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Od listopadu zodpovídá za
úklid chodníků město
Moravskou Třebovou zanedlouho čeká
křest ohněm. Od začátku listopadu
vstoupí v platnost „chodníková novela“,
převádí povinnost uklízet chodníky na
jejich vlastníka. A tím
je město.
Až dosud přitom
platilo, že o úklid
chodníku se staral
majitel přilehlé
budovy. To přestane fungovat a vedení
moravskotřebovské radnice bude muset
najít finanční prostředky, ze kterých bude
údržbu chodníků financovat. „Je velmi
těžké odhadnout tu částku, protože se
může lišit podle mnoha faktorů, především
podle délky zimy. V současné době
uklízíme 6 km chodníků, od listopadu to
bude 26 km. Od ledna do března letošního
roku jsme investovali do zimního úklidu
již 1,3 mil. korun. Velmi hrubým odhadem
se tato částka může navýšit až čtyřnásobStarosta města Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení na místo
PRACOVNÍKA ORGANIZAČNÍ
SLOŽKY MĚSTA CENTRUM
VOLNÉHO ČASU
(včetně výkonu terénní sociální
práce) na dobu neurčitou
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou
k dispozici:
- na www.moravskatrebova.cz, na
úřední desce městského úřadu,
- na občanském informačním centru
městského úřadu,
- u personalistky městského úřadu,
tel. č.: 461353027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. 1. 2010, případně
dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech
náležitostí a příloh je 6. 11. 2009.

ně,“ počítá starosta města Josef Ošťádal.
S nápadem, aby chodníky uklízeli jejich
vlastníci, přišel teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera, kterému přišlo
absurdní, aby majitel nemovitosti
odpovídal za chodník, který není jeho.
Nově tedy bude platit, že za úklid
chodníku, a hlavně za škodu na něm
způsobenou, bude ručit jeho vlastník.
Pokud si tedy někdo na zledovatělém
chodníku zlomí končetinu, bude u soudu
nejčastěji žalovat město. K tomu ale
vedení radnice udělalo opatření.

„Byl zpracován nový plán zimní údržby
komunikací, včetně chodníků. Město je
rozděleno na úseky podle kategorie
naléhavosti údržby. Technické služby
zajistí na těchto úsecích odstraňování
sněhu a posyp náledí do určité stanovené
doby. Ta bude pochopitelně odstupňována
podle naléhavosti a frekvence dopravního
využití komunikace,“ uvedl Josef Ošťádal
a dodal: „Město si tak pojistí, kdy je
povinno případně zodpovídat za úrazy
vzniklé pádem chodce na ledovce. Pokud
k němu dojde do časového limitu plánovaného úklidu, nebude moci občan na městu
požadovat finanční odškodnění úrazu.
Pokud k takovéto povinnosti dojde, město
zaplatí sankci ze svého pojištění. Musí se
ale prokázat, že chodník nebyl uklizen
podle schváleného plánu.“
Podle slov starosty Josefa Ošťádala nejde
městu jako majiteli o to, kdo je za co
zodpovědný, ale o to, aby chodníky byly

v zimním období uklizeny a co nejlépe
sloužily svému účelu, tedy bezproblémové chůzi občanů města.

„Novelu zákona jako starosta města
vůbec nevítám. Trochu mi totiž připomíná
známé přísloví „Co tě nepálí, nehas!“.
Mění se dosud ustálená zvyklost již z dob
Rakouska-Uherska, kdy bylo ctí i prestiží
majitelů domů starat se o to, jak vypadá
chodník před jejich majetkem. Tím, že se
o jeho stav starali, dávali veřejnosti
najevo, že jim není vůbec jedno, jak město
vypadá. Proto bych rád nyní, kdy se
rychle blíží zimní období, apeloval na nás
všechny, aby novela zákona neznamenala
žádnou změnu v zaběhlých zvyklostech
v údržbě chodníků,“ řekl Ošťádal.
Město bude při úklidu chodníků využívat
také institutu veřejné služby. Jedná se
o dlouhodobě nezaměstnané, kteří pokud
odmítnou veřejnou práci pro město,
budou dostávat jen dva tisíce dvacet
korun měsíčně.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Dny zdraví zaznamenaly
značný zájem
Kampaň Dny zdraví vyvrcholila ukázkou relaxačního cvičení a seminářem afrického tance, který
pořádalo občanské sdružení Duhový labyrint, a Memoriálem J. Vojířové - tradičními běžeckými závody
dětí. Dny zdraví a zářijová kampaň Evropský týden
mobility a Den bez aut zaznamenaly značný zájem
v řadách dětí ze všech místních škol i mezi širokou
veřejností. Celá kampaň byla zahájena Meziústavními hrami v Sociálních službách M. Třebová,
následovala ochutnávka čajů, výstava vybrané
literatury, akce „Vaření s rodiči“, výstava ovoce
a zeleniny. Český svaz turistů uspořádal pěší výlet
po Moravském krasu, horolezeckou stěnu si přišlo
vyzkoušet na 20 příznivců tohoto sportu.

Hlavním dnem byla středa 7. 10., kdy náměstí
T. G. Masaryka ožilo ukázkami techniky MěP,
Policie ČR, Hasičů ČR a Záchranné služby Pardubického kraje. Žáci místních škol a spoluobčané
měli možnost si prohlédnout nejen vybavení zásahových vozidel. Posádky jednotlivých vozidel odpovídaly i na zvídavé dotazy, předváděly ošetřování
a vysvětlovaly obsluhu zařízení. Návštěvníci na
vlastní oči také viděli zásah všech složek IZS u fingované havárie vozidla. Počasí bylo na straně
pořadatelů, a tak na náměstí nebylo k hnutí. Někteří
odvážlivci vyzkoušeli také simulátor nárazu, kde
fronta zájemců nebrala konce. K dobré pohodě
tohoto dne přispěla i značnou měrou ochutnávka
zdravé výživy ve vestibulu radnice, kterou pro
všechny připravila ISŠ Moravská Třebová. Velké
poděkování patří všem organizátorům jednotlivých
akcí a především složkám IZS za jejich ochotu,
trpělivost a úsilí.
Z. Motlová, koordinátorka Projektu Zdravé město

Protialkoholní vyhláška
Rada města projednala na zasedání dne 12. 10. 2009
návrh tzv. „protialkoholní vyhlášky“ a doporučila
zastupitelstvu města schválit obecně závaznou
vyhlášku k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, kterou se
zakazuje požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích. Moravská Třebová tak
reaguje na nechtěný obrázek častý
v letních dnech – unavené postavy
s lahví v ruce posedávající nejen
na ulici Cihlářově. V zadní části
parku skupinka lidí s krabicovým vínem zdánlivě
nemusí nikomu vadit – zkušenost však ukázala, že
často vzbuzují obavy kolemjdoucích a jejich pobyt
znamená i znečišťování parku. Prostor na Křížovém
vrchu se stal místem setkávání mládeže, které se bez
alkoholu a doprovodných jevů neobešlo. Přílohy
navrhované vyhlášky obsahují poměrně rozsáhlou
specifikaci těchto i dalších míst ve městě, kde
navrhujeme zákaz požívání alkoholu. Ve výčtu
nechybí např. blízké okolí škol, školských zařízení,
dětská hřiště. Vyhláška by mimo jiné měla
významně napomáhat strážníkům městské policie
při výkonu jejich činnosti. O schválení návrhu
rozhodovali zastupitelé města na zasedání dne
26. 10. 2009. Aktuální informace k vyhlášce Vám
přineseme v prosincovém čísle zpravodaje.
JUDr. Jana Blahová,
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka
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Odbor školství a kultury úsek památkové péče
se stará o památky celého regionu
Základním právním předpisem ochrany kulturních
památek a ostatních složek památkového fondu je
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. Odbor školství a kultury (dále jen
OŠK) vykonává státní správu na území obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, vymezenou
tímto zákonem. Památkový fond tvoří městská
památková zóna v Jevíčku, městská památková
rezervace v Moravské Třebové, ochranné pásmo
městské památkové rezervace v Moravské Třebové,
260 nemovitých kulturních památek a 345 movitých
kulturních památek.
Kromě výkonu státní správy vykonává OŠK
metodickou pomoc vlastníkům památek při
získávání finanční pomoci při obnově kulturních
památek. Vlastník kulturní památky může získat
finanční prostředky z těchto programů:
Programy Ministerstva kultury ČR:
A) Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na
obnovu kulturních památek, které jsou nejcennější
součástí architektonického dědictví (například hrady,
zámky, kláštery, historické zahrady, kostely). Do
tohoto programu máme v současné době
zařazeny 2 kulturní památky – areál kostela
Povýšení sv. Kříže v Jaroměřicích a kostel
Nalezení sv. Kříže v Moravské Třebové.
B) Havarijní program
Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury
příspěvky na zajištění nejnaléhavějších oprav
nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí
staveb. Z tohoto programu byly poskytnuty
příspěvky na obnovu např. zámku v Biskupcích,
vesnické usedlosti v Kunčině.
C) Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón

Férová škola je
v Moravské Třebové
Základní škola Palackého 1351 v Moravské Třebové
získala certifikát Férová škola. Ředitel školy Mgr.
Petr Vágner převzal ocenění 6. října
2009 v prostorách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
kde proběhlo slavnostní vyhodnocení. Certifikát Férová škola
je ocenění neziskové organizace
Ligy lidských práv.
„Označení Férová škola jsme získali za nadstandardní přístup k dětem se zdravotními problémy, a to
jak po stránce materiální, tak pedagogické. Ocenění
patří i pro dynamicky vedenou výuku v jednotlivých
předmětech, díky čemuž jsou do vzdělávacího
procesu plně zapojováni všichni žáci a žákyně
školy,“ uvedl ředitel školy Petr Vágner.

Základní škola Palackého tak patří mezi první čtyři
školy z celé České republiky, které toto ocenění
získaly. Je skvělé, že taková škola je právě u nás
v Moravské Třebové.

V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na
obnovu kulturních památek nacházejících se v městské památkové rezervaci nebo městské památkové
zóně. Tento program má na
starosti pro Moravskou
Třebovou odbor investičního a regionálního
rozvoje p. Štěpařová, pro
Jevíčko investiční oddělení
p. Šebek.
E) Program restaurování
movitých kulturních památek
Z tohoto programu jsou
poskytovány příspěvky na
obnovu (restaurování) movitých kulturních památek, zejména významných děl
výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací.
F) Program podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na
obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
městské památkové rezervace a zóny. V roce 2008
jsme získali 1 132 tis. Kč a z těchto prostředků byly
zahájeny opravy těchto kulturních památek: Křenov
– sousoší Panny Marie, Vranová Lhota – zámek,
Mladějov – venkovská usedlost č. p. 134, Radišov –
kaple sv. Rocha, Moravská Třebová – kaple křížové
cesty č. 1, Mladějov – kříž u č. p. 9. V roce 2009 se
rozděluje 932 tis. Kč a prostředky obdrží –
pokračující akce Křenov – sousoší Panny Marie,
Vranová Lhota – zámek, Radišov – kaple sv. Rocha,
nové akce Zadní Arnoštov – zvonice, Město
Moravská Třebová – kaple křížové cesty č. 2,
Kunčina – venkovská usedlost č. p. 148.
Finanční prostředky je také možno získat z grantů
Pardubického kraje pro oblast památkové péče.
Žádosti o granty se podávají prostřednictvím
odboru školství a kultury. V letošním roce bylo
podáno 16 žádostí, příspěvky byly přiděleny na
obnovu 11 kulturních památek.
S případnými dotazy se obracejte na odbor školství
a kultury – úsek památkové péče p. Blanka
Žouželková tel. 461 353 020 nebo na mail:
bzouzelkova@mtrebova.cz.
Co říci závěrem? Péči o kulturní památky bychom
neměli chápat jenom jako povinnost, ale především
jako morální zodpovědnost každého z nás. Co se
podaří zachovat z kulturního dědictví pro příští
generace, záleží na každém z nás. V tomto úsilí přeji
nám všem spoustu úspěchů, vzájemné tolerance
a pochopení.
Blanka Žouželková,
odbor školství a kultury – úsek památkové péče

Oblíbenost projektu Cyklobusem
Českomoravským pomezím stále roste!
Již počtvrté jsme mohli každý pátek, sobotu a neděli
od července do září využívat služeb cyklobusu
a dostat se tak i se svým bicyklem blíž k atraktivitám
Českomoravského pomezí. Letošní novinkou bylo
výrazné prodloužení trasy cyklobusu. Každý z 13 víkendů jsme ujeli o 208 km více než v loňském roce.
Celkem bylo během víkendů a dvou státních svátků
ujeto přesně 8.826 km. Velkou novinkou bylo
rozšíření výletních míst o oblast Moravskotřebovska
a Jevíčska. Nedělní ranní spoj, který vedl z Jevíčka
přes Svitavy, Litomyšl, Nové Hrady do Proseče a Poličky, byl pro vás nejzajímavější. Mezi nejvyužívanější zastávky patřila Litomyšl, Svitavy, Proseč,
Polička, ale právě i Jevíčko a Moravská Třebová.
Během 13 prodloužených víkendů a dvou svátků
přepravil letos cyklobus přesně 1.575 cestujících.
Z toho bylo například v červenci s jízdním kolem
přepraveno 137 cyklistů, prodáno bylo 45 rodinných
jízdenek. Oproti roku 2007 jde o neuvěřitelný nárůst
cestujících – prostřednictvím firmy Zlatovánek bylo
přepraveno asi o 900 lidí víc. Dodejme, že celý
projekt koordinovalo opět město Litomyšl ve
spolupráci s městy Polička, Svitavy a Moravská
Třebová za výrazné podpory Pardubického kraje.
Ing. Michaela Severová,
výkonný výbor svazku obcí Českomoravské pomezí
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Dopis starosty města Moravská Třebová řediteli ŘSD pro
Pardubický kraj ing. Vebrovi k dopravní situaci na komunikaci I/35
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se na Vás
obrátil se žádostí o co nejrychlejší řešení problémů
na komunikaci I/35 v oblasti kolem Moravské
Třebové.
Jistě víte, že vedení města vždy konstruktivně
přistupovalo ke všem omezením, které se dopravy
v okolí města týkaly. Na jedné straně jsem rád, že
byly uvolněny finanční prostředky na opravu mostů
v okolí města, zejména na most na východní části
města na obchvatu. Určitě jste informován, že
aktivita a spolupráce s městem je při této investiční
akci velice dobrá a zatím i občané města chápou
důvody opravy a dokáží se nárůstu dopravy ve městě
přizpůsobit a tolerovat i drobné problémy a různá
omezení, která jsou a ještě nějaký čas i budou ve
městě zavedena. Na druhé straně ovšem, když došlo
před několika lety po rychlém jarním tání sněhu
k sesuvu svahu pod Hřebečským tunelem a na
základě tohoto se rozhodlo o důkladné rekonstrukci
staré komunikace hřebečským úbočím, nikdo
nepředpokládal, že toto náhradní a vynucené řešení
se stane postupem doby plnohodnotnou náhradou
průjezdu tunelem, která je využívána několikrát
ročně na poměrně dlouhou dobu.
I když i s tím se občané města postupně smířili. Na
osobních jednáních s Vaším náměstkem jsem
poukazoval na to, aby práce v tunelu nebo na
mostech pod tunelem probíhaly vždy co nejrychleji.
Nejde ani tak o několikaminutové zpoždění v dojezdu do Svitav a dalších měst okresu a kraje, i když
i toto může hrát významnou roli v přepravě pacientů
do nám nejbližší svitavské nemocnice vozy záchranné zdravotnické služby, ale zejména o to, že
rychlým nástupem zimy se může tato náhradní
varianta trasy nenadále rychle zkomplikovat. Tato
situace nyní bohužel nastala. Chápu, že tak rychlý
příchod zimy letos v polovině října nikdo nemohl
čekat, ale zcela vyloučit také ne. Doba dojezdu
vozidel rychlé záchranné pomoci do nejbližších

nemocnic se prodloužila uzavřením trasy přes
hřebečský hřbet o desítky minut, nenadálá situace
zkomplikovala dopravu lidem do zaměstnání.
Žádám Vás o to, aby současné práce na mostu komunikace I/35 pod hřebečským tunelem pokračovaly co nejrychleji a aby i v dalších letech pokud
nastane nutnost uzavírky tunelu byla tato dopředu
důkladněji plánována jak z hlediska období, kdy
nastane, tak i z hlediska časové délky a náhradní
komunikace přes hřebečský hřbet byla vždy
považována za variantu krátkodobou a provizorní.
S pozdravem Josef Ošťádal, starosta města

Nafukovací hala
Koncem září byla zahájena výstavba nafukovací
haly, která bude sloužit v zimním období zejména
příznivcům tenisu, ale také nohejbalistům. Jedná se
o další krok postupného budování a rozšiřování našeho
překrásného
sportovního
areálu. Nafukovací hala bude vždy na zimní sezonu
od listopadu do března postavena nad kurtem
s novým umělým povrchem v areálu aquaparku.
V letním období bude hala demontována a uskladněna. Kurt bude využíván pro tenis, nohejbal,
případně volejbal.
Provoz haly bude zahájen v prosinci letošního roku,
ve všední dny od 13.00 do 20.00 hod, v sobotu
a v neděli od 10.00 do 20.00 hod. Hodinový
pronájem haly bude stát 280 Kč. Permanentka na
deset hodin je za cenu 2.520 korun. Správcem haly
budou Technické služby města. Obsluhu zajistí
pracovníci ze zimního stadionu.
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

Vyjádření hejtmana Pardubického kraje k dopravní situaci na I/35
Od prvopočátku sleduji postup oprav mostní
konstrukce na silnici I/35 za Hřebečským tunelem.
Sněhová kalamita v minulém týdnu potvrdila
požadavek včasného dokončení této dopravní stavby
na hlavním tahu spojujícím Čechy s Moravou. S Ředitelstvím silnic a dálnic jsem jednal okamžitě po
zahájení stavby. Srpnový termín se mi zdál
problematický, důvodem však nebyla liknavost
stavbařů, ale opožděné uvolnění finančních prostředků z ministerstva dopravy. Dodavatelské firmy
jsem opakovaně kontroloval o sobotách a nedělích,
abych se přesvědčil, zda pracují i ve volných dnech.
Musím konstatovat, že na stavbě se pracovalo.
Problém Moravskotřebovska je vážnější. Vzhledem
k dalším závadám na komunikaci budou opravy
probíhat i v následujících pěti letech. Další most
přijde na řadu v příštím roce, poté čeká rekonstrukci
i samotný tunel. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby
stát uvolnil finanční prostředky včas a aby práce
byly koordinovány. Přinejmenším tak, aby se čas
uzavření silnice z důvodu opravy mostní konstrukce
využil zároveň k opravě tunelu. Stávající situace,
kdy se opravuje tunel a potom teprve mostní
konstrukce, není ideální. V tomto smyslu budu

jednat jak s vedením ŘSD, tak s ministerstvem
dopravy. Pardubický kraj na tuto skutečnost nemá
bohužel žádný přímý vliv. Paradoxní je, že při
velkém poškození tunelu po povodni před třemi lety
nebyla naplánována oprava záložní cesty serpentinami na Hřebči. Tato oprava byly provedena až na můj
osobní zásah z pozice ministra pro místní rozvoj. Jak
by situace vypadala, kdyby se objízdná trasa
neopravila, si každý dokáže představit. Po letošních
zkušenostech musíme provést další zásahy do porostů bukového lesa podél záložní silnice u Hřebečského tunelu tak, aby se obdobná situace neopakovala. Bude to bohužel znamenat výrazné kácení v lese,
který je prohlášený za tzv. bezzásahovou zónu.
Z tohoto důvodu již v pátek 16. října 2009 byli na
místě pracovníci odboru životního prostředí krajského úřadu, aby situaci viděli v nejkritičtější fázi
a dokázali se správně rozhodnout. Nesmíme
připustit, aby se v budoucnu opakovala situace, kdy
je Moravskotřebovsko odříznuté od zbytku kraje
a především od svitavské nemocnice. Uděláme vše
pro to, aby se tak již nestalo a obyvatelé se mohli
cítit naprosto bezpečně.
Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Nezaměstnanost malými krůčky klesá
Stejně jako jiná města i Moravskou Třebovou
zasáhla současná finanční a ekonomická krize. Od
roku 2003 do roku 2008 se nám podařilo nezaměstnanost ve městě snížit zejména zaplněním průmyslové zóny a podporou rozšiřování firmy Rehau
asi o 6 %.
Nejnižší míra nezaměstnanosti přímo ve městě byla
v roce 2008 9,4 %.
Od konce roku 2008 se však nezaměstnanost zvyšuje
vinou krize a v současné době podle statistik ke
konci září 2009 činí 13,1 %. V posledních letních
měsících dochází k postupnému snižování míry
nezaměstnanosti. Ta totiž před prázdninami činila
téměř 13,5 %.
Přesto je však možno konstatovat, že firmám
v Moravské Třebové se poměrně daří, i když
někdy s problémy, krizi zvládat. Ve firmě Rehau

došlo dokonce k vybudování nových výrobních
a skladovacích prostor a k navýšení počtu zaměstnanců.
Otázkou je, proč i přes nepříliš velké problémy firem
se nezaměstnanost i v Moravské Třebové poměrně
výrazně zvýšila. Jedním z důvodů je také to, že
mnoho občanů z města dojíždělo do zaměstnání do
okolních měst, zejména do Lanškrouna. Samozřejmě
i v okolních městech došlo vzhledem ke krizi ke
snižování počtu zaměstnanců u velkých firem. Firmy
se zbavují zejména těch, kteří dojíždí a na které
mohou mít zvýšené náklady. Podobné problémy
můžeme v budoucnu čekat i u avizovaného ukončení
výroby v jedné z velkých firem v nedalekém
Jevíčku, kde určitě pracují i občané Moravské
Třebové.
Josef Ošťádal, starosta města

TESCO

Zastupitelstvo města neschválilo změnu
územního plánu, která by umožnila výstavbu
obchodního centra pro obchodní řetězec TESCO
v lokalitě jihozápad Moravská Třebová. Jedná
se o lokalitu, která je určena pro bytovou
výstavbu, zejména pro výstavbu rodinných
domů. Umístění obchodního centra do této
lokality není vhodné. Dalo by se o tom uvažovat
pouze v případě, že by to znamenalo velký
finanční přínos pro město. V tomto smyslu
jednalo vedení města s developerskou společností a s majiteli pozemků. K dohodě podle
představy města však nedošlo. Územní plán
města počítá s případnou výstavbou dalších
obchodních center na jižním okraji města. Ze
všeho nejvíce bychom uvítali pokud by se k tomuto účelu využily některé chátrající průmyslové areály poblíž centra města .
Václav Mačát, místostarosta města

Do městských ulic přitekly
letos milióny korun
Rekonstrukce ulic Mánesova, Sluneční a Míru si
vyžádala z městského rozpočtu patnácti miliónovou
investici. Vedení města tak vyhovělo občanům, kteří
si stěžovali na nevyhovující stav chodníků a kanalizace. „Ulice Mánesova byla dlouhodobě zanedbávaná. Dnes tu vzniká nový kryt vozovky, bude
odstraněn stávající chodník a nahrazen novým.
V neposlední řadě se vyřeší parkovací plochy
v ulici,“ sdělil starosta města Josef Ošťádal.
Rekonstrukci předcházela výměna kanalizace, která
byla ve velmi špatném stavu. Práce budou ukončeny
30. listopadu a vyžádají si osm miliónů korun.
Špatná kanalizace, časté zatopení sklepů a nespokojenost občanů na ulici Míru si vynutily
stavební úpravy na stávající kanalizaci, včetně
výměny všech přípojek na veřejné části a opravy
chodníku v místě překopu. „Dojde také k výměně
stávajících uličních vpustí a opravy krytu
komunikace po pokládce kanalizace v celé šířce
vozovky. Akce je koordinována s provozovatelem
skupinového vodovodu při výměně stávajícího
vodovodního řadu,“ uvedl vedoucí investičního
a regionální rozvoje města Tomáš Kolkop.
Předpokládaný termín ukončení je 7. prosinec
letošního roku. Práce jsou prováděny tak, aby byl
umožněn každodenní vstup na soukromé pozemky.
Z městské kasy půjde na opravy 1,9 mil. korun.
Rekonstrukce ulice Sluneční byla ukončena v září ve
finančním nákladu čtyř miliónů korun. Za tento
nemalý obnos se provedla pokládka nového potrubí
včetně přípojek na veřejné části kanalizace. Nový
povrch získala jak samotná komunikace, tak chodníky. Obnovy se dočkalo i stávají uliční osvětlení.
Starosta města Josef Ošťádal sdělil, že pro letošek
velké rekonstrukce městských ulic v Moravské
Třebové končí.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Parkoviště u smuteční
obřadní síně
Moravskotřebovští se v letošním roce dočkají
důstojného prostředí kolem obřadní síně. Současný
problém se zaparkováním před hřbitovem, kam se na
„parkoviště“ vešlo maximálně deset aut a zbytek
musel stát na nezpevněných plochách, končí.
„Koncem listopadu zde vznikne dlážděné parkoviště
pro třicet dva osobních vozidel. Z toho budou tři
stání pro invalidy. V rámci realizace bude
vybudováno rovněž veřejné osvětlení a provedena
nová výsadba zeleně,“ sdělil vedoucí investičního
a regionálního rozvoje Tomáš Kolkop.
Kolem nového parkoviště povede v příštích letech
„Naučná stezka od renesance k baroku“. Jedná se
o nový projekt města na rozvoj cestovního ruchu
a infrastruktury města. Díky tomuto projektu bude
zrenovována přístupová cesta od „Schodů mrtvých
pro živé“ až po vstup do Lapidária, které má velkou
historickou hodnotu. Práce na novém parkovišti
budou ukončeny v listopadu. Na akci město ze svého
rozpočtu uvolnilo 2,3 mil. korun.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 do19:00 hod.

Z činnosti Městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v měsíci září přijali a řešili celkem 85 oznámení
od občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti
strážníků bylo zjištěno a řešeno 14 dalších
nedostatků, které trápily nejen občany našeho
města a ztěžovaly běžný denní život v našem
městě. Tento měsíc byl pouze v jednom případě
realizován odchyt toulavého psa, kterého
následně strážníci převezli do Záchranné
stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.
Dále pak strážníci spolupracovali ve dvou
případech s posádkou Rychlé lékařské pomoci,
ve dvou případech s Hasičským záchranným
sborem a v devíti případech s Policií ČR.
Dalších pět případů předali strážníci městské
policie k šetření Obvodnímu oddělení Policie
ČR Moravská Třebová.
Nákup v Bille
Pro láhev alkoholu si přišel dne 13. 10. v 19.00
hodin do prodejny Billa na Komenského ulici
muž, který se zřejmě domníval, že lahve
s alkoholem v regálech jsou zcela zdarma.
Chopil se proto hned první s Vodkou Amundsen
v hodnotě necelých 140 Kč a neváhal ji místo do
prázdného košíku, vsunout pod bundu. Jelikož
je prodejna pod drobnohledem mužů, kteří
dohlížejí právě na to, aby se zboží z regálů
neztrácelo v kapsách, ale bylo řádně uloženo do
košíku a posléze zaplaceno u pokladny, byl
samozřejmě úmysl tohoto jedince odhalen.
Když muže u východu z prodejny oslovili
strážníci městské policie, zdál se být velice
překvapený. Důmyslný podvodník ochrance
prodejny dokonce nadiktoval do protokolu
o vráceném zboží iniciály jiné osoby, ale jeho
podpis (tiskacím písmem) byl již ve znění
vlastního příjmení. Strážníci při vypisování
blokové pokuty, která mnohonásobně převyšovala hodnotu vodky, nepotřebovali ani doklad
totožnosti přestupce. Nákupčího R. A. strážníci
zapisují do svých poznámek a na pokutové
bloky tak často, že si čas od času popletou
vlastní adresu trvalého pobytu s adresou tohoto
muže.
Strážníci v ulicích
Při běžné pochůzce, kterou vykonávali strážníci
na místním náměstí dne 13. 10. v dopoledních
hodinách, byla hlídkou spatřena starší žena
ležící na namoklé dlažbě náměstí. Strážníkům
bylo okamžitě jasné, že něco není v pořádku.
Přispěchali proto k této ženě a začali zjišťovat,
co se stalo. Hlídka zjistila, že žena upadla
z důvodu nevolnosti a jen těžko ji strážníci
zvedali ze země. Když se ji strážníkům podařilo
posadit do služebního vozidla, byl okamžitě
konzultován stav ženy se zdravotníky Rychlé
záchranné služby. Z důvodu rychlejšího
ošetření, byla žena hlídkou městské policie
převezena na stanici RZS v Moravské Třebové,
kde byla odborně vyšetřena a převezena
zdravotníky do nemocnice ve Svitavách.

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské
Třebové bylo k 30. 9. 2009 přihlášeno
k trvalému pobytu celkem 10 817 občanů
ČR a 65 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem
je tedy v Moravské Třebové evidováno
k 30. 9. 2009 na trvalém pobytu 10 882
občanů. Za měsíc září se v Moravské Třebové narodilo 5 dětí, zemřelo 5 občanů,
přistěhovali se 4 obyvatelé a odstěhovalo
29 osob.

Nenechavá mládež
Partičku mladíků přistihli strážníci provádějící
kontrolní činnost na ulici Lanškrounské v sobotu 10. 10. v ranních hodinách, kterak si krátili
dlouhou chvíli otáčením dopravního značení
cestou z prodloužené noční exkurze po místních
restauracích. Toto pracně vykonané dílo se
hlídce městské policie zrovna nelíbilo, proto
byli výtržníci donuceni vrátit se zpět a dopravní
značení vrátit do původního stavu. Jelikož došlo
k nápravě a strážníci se domnívali, že přednáška
na téma „bezpečnost a plynulost silničního
provozu“ byla dostatečně účinná, nebylo
přistoupeno k řešení formou blokové pokuty.
Alkohol a epilepsie
Na ulici Cihlářové před druhou hodinou ranní,
nalezli strážníci městské policie na zemi
ležícího muže s pěnou u úst, nad nímž se skláněl
jeho bezradný kamarád. Ležícímu muži strážníci ihned poskytli první pomoc. Od přítomného
kamaráda zjistili, že tento jedinec požil značné
množství alkoholu a navíc trpí epileptickými
záchvaty. Na místo byla okamžitě přivolána
rychlá lékařská pomoc, která muže transportovala do nemocnice ve Svitavách.
Kůň
Pobíhajícího koně na ulici Jevíčské odchytávali
strážníci městské policie v podvečer dne 6. 10.
Jestli si kůň chtěl na vlastní kůži vyzkoušet
pohyb v provozu na pozemních komunikacích,
který svou přítomností maličko zkomplikoval,
nebo se vydal jen tak na procházku v příjemném
podzimním podvečeru, se asi nedozvíme.
Důležité je, že koně kochajícího se pestrobarevností padajícího listí ze stromů a potulujícího se
mezi projíždějícími auty, se podařilo strážníkům
odchytit a zabránit tak nechtěné nehodě nebo
dokonce nějakému zranění. Zjištěné skutečnosti
a téměř dokonalá místní znalost strážníků
městské policie přispěly k okamžitému vypátrání majitele a nebylo nutné hledat přechodné
ustájení tohoto tuláka.
Překážka na objízdné trase
V těchto dnech je aktuálním problémem města
objížďka, která nám vede po nejvytěžovanějších
silnicích v centru. Stovky nákladních a osobních
vozidel projedou denně ulicemi, kterých se
objízdná trasa týká. V podvečer dne 22. 9. se
situace ještě zkomplikovala. U semaforu na ulici
Lanškrounské zůstalo z důvodu poruchy
odstavené malé nákladní vozidlo, které nejen že
tvořilo překážku v provozu, ale zakrývalo
výhled na jeden ze semaforů. Přivolaní strážníci
ihned začali usměrňovat dopravu a zajistili
odtahovou službu, která vozidlo z křižovatky
odstranila. Samotnou křižovatku se podařilo asi
za hodinu zprůjezdnit.
Karel Bláha, velitel Městské policie MT
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Program činnosti KČT
Sobota 7. 11. - Pěší výlet Boršovskými
lesy po Naučné stezce LČR. Sraz
zájemců v 9.00 hod. u Lidlu. Trasa
v délce cca 15 km povede přes Boršov na
Hřebeč a Udánským lesem zpět. Svačinu
a buřt na opékání sebou. Vede: P. Harašta.
Středa 11. 11. - Přátelské posezení
v klubovně odboru KČT od 18.00 hod.
Upřesnění programu na měsíc prosinec,
promítání fotodokumentace z letních
výletů.
Sobota 14. 11. - Výletová večerní hra pro
děti „Bojíte se strašidel?“
Sraz u Obřadní síně na Křížovém vrchu.
Postupný odchod skupin účastníků na
okružní trasu od
17.00 do 18.30 hod. Vede: Mgr. H. Kopřivová.
Úterý 17. 11. - Pěší výlet „ Hřebečskými
lesy“ po trase přes Kamennou Horku na
vrchol kopce Roh. Délka cca 15 km.
Odjezd linkovým autobusem v 8.15 hod.
na Hřebeč z autobus. nádraží nebo od
nemocnice. Svačinu a buřt na opékání
sebou. Vede: ing. J. Schneeweiss.
Sobota 28. 11. - Pěší výlet zejména pro
děti s rodiči „Za čertovským perníkem“
na trase z Mor. Třebové do Městečka
Trnávky. Sraz zájemců o společný odchod
v 9.00 hod. u Písku. Rodiče s dětmi
mohou volit přesun na hrad Cimburk
individuálně. Sraz u čertů na hradě
Cimburk od 13.00 do 14.30 hod. Návrat
zpět odpoledne vlakem.
V měsíci listopadu budou v případě
příznivého počasí ve středu uskutečňované
vycházky do okolí. Pravidelný sraz
zájemců v 13.00 hod. u autobusového
nádraží.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou z celého srdce
poděkovat MUDr. Petru Kelčovi za mimořádnou a vysoce odbornou péči, kterou věnoval
naší mamince paní Elišce Muselíkové. Maminka se podrobila velice náročné a úspěšné
operaci srdce. Pan MUDr. Petr Kelča se naší
mamince maximálně věnoval v době před
vlastní operací, jakožto i po ní při následné
rekonvalescenci.
Závěrem ještě jednou za celou rodinu děkuji
panu doktorovi za profesionální přístup a morální podporu – pro maminku v jejím těžkém
životním období.
Mgr. Miroslav Muselík – syn s rodinou

Na lince 158 – POLICIE ÈR
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

Poškodil vlastní majetek
Slušnému chování se pravděpodobně nenaučil
muž z Moravské Třebové. Jeho životní partnerka 13. 10. oznámila na policii, že se manžel
chová hrubě a v době její nepřítomnosti úmyslně poškodil společný majetek. Návrhový
přestupek policisté postoupili na příslušný
městský úřad k projednání.
Spory bývalých manželů
Rozdílné názory na výchovu dětí mívají partneři často. Když se jedná o bývalé partnery,
řeší tyto spory občas i policie. Bývalý manžel

navštívil obvodní lékařku syna a zde uvedl, že
matka se o syna nestará a nedává mu jídlo.
Toto si žena nenechala líbit a vše oznámila na
obvodní oddělení. Druhý případ, který policisté šetří také od 12. 10., se odehrál před domem
v Moravské Třebové. Otec si přišel pro syna
a začal nadávat matce dítěte, že je opilá a vyhrožoval ji fyzickým útokem. Oba případy řeší
policisté jako přestupek proti občanskému
soužití.
Bar není šatna
V sobotu 10. 10. po půlnoci byl okraden muž,
který se přišel pobavit do herny na Moravskotřebovsku. Neznámý pachatel využil nepozornosti muže, který si své věci odložil na bar
a popíjel. Odnesený lup obsahoval peněženku
s občanským průkazem a mobilní telefon.
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Svým objektivem touží zachytit ruského prezidenta Putina
Moravskotřebovská rodačka Petra
Zápecová se věnuje fotografování na
zcela profesionální úrovni, je fotoreportérkou sportovních utkání a V.I.P. akcí
pro různé známé časopisy a deníky.
Ač profesionál, práce je stále jejím
velkým koníčkem. Ve své sbírce má řadu
světových velikánů. Její životní krédo
zní: „Vždy se snažím fotografovat nejen
očima, ale i srdcem.“
Kdo Vás přivedl k fotografování?
Dívat se na věci a okolí jinýma očima mě
naučil můj tatínek. Trpělivě se mnou
chodíval na procházky a vybaveni
stařičkým fotoaparátem jsme společně
objevovali to, co jiní přehlédnou, nebo si
toho nevšimnou. Tam byl počátek všeho.
Technickou stránku a hlubší znalosti jsem
pak získala na škole, která se na fotografii
a vše kolem ní specializuje.
Máte na svém kontě tři významné
osobnosti, které ovlivňují dnešní svět.
Václav Klaus, Barack Obama a papež
Benedikt XVI. Co to pro Vás znamená?
Samozřejmě první co každého napadne je,
že je to jakýsi vrchol v kariéře. A je to
pravda. Jsou to světové osobnosti, takže
setkání s nimi byl opravdu hluboký zážitek
a bylo mi ctí, že mně bylo umožněno se
profesně těchto velikánů současnosti
dotknout.
Jak na Vás tyto tři osobnosti působily?
Každý z nich pochází z jiného prostředí
a jsou to mocní a vysoce inteligentní lidé.
Všechny ale spojovalo, že budili přirozený
respekt. Na druhou stranu byli velice
vstřícní, přirození a příjemní, což se o některých celebritách, které jsem měla
možnost fotit, nedá s takovou určitostí
tvrdit.
Je těžké dostat se mezi fotografy, kterým
je umožněno fotografovat světově
významné osobnosti? Jsou nějaká
zvláštní bezpečnostní opatření? Co
musíte splňovat?
Cesta k akreditaci, která člověku
umožní fotit takovéto osobnosti, je
složitá a dlouhá. Prvotně
je nutné, aby

se člověk dokázal ve svém oboru zviditelnit, medializovat. To znamená dosáhnout
některých významných úspěchů a to i na
úkor svého osobního života a pohodlí. Jsou
to léta práce i odříkání. Není to o tom, že
dneska se mi nechce, půjdu zítra, nebo to,
že neděle je určená k odpočinku. Pokud
chce člověk něčeho významného dosáhnout, musí mít jasný cíl, ctižádost, sebeodříkání a samozřejmě v neposlední řadě
i štěstí. U focení zmiňovaných osobností se
předpokládá trestná bezúhonnost, bezpečnostní prověrky a loajalita k focenému
objektu. Tzn. že se mimo jiné, nežádoucí,
nepovedené, či např. groteskní grimasy,
které se samozřejmě také povedou zachytit,
neobjeví v bulváru. Pravda, bulvár je
schopný tyto fotografie patřičně ohodnotit,
ale tím by asi moje profesionální kariéra
rychle skončila, nehledě k tomu, že mám
svoji fotografickou čest.
Vím, že máte hodně blízko k prezidentu
Václavu Klausovi, otevíral Vaši vernisáž
fotografií. Je s prezidentem dobrá
spolupráce?
Nerada pletu politiku do své profese, proto
budu mluvit a panu Klausovi jako o člověku. Je to výrazná osobnost, velice
inteligentní a kultivovaný člověk, se
kterým se však dá hovořit i o obyčejných
lidských problémech. Setkání s ním ve mně
vždy zanechá příjemný pocit a jsem
vděčná, že byl přístupný vyjít vstříc např.
při zahajování mé vernisáže. O to víc mě to
potěšilo, že díky tomu se i zviditelnila
Moravská Třebová, která je jako patriotovi
mému srdci blízká. Z toho vyplývá, že
spolupráce s prezidentem, resp. prezidentskou kanceláří je sice náročná, ale příjemná. Pravdou je, že se dbá např. na dochvilnost, takže jako perličku bych uvedla, že při
posledním focení to bylo ode mne troufalé nechat pana prezidenta pět minut
čekat.

Je ještě nějaká další osobnost, kterou
byste chtěla zvěčnit svým objektivem?
Byla bych asi falešně skromná, kdybych
řekla, že mi stačí, čeho jsem dosáhla. V mé
"sbírce" světových velikánů bych ráda
měla z politických osobností např. Vladimíra Putina. Další lákavá myšlenka je
nafotit nějakou mediálně známou hvězdu
Hollywoodu.

Na které snímky jste nejvíce hrdá?
Hrdá? To asi není to správné slovo. Mám
radost z každého snímku, který jiného
potěší a je mu ku prospěchu. Nejmilejší
jsou však pro mne snímky mých blízkých
přátel a hlavně rodiny. Především rodině
a pevnému zázemí mohu poděkovat za to,
čeho jsem dosáhla.
Děkuji za rozhovor
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

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

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.

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.

18. 11. středa v 17.00 hodin, kinosál,
vstupné: 70,- Kč
divadlo

Milan Kopecký
Dveře aneb Pane, vy jste náhoda!

přehlídka

Kukátko
Krajská přehlídka divadel žáků praktických
a základních speciálních škol Pard. kraje.
5. 11. čtvrtek, 9.00 – 13.00 hodin, kinosál
muzea
film pro děti

Vzhůru do oblak

Příběh o starém prodavači balónků, který si
konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když na svůj domek přiváže tisíce
balónků a odletí s ním do divočiny Jižní
Ameriky.
4. 11. středa v 17.00 hodin, kinosál, vstupné:
70,-Kč
film pro děti

Harry Potter a Princ dvojí krve
/USA/
Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do
rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi
zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem
Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další
střípky z Voldemortovy temné minulosti.
14. 11. sobota ve 14.00 hodin, kinosál,
vstupné: 65,-Kč
film pro děti

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
/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

Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která
je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní
dcera začne mít touhy odpoutat se od
„rodinného krbu“ a zkusit si svou vlastní cestu,
když se vám práce stává rutinou a všichni
kolem ní nezajímavou nutností, když máte
pocit, že všechny sousedky vás tupě sledují,
když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás
vyvolává potřebu něčeho zbytečného – pak se
může zdát, že váš život zrovna nestojí za moc.
Zbývá vám ještě mnoho: například naděje,
protože ta nikdy neumře dřív než my. Evě
Boučkové se toto všechno stalo. To je chvíle,
kdy se Boučková dostane pomalu do varu.
Nejdříve si s ním vyřídí účty se všemi muži
svého života, pak jej střídavě odhání od dveří,
aby posléze spolupracovala na jeho proniknutí
do bytu, neb dcera odnesla nejen své, ale i její
klíče. Až do půlnoci randí Boučková přes své
zavřené dveře. „Dveře aneb Pane, vy jste
náhoda!“ je úsměvná konverzační komedie
o naději. O naději pro kterou není podstatný
věk, a kterou nemohou zastavit ani zamčené
dveře od bytu.
Režie: Helena Glancová, hrají: Jitka Smutná,
Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová.
19. 11. čtvrtek v 19.30 hodin, kinosál,
vstupné: 180,-Kč

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
V programu vystoupí pěvecký sbor FERMÁTA Moravská Třebová a svoji fireshow
předvede skupina Fortitudo et ignis pod
vedením Jana Kobylky při DDM Moravská
Třebová. Občerstvení zajištěno.
29. 11. neděle v 18.00 hodin, náměstí
T. G. Masaryka
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Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí
Litomyšl
5. 11. 2009 od 19.30 hod. /zámek
Rudy Linka a kapela: Jazzová jízda
18. 11. 2009 od 18.00 hod. /zámecké
sklepení
Tomáš Ondrůšek: Bubnování mezi sochami
Koncert předního českého bubeníka a perkusionisty mezi sochami O. Zoubka ve
sklepení zámku v Litomyšli.
30. 11. 2009 od 19.30 hod. /zámecké
informační centrum
Stesk kavárenského povaleče v Paříži
Závěrečný večer literárně dramatických
a hudebních pořadů R. Lipuse a hostů
z ND moravskoslezského.
Svitavy
5. 11. 2009 od 19.00 hod. /Ottendorferův
dům
Beladona Quartet
Stylově dámské smyčcové kvarteto z Brna
založené v r. 1998. Na programu je mnoho
známých melodií od klasických až po jazz.
13. 11. 2009 od 19.00 hod. /Fabrika
Hudební kavárna: Brink Man Ship
(Švýcarsko)
Originální švýcarská kapela kombinující
jazz s prvky drum´n´ basu, elektroniky
a ženským vokálem.
29. 11. 2009 od 15.00 hod. /městské
muzeum a galerie
Nad betlémem vyšla hvězda
4. regionální výstava Betlémů – vernisáž
tradiční vánoční výstavy, kterou zahájí
folkloristka a výtvarnice Kamila Skopová.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
Polička
6. 11. 2009 od 20.00 hod. /divadelní klub
Wohnout
Koncert v rámci podzimní tour Karton
veverek 2009. Jako předkapela zahraje
Matahari.
24. 11. 2009 od 19.00 hod. /Tylům dům
Spirituál kvinet
Vánoční koncert české folkové kapely
založené r. 1960.
29. 11. 2009 od 13.00 do 18.00 hod. /Tylův
dům
Vánoční inspirace
Pokud přemýšlíte o dárcích pro své blízké,
o výzdobě svého domova, potom se
můžete nechat inspirovat právě na této
prodejní vánoční akci.
Vysoké Mýto
3. 11. – 17. 11. 2009 /regionální muzeum
Listopad 1989 ve Vysokém Mýtě
Výstava k událostem před dvaceti lety.
4. 11. 2009 od 1900 hod. /klubová scéna
M-klubu
Nerez – Pocta Zuzaně Navarové
Koncert
22. 11. – 18. 12. 2009 /výstavní síň
J. Jušky
RESIDUE: Z pozůstalosti F. Matouška
(1901-1961)
Prezentace jedinečného odkazu jednoho
z průkopníků surrealismu a nejoriginálnějších postav českého moderního umění.

18. 11. středa

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Podzemní svět dinosaurů – země plná tajemných
míst.
17.00 hod., animovaný/rodinná komedie, přístupný,
USA, 94 min,vstupné: 70 Kč

Moravská Třebová a okolí

listopad

2009

14. 11. sobota Harry Potter a princ dvojí krve
Bradavice už nikdy nebudou jako dřív …
14.00 hod., rodinný, přístupný, USA, 154 min., 65 Kč

2. 11. pondělí
19. 11. čtvrtek Dveře aneb Pane, vy jste náhoda!
Konverzační komedie o naději, pro kterou není
podstatný věk a kterou nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu. Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana
Stryková/Tereza Nekudová.

Hodinu nevíš
Případ nemocničního vraha.
19.00 hod., drama, přístupný od 12 let, ČR, vstupné:
70,- Kč

4. 11. středa

23. 11. pondělí Jánošík. Pravdivá historie
Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu,
nad kterým se jen těžko dá vyhrát.
19.00 hod., historický, přístupný od 15 let,
SR/PL/ČR/HU, 140 min., vstupné: 70,- Kč

Vzhůru do oblak
Dobrodružná pouť do ztraceného světa.
17.00 hod., animovaný/rodinný/komedie, přístupný,
USA, 102 min., český dabing, vstupné: 70 Kč

5. 11. čtvrtek

Kukátko
Krajská přehlídka divadel žáků praktických a základních speciálních škol Pardubického kraje.
9.00 – 13.00 hod., kinosál muzea

9. 11. pondělí

Vdaná snoubenka
I odbornice na lásku může ztratit hlavu.
19.00 hod., romantická komedie, přístupný, USA,
titulky, 90 min., vstupné: 70 Kč

11. 11. středa

T.M.A.
Každej se něčeho bojí …
19.00 hod., horor, přístupný od 18 let, ČR, 90 min.,
65 Kč

25. 11. středa

Ženy mého muže
Stín jiných žen zastínil hvězdu jejich lásky.
19.00 hod., krimi/drama, přístupný od 12 let,
ČR/SR/HU, 82 min., vstupné: 65,-Kč

29. 11. neděle Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
18.00 hod., náměstí T. G. Masaryka,
30. 11. pondělí Ať žijí rytíři
Tak trochu jiný středověk od režiséra filmů Rafťáci
a Snowborďáci
19.00 hod., dobrodružná středověká komedie, ČR,
přístupný, 105 min., vstupné: 65,-Kč
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ŘEŠME JESPOLEČNĚ
JE SPOLEČNĚ !
veř

Lékařská služba první pomoci (LSPP)
a zdravotnická záchranná služba
v Pardubickém kraji – území okresu Svitavy

Rok 2009 – 2. pololetí

[

Provozovatel: Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje, Průmyslová 450,
530 03 Pardubice, ředitel MUDr. Marek Obrtel.

]

LSPP Svitavy

Zubní pohotovost
Na webových stránkách České stomatologické ordinace http://www.dent.cz
najdou návštěvníci přehled všech zubních pohotovostí v ČR.

Svitavy, Moravská Třebová
Zubní pohotovost je v ordinacích zubních lékařů.
Kontakt: webové stránky Krajského úřadu Pardubického kraje:
http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3366&category=&themaright=182

[

Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek: 8.00 – 11.00 hod.
Rozpis služeb pro 4. čtvrtletí
oblast Svitavy - Moravská Třebová

]

Místo: Kollárova 22, 568 25 Svitavy
Telefon: 466 650 647 anebo 466 650 658 (informační linka pro
odkladné stavy – klient bude informován o ordinační době
LSPP a přes krajské zdravotnické operační středisko přepojen
do ordinace).
Ordinační doba: po – pá od 17 – 21 hod. a so, ne, svátky od 8 – 17 hod.
LSPP ve Svitavách je sloužena v rámci tzv. mix posádky, tj. lékař slouží současně v
režimu LSPP i rychlé lékařské pomoci (RLP) v rámci zdravotnické záchranné služby.

MUDr. Anna Kadlecová, Moravská Třebová, ZŠ Palackého 35,
tel. 461312643
10. - 11.10. MUDr. Ladislava Zatloukalová, Moravská Třebová
Komenského 1417/22, tel. 461312401
17. - 18.10. MUDr. Iva Bisová, Moravská Třebová, Svitavská 325/36,
tel. 461352210
24. - 25.10. MUDr. Miroslav Čížek, Brněnec 40, tel. 461523150
28. 10.
MUDr. Petr Doležal, Svitavy, U Stadionu 1207/42, tel. 461532253
31.10. - 1.11. MUDr. Marta Dvořáková, Svitavy, nám. Míru 37, tel. 461531412

LSPP Litomyšl

7. - 8.11.
14. - 15.11.
17.11.
21. - 22.11.
28. - 29.11.

a

a

Všední dny, soboty a poměrná část svátků:
Místo: J. E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl (cévní amb.)
Telefon: 466 650 647 anebo 466 650 658 (informační linka pro odkladné stavy – klient
bude informován o ordinační době LSPP a přes krajské zdravotnické operační středisko
přepojen do ordinace).
Ordinační doba: po – pá od 17 – 21 hod., so, svátky od 8 – 17 hod.
Neděle a poměrná část svátků
Místo: Bratří Šťastných 645 (Sanatio s.r.o.), 9. května 810 (ordinace MUDr. Plaché).
Ordinační doba: ne, svátky od 8 – 17 hod.
Vzhledem k nedohodě mezi praktickými lékaři a provozovatelem je LSPP v Litomyšli
první a druhou neděli v červenci neobsazena, pacienti se musí obracet jinam.

a

a

LSPP pro dospělé Moravská Třebová
Místo: Svitavská 36, 571 01 Moravská Třebová
Telefon: 466 650 647 anebo 466 650 658 (informační linka pro odkladné stavy – klient
bude informován o ordinační době LSPP a přes krajské zdravotnické operační středisko
přepojen do ordinace).
Ordinační doba: po – pá od 17 – 21 hod., so, ne, svátky od 8 – 17 hod.

3. - 4.10.

MUDr. Marta Fremuthová, Městečko Trnávka 246, tel. 461329181
MUDr. Pavel Horák, Svitavy, nám. Míru 78, tel. 461532269
MUDr. Věra Hrníčková, Svitavy, Kyjevská 6, tel. 461568118
MUDr. Alena Hřebabetzká, Staré Město 134, tel. 461312501
MUDr. Jana Illová, Brněnec 90, tel. 461523140

5. - 6.12.
MUDr. Tomáš Jagoš, Jevíčko, Palackého nám. 20, tel. 461326378
12. - 13.12. MUDr. Alena Jagošová, Jevíčko, Palackého nám. 20, tel. 461326378
19. - 20.12. MUDr. Anna Kadlecová, Moravská Třebová, ZŠ Palackého 35,
tel. 461312643
24.12.
MUDr. Milena Kincová, Hradec nad Svitavou 549, tel. 461548230
25.12.
MUDr. Michal Koukola, Svitavy, Dimitrovova 799/4, tel. 461532970
26.12.
MUDr. Josef Kučera, Svitavy, Hraniční 2118/9, tel. 461533175
27.12.
MUDr. Marie Letfusová, Jevíčko, Palackého 20, tel. 461326241
28.12.
MUDr. Anežka Librová, Moravská Třebová, Komenského 1417/22,
tel. 461312484
29.12.
MUDr. Eva Malá, Svitavy, Dimitrovova 799/4, tel. 461534249
30.12.
MUDr. Táňa Morávková, Svitavy, Dimitrovova 799/4, tel. 461534513
31.12.
MUDr. Jiří Páral, Svitavy, Pavlovova 5, tel. 461533987

a

Více na stránkách Pardubického kraje

1.1.2010
2. - 3.1.
9. - 10.1.

MUDr. Lubomír Slouka, Svitavy, Dimitrovova 799/4, tel. 461533926
MUDr. Jan Škorpík, Svitavy, Soudní 1391/3, tel. 461531144
MUDr. Zdeňka Štefková, Opatov 317, tel. 461593907

L I S T O PA D

2009

strana 7

Z P R AV O D A J M Ě S TA M O R AV S K Á T Ř E B O VÁ

V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
Muzikoterapie, aneb radujeme se s hudbou
Hudba je významnou součástí lidského života. Je to
nejstarší prostředek formy dorozumívání se a je
obecně známo, že aktivizuje emoce člověka, ať už
pozitivně či negativně. Časem se přišlo na to, že
hudba má ozdravující charakter a že ji můžeme
využít i k terapeutickým účelům. Velmi kladných
výsledků muzikoterapie zaznamenává ve speciální
pedagogice a proto je velmi často využívána ve speciálně pedagogických zařízeních (školách, centrech
sociálních služeb, dětských centrech, apod.).

V našem městě je tímto speciálně pedagogickým
zařízením právě Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Moravská Třebová. Zde

• POZVÁNKA
Zveme na přednášku nazvanou „Návrat ke
zdraví“, která se koná v pondělí 9. 11. 2009
v 17.30 hod. v Moravské Třebové, muzeum –
1. patro. Vstupné dobrovolné.
Chcete vědět: jak naslouchat tělu, jak předcházet onemocněním a řešit případné zdravotní
potíže. Trápí Vás chudokrevnost, nemoci kostí
a kloubů, cholesterol, vysoký/nízký tlak, pokles
imunity, alergie, astma, cukrovka, neplodnost,
lupenka, nádorové onemocnění, klimakterium
nebo něco jiného? Novinka: masážní (a diagnostický) přístroj, čistič ovoce, zeleniny, masa,
vody a dalších potravin. Dotazy: Vojtěch
Vařejka 776 877 008

• POZVÁNKA
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově Vás
zve 14. 11. 2009 od 17.00 hod. na setkání
„Čtyř pěveckých sborů“. Představí se: Bendl
Česká Třebová, Campus Jaroměř, Smíšený
sbor Lanškroun a Fermáta z M. Třebové.

• KONCERT K POCTĚ SV. CECÍLIE
Římsko-katolická farnost Moravská Třebová,
Řád Menších bratří františkánů a chrámový sbor
Moravská Třebová Vás srdečně zvou na VI.
KONCERT K POCTĚ SV. CECÍLII s podtitulem 110. VÝROČÍ KLÁŠTERNÍCH
VARHAN, který se bude konat v neděli
15. 11. 2009 v 15.30 hod. v klášterním
kostele sv. Josefa na Svitavské ul. v Moravské
Třebové.
Na koncert přijali pozvání vzácní hosté z Prahy
– MgA. Radek Rejšek (varhaník, hudební
redaktor, pedagog, znalec zvonů a zvonkoher)
a Alena Michálková (varhanice v pražské Loretě
a v mnoha dalších kostelech). Repertoár
koncertu bude věnován nevšednímu zvuku
klášterních varhan, které v tomto roce slaví své
110. výročí. Program obohatí sólovým zpěvem
Kateřina Dostálová. Chrámové sbory z Moravské Třebové a Městečka Trnávky doplní
atmosféru koncertu duchovními skladbami
autorů 20. století (Zd. Pololáník, B. Korejs,
V. Říhovský, J. Olejník,…)
Přijměte upřímné pozvání na oslavu svátku
všech hudebníků a podpořte opravy moravskotřebovských varhan.

využíváme rehabilitační muzikoterapii primárně
k podpoře dětí a žáků naší školy. Pomocí hudebních
i nehudebních výrazových prostředků se snažíme
v dětech s mentálním, či jiným postižením rozvíjet
schopnosti, které by jinak zůstaly skryté. Muzikoterapeutické hry a techniky uplatňujeme v mateřské škole speciální, ve třídách základní školy
speciální a praktické školy. Působením rytmů
a zvuků, prostřednictvím různých muzikoterapeutických technik, her, hudebních nástrojů a pomůcek se
snažíme u dětí a žáků docílit pokroků v oblastech
vnímání, paměti, koncentrace, dovedností, smyslových a řečových funkcí atd. V muzikoterapii
s dětmi pracujeme skupinovou a individuální formou
a zároveň propojujeme prvky aktivní i receptivní
(techniky práce s hudebními nástroji, poslech hudby
další techniky). Současně také dochází k neustálé
diagnostice dítěte z jeho přirozených projevů
chování. Důraz dáváme na komunikaci dětí ve
skupině, tzn. co prožily, jak se měly, jakou mají
náladu, čímž je učíme aktivnímu sebehodnocení.
Další náplní jsou aktivizační techniky, hry a činnosti
pro plnění hlavních cílů, relaxace a odpočinek a závěrečné zhodnocení celého průběhu muzikoterapeutické lekce. Velmi často dochází v průběhu k radostným projevům, což se promítne i do kruhového
hodnocení. Proto je pro nás hlavním smyslem
především to, aby naše děti a žáci prožili muzikoterapii se smíchem, radostí a uvolněním. A aby od nás
odcházeli spokojení, s dobrou náladou. Protože
nejen hudba, ale i smích léčí!
Mgr. Lenka Zítová, Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová
(red. zkáceno)

Okénko ZUŠ
Podvečery s múzami
V naší praxi vycházíme z nepsaného zákona. Totiž,
že publikum, a zvláště to dnešní, se chce odjakživa
bavit. A že mu navíc dělá dobře, stane-li se
spolutvůrcem programu, jehož se zúčastní. Naše
škola má k tomu dobrý základ. Už delší dobu totiž
disponuje čtyřmi vyučovanými obory, které mohou
ve vzájemné součinnosti vytvořit zajímavé programy. Nese to s sebou určité technicko-organizační
problémy, kterými vás ale nemíníme unavovat.
Zajímavější pro vás bude, že jsme mimo jiné změnili
i název veřejných žákovských vystoupení, protože
staré označení – žákovské večírky – se stalo
neúnosným anachronizmem. Zdá se, že nový název
„Podvečer s múzami“, se začíná vžívat do našeho
i veřejného povědomí a že vystihuje podstatu věci
v celé její šíři. Každý podvečer má i svůj podtitul.
Budeme se snažit, aby i on alespoň částečně
odpovídal danému pořadu. A když už jsme u programu, dali jsme přednost slovnímu uvádění. Takže
v budoucnu už na stolečku před sálem nehledejte
soupisku vystupujících.

MUZEUM
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.
Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstava:
Školní třída z doby Rakouska-Uherska – do 6. 11.
2009
Ilustrace Michaila Romberga
Výstava z díla významného ilustrátora, scénografa
a divadelního výtvarníka, který žil v letech 1925 –
1935 v Moravské Třebové, bude doplněna o seznámení s pravoslavnými vánočními tradicemi.
Zahájení v sobotu 28. listopadu v 16.00 hod. za
účasti členů o. s. Ruská tradice.

Z výstavy „Školní třída z doby Rakouska-Uherska

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
Otevírací doba zámku
Listopad (do 13. 11.)
po – zavřeno; út – ne: 10.00 – 16.00 hod.

• ZAKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY
zveme Vás v úterý 17. 11. na zakončení turistické sezony na zámku. Poslední letošní prohlídky zámeckých expozic proběhnou v době od
14.00 do 18.00 hodin za zvýhodněné vstupné.

• POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny milovníky hudby na
„Koncert pedagogů“ třebovské Základní
umělecké školy. Tato akce se uskuteční ve
čtvrtek 19. listopadu. Začátek koncertu, který
se bude konat na zámku ve velkém sále školy, je
v 18.00 hod.
ZUŠ

• UPOZORNĚNÍ

Co se budoucích programů týká, nechejte se
překvapit. Uděláme ale vše pro to, abyste se u nás
cítili dobře a abyste od nás odcházeli spokojeni a
osvěženi. Protože nejvyšším cílem našeho snažení je
služba veřejnosti. Prosíme vás jen o jedno –
neodcházejte před koncem pořadu, není-li to
opravdu nezbytně nutné.
Na letošních Podvečerech s múzami i na dalších
našich akcích se na shledání s vámi těší. Vaše ZUŠ

Divadlo „Potopa světa“, které se mělo konat
v kulturním domě v Boršově 22. 11. 2009 se
přesouvá na 21. 11. 2009 od 15.00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově

• PLESOVÁ SEZONA SE BLÍŽÍ
MO ČSSD zve širokou veřejnost na letos již
XIX. reprezentační ples, který se koná 23. 1.
2010 v sále "Na Písku". Další podrobnosti
kolem plesu se včas dozvíte. Srdečně všechny
příznivce společenských plesů zvou pořadatelé!
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Moravská Třebová v listopadu a prosinci 1989
Před dvaceti lety, 17. listopadu 1989, dávali
účastníci povolené pražské studentské
manifestace, uspořádané k 50. výročí smrti
studenta Jana Opletala - oběti nacistické
perzekuce, zřetelně najevo svou nespokojenost
se současným režimem. Po ukončení oficiální
části manifestace se vytvořil průvod směřující
do centra města. K průvodu se přidávali další
občané. Na Národní třídě došlo k brutálnímu
policejnímu zásahu, který vyvolal vlnu
rozhořčení a politickou aktivizaci obyvatelstva
(tzv. sametovou revoluci).
19. listopadu vzniklo Občanské fórum (dále
jen OF), hnutí usilující o změnu režimu
prostřednictvím vyjednávání se státní mocí.
Generální stávka a ustavení Občanského
fóra v Moravské Třebové
27. listopadu 1989, v den manifestační
generální stávky, se na moravskotřebovském
náměstí sešla asi tisícovka obyvatel. Promluvili k nim zástupci Městského výboru KSČ,
Městského národního výboru (dále jen
MěstNV), Okresního národního výboru,
Okresního výboru KSČ, ale také zástupci
Československé strany socialistické.
V podvečer bylo na náměstí svoláno shromáždění Občanského fóra. Byl zvolen koordinační
výbor pro Moravskou Třebovou. Jeho jménem
vystupovali Karel Tomášek, Eda Bösser, ing.
Marcela Kaňáková, Roman Novotný, ing.
Karel Metyš a Pavel Sikora. Nejbližším cílem
moravskotřebovského OF bylo vedení diskusního klubu o nejnaléhavějších problémech
např. z oblasti ekologie, sociálních jistot
pracujících, kultury, výstavby. Velká pozornost
byla věnována historii města, jeho památkám
a kulturním institucím – v prosinci se disku-

tovalo na téma historie Moravské Třebové,
počátkem ledna na téma dalších osudů muzea
a zámku.
Jednání Občanského fóra s představiteli
města
29. listopadu večer se konalo jednání zástupců
OF s představiteli MěstNV. Obě strany v jeho
úvodu prohlásily, že jednají jako rovnocenní
partneři, kterým není lhostejný osud města
a jeho obyvatel. Zástupci OF požádali o podání informace o plnění, resp. neplnění
volebního programu Národní fronty včetně
uvedení osobních zodpovědností funkcionářů
na veřejném plenárním zasedání MěstNV
13. prosince. Dále byl vznesen požadavek
zajištění provozuschopnosti divadla. OF také
požadovalo, aby funkcionáři a rada MěstNV
zaujali stanovisko k událostem 17. listopadu
a k následně vzniklému procesu. Toto stanovisko mělo být projednáno a schváleno
rovněž na veřejném plenárním zasedání
MěstNV 13. prosince.
Dále byly projednávány organizační a technické záležitosti – zajištění místností pro potřebu
OF a diskusních klubů, propagace činnosti
OF prostřednictvím vývěsek a městského
rozhlasu, šíření tiskovin. Bylo konstatováno,
že generální stávka nezpůsobila ve městě
žádné škody. MěstNV odmítl finanční
podporu činnosti OF. Byla také projednána
témata připravovaných diskusních klubů.
Moravskotřebovské OF ujišťovalo, že neusiluje o likvidaci socialismu a odmítá propagaci
antikomunismu. Také v zápisu z jednání
s představiteli MěstNV je uvedeno: „OF prohlašuje, že je pro správnou a takovou formu
socialismu, který směřuje k všeobecnému

povznesení všech základních lidských hodnot
a blahobytu všeho lidu.“
21. plenární zasedání MěstNV
13. prosince 1989 vystoupil v úvodu jednání
plenárního zasedání předseda MěstNV
Miroslav Horák a sdělil, že odstupuje z funkce
předsedy MěstNV a člena rady MěstNV. Jeho
rezignace byla přijata. Místopředsedovi Ivanu
Viktoříkovi byla vyslovena důvěra a byl
vyzván, aby setrval ve funkci. Byl podán
návrh na odstoupení tajemníka MěstNV
Zdeňka Kopce. Dva noví poslanci – Gita
Horčíková a MUDr. Petr Niessner - složili slib.
Byla ustanovena komise poslanců, která měla
předložit návrhy na složení nové rady
MěstNV.
Původně plánované schválení Jednotného
plánu kulturně výchovné, tělovýchovné a branné činnosti na rok 1990 bylo odročeno s tím,
že bude plénu předložena nová koncepce.
Zprávu o plnění volebního programu
Národní fronty, požadovanou Občanským
fórem, přednesl místopředseda MěstNV Ivan
Viktořík.
Na zasedání proběhla diskuse o obsahu
Moravskotřebovského zpravodaje, činnosti
OF, podávání demisí poslanců, ale také situaci
Zvláštní školy, potřebě opravy budov lázní
a muzea, stavu vozovek ve městě, problémech
Stavebního bytového družstva, budování
čističky odpadních vod, ochraně životního
prostředí a dalších problémech, které občany
města trápily a které měly být v následujících letech řešeny již ve změněných
podmínkách.

Jeden z plakátů vyvěšených v Moravské Třebové koncem roku 1989

-jm-
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 11. – 30. 11 2009 – František Žáček
Výstava výtvarných prací p. F. Žáčka. Přístupno
v půjčovní době knihovny (po-čt: 9.00-17.00 hod.,
so: 9.00-12.00 hod.).
9. 11. – 23. 11. 2009 – Dny poezie
Výstava české a světové poezie v rámci 11. ročníku
celostátní akce „Den poezie“, prostory MěK,
přístupno v půjčovní době knihovny.
16. 11. 2009 – Bible z ptačí perspektivy
Přednáška vojenského kaplana ThBc. Petra Šabaky.
Začátek v 17.30 hod. v sále sociálních služeb.
16. 11. – 30.11. 2009 – Studentské týdny
Registrace na r. 2009 pro studenty zdarma! Výstava
doporučené četby, literatury o učení, příruček k přijímacím zkouškám na vysoké školy, přehledů
středoškolského učiva různých oborů, maturitních
okruhů aj. Přístupno v půjčovní době knihovny.
26. 11. 2009 – Adventní a vánoční vazby
Tvůrčí dílna Ing. Dany Sobotkové: adventní a vánoční
výzdoba, práce s přírodními materiály, aranžování
květin. Začátek je v 17.30 hod. ve studovně městské
knihovny.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
4. 11. 2009 – Keramická dílna I.
Spolupráce se Speciální školou v Moravské Třebové,
začátek v 15.15 hod.
11. 11. 2009 – Keramická dílna II
Začátek dle domluvy v dílně školy.
18. 11. 2009 – Náramky z těstovin
25. 11. 2009 – Adventní kalendář
Šikovné děti mezi námi (od 14.00 do 16.30 hod.
lakování nehtů pro děti i dospělé).
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.
(kromě 4. a 11. 11. 2009).
3. 11. 2009 – Šikovné děti mezi námi
Tvoříme s M. Spíchalovou náramky z kůže. Začátek
ve 14.45 hod. v dětském oddělení.
12. 11. 2009 – Šikovné děti mezi námi
Tvoříme se Z. Kührovou stromeček štěstí. Začátek
v 15.00 hod. v dětském oddělení.
28. 11. 2009 – Den pro dětskou knihu
- Adventní kalendář + andělíček – výtvarná dílna pro
rodiče a děti
- České děti čtou s Ježíškem – celostátní soutěž pro děti

a jejich rodiče, anketa
- registrace dětských čtenářů na r. 2009-2010 zdarma
(podmínka – přijít s rodiči a účastnit se programu)
- literární hádanky a kvizy – úspěšní luštitelé budou
odměněni
Šikovné děti mezi námi
Hledáme šikovné a odvážné děti, které mají zájem
vystavit své práce (modely letadel, obrazy, keramiku,
vyšívání atd.), uspořádat svůj koncert nebo nás naučit
něco zajímavého. Zájemci přihlaste se v Městské
knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové.
PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové uspořádala pro děti na závěr Týdne
knihoven lampiónový průvod. Na programu
knihovna spolupracovala s divadelním souborem
J. K. Tyla, dramatickým oddělením ZUŠ a p. uč.
Jaroslavou Čadílkovou, skautským oddílem pod
vedením Lenky Greplové a Klubem českých turistů.
Všem jmenovaným za děti i rodiče děkujeme.
Poděkování si zaslouží rovněž městská policie, která
zajišťovala bezpečnost průvodu.

Oblastní Charita
Moravská Třebová
Vzhledem k tomu, že je v měsíci listopadu „doba
dušiček“ bude možnost využít mimořádně svozu na
hřbitov a zpět 2x v tomto měsíci a to: 4. 11. a 11. 11.
– všichni, kdo máte o svoz zájem, přijďte ve 14.00
hod. na parkoviště u soc. služeb (Domov
důchodců).
Setkání seniorů se uskuteční výjimečně v úterý
3. 11. od 9.00 hod. v refektáři františkánského
kláštera. Na programu bude přednáška vojenského
kaplana P. Šabaky na téma „MÍROVÁ MISE
V AFGANISTANU“. Součástí přednášky bude
promítání diapozitivů. Srdečně zveme všechny, které
tato tematika zajímá.
Informujeme o činnosti:
Provoz humanitárního šatníku je zajištěn každý
pátek od 15.00 - 17.00 hod. na faře na Kostelním
nám. 3. Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7.00 15.30 hod. na ul. Svitavské 44 v Denním stacionáři
Domeček.
Kontaktní osoba: p. Dokoupilová, tel.739 002 744.

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

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

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

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

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

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází
v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely pronajatou.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící,

ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli
ve 14.00 hodin.
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00
hodin s malým pohoštěním.

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

Pořadí bohoslužeb:
Po/
9.00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18.00 hod. 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
Dne 1. 11. - Slavnost Všech svatých, pořad
bohoslužeb je jako každou neděli.
Dne 2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Tento den bude bohoslužba v kostele Povýšení sv.
Kříže na místním hřbitově v 16.00 hod.
Dne 28. 11. končí církevní rok a začíná doba
adventní. 29. 11. se budou při mši sv. světit adventní
věnce.

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

14. 11. - KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
– 13.00 – 18.00 hod. v DDM. Kreativní a sportovní
odpoledne pro širokou veřejnost. Můžete vyrábět na
stanovištích, lézt po umělé stěně, zápolit ve stolních
hrách, šipkách nebo v ping-pongu. Ti odvážnější se
mohou zapojit do vysílání našeho internetového
rádia na téma „Jak trávím volný čas“. Součástí bude
„Exhibice Jiřího Mlejnka na jednokolce“ (možnost
vyzkoušení) a prezentace městské policie a Policie
ČR (ukázka výzbroje policie a kriminalistických
technik). Možnost zakoupení občerstvení, vstup
zdarma, časový harmonogram na plakátech.
Akce se koná ve spolupráci se Zdravým městem,
městskou policií a Policií ČR v rámci projektu
DDM QUO VADIS na prevenci kriminality dětí
a mládeže.
9. - 30. 11. - KERAMICKÁ DÍLNA pro ZŠ
+ UMĚLÁ STĚNA – v dopoledních hodinách
v DDM. Školy nahlásí účast telefonicky.
23. - 30. 11. - KRÁSA PODZIMU – výtvarná
soutěž pro ZŠ.
28. 11. - ADVENT V DDM – 9.30-12.00 hod. 1. - 2.
svíce adventní. Výroba adventních věnců a mýdla.
Předškoláci v doprovodu rodičů. S sebou malý
polyst. věneček, 4 svíčky + bodce, přízdoba (v DDM
bude k dispozici jenom přírodní materiál), mašle,
přezůvky, 20,- Kč.
Dne 1. října 2009 v prostoru Křížového vrchu
proběhlo obvodní kolo přespolního běhu.
Účastnilo se přibližně 300 závodníků, z nichž
někteří dlouho neodpočívali, jelikož je 7. 10.
2009 čekalo okresní kolo v Poličce. Zde uspěla
děvčata 6. – 7. tříd ze ZŠ Kostelní náměstí,
chlapci 6. – 7. tříd ze ZŠ Palackého, děvčata
8. – 9. tříd ZŠ Palackého a v neposlední řadě
i studenti a studentky VSŠ a VOŠ Moravská
Třebová. Tato družstva postoupila do krajského
finále v Hlinsku. Počasí nám přálo a užili jsme
si pěkné podzimní odpoledne. Poděkování patří
ZŠ Kostelní náměstí, která se podílela na
organizaci celé akce a nám nezbývá, než se těšit
zase za rok.
Pracovníci DDM Moravská Třebová

Co se dělo v Domečku
Dne 2. 10. 2009 navštívili uživatelé a pracovníci
Denního stacionáře Domeček sociální zařízení
Centrum denních služeb Světlanka ve Svitavách.
S tímto zařízením OCHMT již delší dobu úspěšně
spolupracuje. Dne 20. 10. 2009 proběhla v denním
stacionáři Domeček akce „DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ“, na kterou byli pozváni zástupci Pardubického kraje, města Mor. Třebová, rodiče uživatelů,
dárci, sponzoři a všichni, kdo nás jakýmkoliv
způsobem podporují. Setkání proběhlo v přátelské
atmosféře a věříme, že bylo pro všechny zúčastněné
inspirativní. Uživatelé stacionáře si pro všechny
pozvané hosty připravili krátký kulturní program.
Součástí akce byla i prezentace OCHMT a prodejní
výstava výrobků uživatelů.
Tato akce pokračovala také druhý den tj. 21. 10.
2009, kdy prostory stacionáře navštívila široká
veřejnost, včetně žáků některých místních škol.
Touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat
všem, kteří se na akci jakýmkoliv způsobem
podíleli. Další informace a kontakty najdete na
našich internetových stránkách: www.ochmt.cz
či v zařízení DS Domeček na ul. Svitavská 44,
M. Třebová.
Krásné a pokojné dny vám všem přeje ředitelka
Oblastní charity M. Třebová Ludmila Dostálová
a pracovní tým OCHMT.
(red. zkráceno)
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Na vzdělávání není
nikdy pozdě
V tomto duchu započal v říjnu 2009 nový ročník
počítačového kurzu v rámci programu vzdělávání
třetího věku seniorů v Moravské Třebové. Kurz
probíhá na zdejším gymnáziu pod vedením Mgr.
Ireny Štaffové s novými počítači a programem
WINDOWS 7. Všichni „studenti“ se těší, že získají
nové vědomosti a tím i větší důvěru v sebe sama. Za
podporu programu děkujeme městu Moravská
Třebová a ředitelce gymnázia RNDr. Aleně Plocové.
"Studenti" počítačového kurzu

Čas opravdu plyne jako voda…
Ani jsme se nenadáli a dva měsíce školního roku
2009/2010 jsou pryč. Nám, žákům ZŠ Palackého
1351, ubíhá čas ve škole opravdu velice rychle.
Určitě je to tím, že v letošním roce u nás přibylo
několik novinek. Jedna místnost v budově školy
totiž byla během měsíce září přebudována na školní
klubovnu. Můžeme v ní pobývat během velkých
přestávek, ale hlavně – o volných hodinách
nemusíme trávit čas venku pouhým potulováním
a můžeme se v klubovně učit, hrát různé stolní hry,
poslouchat hudbu, sledovat filmy, anebo jen tak
odpočívat.
Na prvním stupni se podařilo zkulturnit žákovskou
knihovnu tak, aby zároveň mohla sloužit jako
čítárna. A které akce jsme už společně s našimi
učiteli a učitelkami stihli? Naši kamarádi z 6. ročníku byli na adaptačním pobytu na Svojanově.
V průběhu čtyř krásně prosluněných dní se měli
možnost lépe poznat, najít si nové kamarády
a poznat některé vyučující. Malý adaptační pobyt
absolvovali i žáci 1.A. Prý za odměnu. Po měsíci
usilovné práce ve škole i doma se totiž vydali se
svou paní učitelkou a se svými rodiči do Brna, kde
strávili den plný zábavy, sportování i kulturních
zážitků v zábavném centru Bongo. Při různých
činnostech se všichni vzájemně poznávali. Bylo to
skvělé. Páťáci byli pozorovat oblohu v brněnském
planetáriu. I tahle akce dopadla dobře a všem se moc
líbila. Na plné obrátky začal ve škole pracovat nově
vytvořený žákovský parlament, který usilovně
pracuje na přípravách tradičního halloweenského
podvečera. Tak nám držte palce, abychom toho letos
hodně zvládli a hodně se toho naučili.
Členové školního žákovského parlamentu

Nabídka
Školní jídelna při ZŠ, Palackého 1351,
Moravská Třebová
nabízí obědy pro veřejnost
- pestrá skladba jídelníčku, denně výběr ze dvou
druhů jídel.
- možnost odběru celý týden, nebo dle výběru
zákazníka tj.(určíte si sami, ve kterých dnech
budete chtít odebírat oběd).
Cena oběda: 48,- Kč
Bližší informace obdržíte v kanceláři školní
jídelny nebo na t.č.: 461 318 291, 461 311 355.

Pojďte, pane, budeme si hrát
V tomto duchu organizují vychovatelky zájmové
vzdělávání ve školní družině při ZŠ na Palackého
ulici. Každoročně pro děti připravují spoustu
zajímavých činností tak, aby společné chvíle,
strávené ve ŠD, byly pro všechny jednou velikou
hrou. Aby se uskutečňovaly v přátelském prostředí
s atmosférou důvěry, optimismu a přinášely dětem
pocit štěstí a radosti. Letošní školní rok začínáme
vyhlášením soutěže ‚,O poklad Boreše z Rýznburka“. Děti se seznámí s moravskotřebovskými
pověstmi, zahrají si na průvodce naším městem,
postupně se budou orientovat v ulicích i okolí města
a nakonec se pokusí naše město výtvarně zobrazit.
Jako každoročně uvítáme nový školní rok také
oblíbeným zájezdem do Aquaparku v České
Třebové, který pro velký zájem dětí organizujeme
dvakrát do roka. To všechno a ještě mnohem víc
zábavy a společných her stihneme dřív, než začne
padat první sníh. A pak už se budeme těšit na zimní
radovánky.
Alena Kaplavková, vychovatelka ŠD
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60. výročí mateřské školy na ulici Piaristická
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské školce"
V listopadu oslaví I. mateřská škola na ulici
Piaristická již 60. výročí svého trvání. Listujte
s námi zažloutlými stránkami kroniky školy. První
zápis ve školní kronice uvádí, že mateřská škola
vznikla již v roce 1947. Sídlo měla na ulici Farní
a vedla ji ředitelka Miroslava Mozgová, o rok
později Alice Šimonová a po ní nastoupila Jarmila
Holoubková.
V listopadu 1949 došlo k přestěhování školy na ulici
Piaristickou a ředitelkou se stala až do roku 1962
Jiřina Zezulová-Burešová. Od roku 1962 vedla
mateřinku do roku 1971 Marie Seidlová, na rok se
stala ředitelkou Miloslava Zouharová a skoro 18 let
mateřskou školu vedla Jana Pilgrová. Od roku 1990
do roku 1994 byla ředitelkou Ivana Mašínová. Po
konkurzním řízení v roce 1994 byla do funkce
ředitelky školy jmenována Hana Kotoulková, která
je ředitelkou doposud.
V roce 2001 v rámci slučování mateřských škol byly
k naší škole přiřazeny mateřská škola Boršov
a Sušice. A tak se z naší školy stala škola se 7 třídami. V současné době má mateřská škola statut
Zdravé MŠ a mnoho se změnilo i ve výchovné práci,
v režimu mateřské školy, v přístupu k individuálním
potřebám dětí i rodičů. Za tu dobu touto mateřskou
školou prošly stovky dětí a na jejich výchově se
podílela celá řada učitelek.
Samotná budova školy za těch 60 let prošla řadou
stavebních úprav. Bohužel z dob minulých neexistují
žádné doklady a informace k jakým účelům tento
dům sloužil před rokem 1949.

Novinky z „Křižovatky“
Ve středu 14. října zorganizovala naše škola
projektový den nazvaný „Bezpečná cesta do školy“.
Záštitu nad touto akcí převzala radní Pardubického
kraje paní Jana Pernicová. Této akce se zúčastnilo
celkem 80 dětí z MŠ Jiráskova, MŠ Piaristická, žáci
ze ZŠ Linhartice a děti z přípravné, 1. a 2. třídy naší
školy. Náplň projektového dne byla aktuální
vzhledem k vzniklé dopravní situaci v našem městě.
Děti se vystřídaly na pěti stanovištích. Prakticky si
vyzkoušely jízdu na koloběžkách ve cvičném
provozu, na interaktivních tabulích si procvičily
dopravní značky a předpisy. Velkými pomocníky při
organizaci této akce nám byli strážníci městské
policie, za což jim patří náš dík. Poděkování malých
dětí patří také starším spolužákům, kteří pomáhali
s organizací projektového dne.
Učitelé z „Křižovatky“

Speciální ZŠ Komenského MT
děkuje ZŠ Čs. Armády MT
V rámci inkluze pozvali na konci září žáci 1. a 2.
třídy ZŠ Čs. armády žáky speciální ZŠ Komenského
na sportovní dopoledne. Žáci s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením byli velmi nadšeni
sportovními disciplínami, které si pro ně žáci ZŠ Čs.
armády připravili. Disciplíny byly přizpůsobené
postiženým žákům (vozíčkářům), žáci cvičili s rozmanitým sportovním náčiním a na různorodém
sportovním nářadí, vše bylo také srozumitelně
vysvětleno. Na závěr na všechny malé sportovce
čekala nádherná medaile a také příjemná atmosféra,
kterou si žáci obou základních škol vytvořili.
Vzápětí pozvali žáci speciální ZŠ Komenského žáky
ze ZŠ Čs. armády na sportovně vzdělávací akci
s názvem: „Zvířátka na statku“. Během akce si
všichni zazpívali písničky o zvířátkách, poznávali
zvířátka a zasportovali si jako zvířátka. Všem
účastníkům se pozvání líbilo, děti z obou škol se
vzájemně více poznaly a seznámily a také si
vzájemně pomáhaly – zdravé děti pomáhaly dětem,
které jsou určitým způsobem limitovány, a tím tyto
dvě akce splnily inkluzivní ráz.
Žáci ze speciální ZŠ za vše moc děkují a těší se na
další spolupráci.
Mgr. Eva Ditzelová Brožková

Srdečně zveme všechny minulé, současné i budoucí
předškoláky, rodiče, přátele, zaměstnance na Den
otevřených dveří v sobotu 14. 11. 2009 od 8.30 –
12.30 hodin do naší mateřinky, aby se podívali
a mnozí tak zavzpomínali na dobu dětství strávenou
na "Piarce".
Přijďte se podívat, jaké to u nás máme.
Motto: "Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale
málokdo se na to pamatuje" A.Saint - Exupéry
Něco více o naší MŠ: na www.mspiarka.wz.cz
Eva Motlová, zástupkyně ředitelky školy
(red. zkráceno)

Pedagogická asistence – projekt
„Pomáháme“
Od listopadu 2008 probíhá na Speciální ZŠ, MŠ
a PrŠ Moravská Třebová projekt „Pomáháme“,
který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
ČR. Projekt se zabývá pedagogickou asistencí pro
žáky s těžkým kombinovaným postižením a tvorbou
učebních textů a kuchařky do předmětu Příprava
pokrmů pro Praktické školy. Ve školním roce
2008/2009 bylo pedagogickou asistencí podpořeno
10 žáků s těžkým kombinovaným postižením, a díky
filozofii této asistence i celá třída, kam takto
postižení žáci docházeli – celkem 29 dětí. Službu
zajišťovaly čtyři pedagogické asistentky, které
vykonávaly přesně stanovené postupy zaměřené na
speciálně vzdělávací nebo specifické výchovné
potřeby žáků, které měly v péči. V rámci projektu se
v srpnu pedagogové školy zúčastnili semináře
„Vzdělávání žáků se SVP s podporou pedagogické
asistence“, který přinesl některé nové poznatky
k uplatnění v praxi. V uplynulém období byly k vydání připraveny učební texty pro Přípravu pokrmů
a v měsíci říjnu budou k dispozici žákům čtyř
Praktických škol Pardubického kraje. V letošním
školním roce bude opět projektem podpořena
pedagogická asistence a bude k vydání připravena
kuchařka pro žáky Praktických škol.
Alice Moravcová, koordinátorka ped. Asistence

Díky projektu navštívili ZOO
Od ledna roku 2009 probíhá na Gymnáziu v Moravské Třebové projekt nazvaný S e-learningem
k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR. Jedna z klíčových aktivit fungující v rámci
projektu nese označení Život v přírodě a je zaměřena
na vybraná témata z oblasti biologie. Na počátku
letošního školního roku tak měli studenti tercie
jedinečnou příležitost navštívit zoologickou zahradu
v Lešné nedaleko Zlína. Kromě standardní prohlídky
jednotlivých tématicky zaměřených částí byl pro
gymnazisty připraven i výukový program zabývající
se etologií živočichů. Protože pro vědu zkoumající
chování živočichů jsou nejnázornějšími figuranty
zástupci primátů, uskutečnila se tato část projektového dne v pavilonu opic, kde žáci mohli pozorovat
reakce zástupců malp nebo siamangů na nejrůznější
podněty, zároveň se dozvěděli řadu přínosných
informací. Mezi úkoly, které žáci během projektového dne plnili, patřilo vyplnění pracovního listu,
přičemž jedna z úloh byla zaměřena na vyjádření
nálad sledovaných u živočichů. Závěry této činnosti
použije další klíčová aktivita projektu Základní
a střední škola etikety.
Přemysl Dvořák

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na Gymnáziu v Moravské Třebová
se koná pro uchazeče z 5. i 9. tříd
ZŠ a rodiče v úterý 24. listopadu
od 14.00 do 16.30 hodin.
Uchazečům o čtyřleté a osmileté
studium budou poskytnuty
informace o přijetí bez přijímací
zkoušky.
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Cyklista König má za sebou dobrou sezonu
Moravskotřebovský rodák, dnes cyklista druhodivizní královéhradecké profistáje PSK WhirlpoolAuthor, má za sebou dlouhou sezonu. Skládala se
z řady etapových závodů po celé Evropě, v nichž
prokazoval svůj talent
a dosahoval velmi solidních výsledků.
Poslední zářijový víkend se postavil na start
silničního závodu o titul
mistra světa. Spolu
s ním bojoval ve švýcarském Mendrisu v kategorii U 23 též úřadující mistr republiky
(ze stejného týmu) Martin Mareš, dále Vojta
Hačecký, Jakub Novák
a Jakub Kratochvíla.
Dalšími účastníky MS (v kategorii dospělých) byli
František Raboň a absolutní česká špička, rovněž
rodák z Moravské Třebové, Roman Kreuziger.
„Pro mě to bylo čtvrté mistrovství světa, které bylo
určitě nejtěžší. Jel se krátký okruh se dvěma
náročnými kopci, prakticky bez odpočinku, takže
nohy byly pořád v tahu, i když se jelo tempo. Před
závodem jsem měl předsevzetí skončit do dvacítky,
ale bohužel to nevyšlo. Byli tam lidi naprosto
výborní. Co mě nejvíc mrzí, že jsem se dvě kola před
cílem ocitl v pěkné krizi. Dostal jsem křeče a jen
nějakých pár metrů před horizontem jsem chytil
díru, kterou jsem už nedokázal sjet. Bylo pro mě
těžké dostat se do té skupiny zpátky a nakonec se to
nepodařilo. Ta skupina nakonec bojovala o třinácté
místo, takže mi chyběl opravdu kousek. Poslední
kolo pak už nemělo cenu bojovat, protože o přední
místa nešlo.“
Před odjezdem cyklisté ladili formu na známém
závodu Praha - Karlovy Vary a zpět; forma cyklistů
měla vysokou kvalitu, naděje byly dosti reálné. Pro
každého však znamenal úspěch něco jiného. „Kolo
mi jednoznačně sedí více než kdysi škola na
gymnáziu. Když jsem závod třiadvacítkářů jel jako
prvoročák (Verona), skončil jsem šestatřicátý. Pak
jsem chyběl, takže teď si úplně konkurencí nejsem
jistý. Jako solidní úspěch bych bral místo v prvé
dvacítce, to mi přijde reálné. V desítce by to už bylo

super,“ neskrýval Leo před startem svůj optimismus.
V samotném závodě, který byl extrémně náročný, na
peloton čekalo 262 kilometrů. Jakub Kratochvíla
opravdu neměl svůj den, Jakub Novák zaplatil
nováčkovskou daň, Vojta Hačecký, zdá se, ztratil
svou dobrou výbornou formu, třebaže statečně
bojoval až do desátého kola. Poté se „rozhýbal“
v pelotonu právě Leopold König. V jedenáctém kole
byl v popředí pelotonu opravdu vidět, bohužel
v předposledním kole se vedoucí padesátka roztrhla,
vepředu zůstalo něco přes dvacet závodníků a Leo
byl první, kterému soupeři na konci hlavního
stoupání odjeli. Vpředu v té chvíli úřadovala dvojice
Michel Kreder z Holandska a především Romain
Sicard z Francie. „Dostal jsem obrovské křeče a nešlo jet na plný plyn. Proto tak rapidní propad.
Nicméně se domnívám, že výsledek na podmínky
a konkurenci vůbec není špatný,“ poznamenal k této
skutečnosti náš cyklista. Vše si vynahradil Konig po
návratu do České republiky, kdy vrcholil třídílný
seriál Czech Cycling Tour, jehož se jezdci
druhodivizní profistáje Whirlpool rovněž zúčastnili.
Závěrečným podnikem byla Velká cena starosty
Praha 1. V cíli osmý Leopold König se stal
nejlepším jezdcem do 23 let. „Bylo to velmi
příjemné zakončení naší náročné závodní sezony,
celému týmu se opravdu povedla. I já tak získal
motivaci makat na sobě dál,“ glosoval mladý jezdec.
„Se sezonou jsem spokojený, vytěžil jsem z ní dost
pro svou cyklistickou budoucnost. Zažívat byť jen
dílčí úspěchy je vždycky potěšitelné i motivující,
stejně jako pocity „být u toho“. Ostatně máme
v týmu skvělé vůdčí typy, od nichž se hodně přiučíme
(Danilo Hondo, Patrik Sienkewitz aj.). V současnosti
si dávám od cyklistiky měsíční pauzu, než začne
znovu perná příprava. Třebovou pozdravuji, snad se
potkáme na turnaji českých cyklistů v hokeji, který je
plánován na prosinec,“ poznamenal na závěr svého
dálkového rozhovoru.
Celkově Czech cycling Tour:
1. Martin Hebík (PSK Whirlpool-Author) 50 bodů,
2. Alois Kaňkovský (ASC Dukla Praha) 46, 3. Martin Mareš 38, 4. Leopold König 29, 5. Tomáš
Bucháček 28. 6. František Klouček 28, 7. Stanislav
Kozubek 24, 9. František Paďour 22, 14. Petr Benčík
5. 15. Petr Kubias 3 (všichni PSK WhirlpoolAuthor).

Fotbalový podzim 2009 se blíží k závěru
V uplynulém období se opět projevila kolísavá
forma některých družstev. I nadále v soutěžích
dominují mládežnické kategorie (s výjimkou mladších dorostenců).
Celky dospělých se dostaly znovu do hry, případně
neztratily příliš. Očekávaný posun vpřed přibrzdilo
nečekané odvolání jednoho soutěžního kola v důsledku počasí. Na konečné pořadí podzimní části si
tedy musíme počkat po dohrávkách.

Průběžné pořadí: 8. místo - 16 bodů
Dorost st. - Třemošnice 1 : 2 (0:1) Linhart
FK Pce C - Dorost
0 : 2 (0:0)
Linhart, Zemánek
Dorost - Horní Jelení
3 : 0 (1:0)
Kozák, Linhart. Havlík
Průběžné pořadí: 3. místo - 22 bodů
Dorost ml. - Třemošnice 0 : 3 (0:1)
FK Pce C - Dorost
1 : 1 (0:1) Coufal
Dorost - Horní Jelení
1 : 2 (1:0) Pagáč
Průběžné pořadí: 14. místo - 2 body
Letohrad B - Žáci st.
1 : 2 (1:0)
Žáci - Proseč
3 : 0 (1:0)
Č.Třebová B - Žáci
2 : 3 (1:2)
Průběžné pořadí: 2. místo - 21 bodů
Letohrad B - Žáci ml.
3 : 9 (1:4)
Žáci ml. - Proseč
6 : 0 (3:0)
Č. Třebová B - Žáci ml. 0 : 9 (0:3)
Průběžné pořadí: 1. místo - 21 bodů

O Cenu TK Andria
Kaleidoskop výsledků:
Stolany - A muži
2 : 1 (2:0) Strouhal
A muži - Srch
1 : 1 (0:0) Potáček
Lanškroun - A muži
1 : 1 (0:1) Šatník P.
Průběžné pořadí: 7. místo - 13 bodů
Radiměř - B muži
0 : 5 (0:3)
Večeřa 3x,Winkler, Polák
B muži - Jevíčko
4 : 2 (4:1)
Večeřa 3, Dostál
Bystré - B muži
1 : 1 (1:0) Polák
Průběžné pořadí: 3. místo - 22 bodů
Rohozná - Muži C
0 : 2 (0:1) Cink P., Kalus
Muži C - Boršov
6 : 2 (3:1)
Cink P. 3, Tesolin 3

V sobotu 10. 10. 2009 se sjely do Havířova,
nejmladšího města v republice, mažoretky z 43
klubů Čech, Moravy, Slezska a také Slovenska,
aby se zúčastnily soutěže O Cenu TK Andria.
Ve velmi těžké konkurenci získaly mažoretky
Arnika Moravská Třebová Tina Kolomá v kategorii sólo děti stříbrnou medaili, Marta
Školařová a Andrea Štolová v kategorii duo
juniorky bronzovou medaili. V kategorii
malých formací (7mažoretek) obě skupiny (děti,
juniorky) získaly umístění v zlatém středu
všech soutěžících skupin.
PaedDr. Marie Blažková
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Míčový pětiboj 2009
Firemní sport v tomto desetiletí reprezentují v Moravské Třebové zejména aktivity Kössa. (lyžařský
sprint, florbal). Na začátku milénia spatřila světlo
světa náročná kombinace míčového sedmiboje, která
do současnosti, hlavně kvůli své náročnosti, doznala
jistou korekci. Letošní ročník se uskutečnil jako
Míčový pětiboj.
Zúčastnilo se ho 10 týmů, jejichž aktéři se museli
postupně prokousat soutěžemi ve stolním tenise,
tenise na antuce, nohejbalu, volejbalu a badmintonu.
V každé disciplíně získala soutěžní dvojice počet
bodů podle umístění (1-10), jejich součet stanovil
poté celkové pořadí.
Nejlépe se vedlo týmu Sigma L. Podhorný – Valsa.
Byl to den plný sportu a zajímavé podívané. Každý
tým vynikal v něčem jiném, právě ta všestrannost
byla nakonec rozhodující. Soutěžili bývalí i současní
sportovci různých odvětví a věku, překonávali své
hranice a hlavně pohodlnost. Rozhodně nebyla nouze
ani o zábavu, která okořenila celodenní interesantní
akci.
Pořadí:
1. Sigma 43 bodů (Podhorný - Valsa)
2. Božínci 41 bodů (Křeček - Mrva)
3. Para
37 bodů (König - Potyš)

Hokej v plné permanenci
Cenné vítězství na úvod
Příprava hokejistů HC Slovan sezonu 2009/2010
zahájila na ledě koncem srpna. Třebovští už
nemusejí směřovat do Šumperka, mají svůj vlastní
led. Dosud ovšem nezačala očekávaná dostavba
východní tribuny; v tuto chvíli vrcholí druhé kolo
výběrového řízení, takže živo tu bude především po
sezoně.

Kádr od počátku přípravy nebyl kompletní, opory se
po zraněních rehabilitují a zapojují se do tréninků
postupně. „Návrat po dlouhé pauze ohlásil Robert
Hanák, novými tvářemi budou Tomáš Žákovčík, Jiří
Kašpar a Jakub Cik. Ostatní z loňského kádru
by měli i nadále nastupovat pravidelně za Slovan,
dle potřeby a formy dostanou šanci i nadějní
junioři Štěpař, Schneider, Štěpánek,“ uvedl manažér
P. Kršňák.
Výsledky přípravných utkání:
HC Slovan - HC Plumlov
3 : 4 (2:1, 0:2, 1:1)
Branky: Koláček 2, Syrůček
HC Slovan - HC Boskovice
7 : 3 (0:0, 7:1, 0:2)
Branky: Řehulka 2, Klíč, Faltus, Koláček, Kašpar,
Kutmon
HC Boskovice - HC Slovan
5 : 4 (2:2, 2:1, 1:1)
Branky: Cik 2, Konopčík, Hanák
Úvodní kolo přineslo moravskotřebovským celkům
střídavé výsledky, povzbuzením pro mužský tým,
před okresním derby s Litomyšlí, byla vydřená výhra
v Chocni.
HC Slovan (dor.) - HC Chrudim 0 : 8
HC Slovan (jun.) - HC Polička 4 : 7 (0:3, 3:1, 1:3)
HC Choceň (dosp.) - HC Slovan 2 : 3 (0:2, 2:1, 0:0)
Branky: Klíč, Štěpánek, Řehulka
Hokejová pozvánka - listopad 2009
Dospělí (1.KL)
8. 11. NE 17.00 HC Slovan - HC Hlinsko
15. 11. NE 17.00 HC Slovan - HC Choceň
22. 11. NE 17.00 HC Slovan - HC Chotěboř
29. 11. NE 17.00 HC Slovan - HC Světlá n/Sáz.
Juniorka (KLJ)
6. 11. PÁ 20.00 HC Slovan - HC Světlá n/Sáz.
20. 11. PÁ 20.00 HC Slovan - HC Choceň
Dorost (KL)
7. 11. SO 17.00 HC Slovan - HC Světlá n/Sáz.
17. 11. ÚT 18.30 HC Slovan - HC Chrudim
Rozpis zápasů ostatních družstev naleznete na
http://www.hcslovan.com
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Cykloman 2009 v cíli
Ovšem jméno šampióna neprozrazujeme,
dozvíte se ho za měsíc nebo i dříve na
www.cykloman.cz. V době uzávěrky se teprve
uskutečnil poslední závod – výjezd do strmého
vrchu, který rozhodoval o konečném pořadí.
Silniční časovka jednotlivců
Sobota 10. října 2009 – pohled na odpolední
oblohu nevěstil nic dobrého. Ale ani to
nezabránilo nabuzeným a zapáleným cyklistům,
aby nevyrazili na trať pravdy. V celoročním
seriálu Cykloman 2009 na ně čekal předposlední závod silniční časovka (22 km) na trase
Linhartice - Chornice a zpět. Každý se snažil
o co nejlepší výkon, aby získal nějaký z posledních bodů, či jen poopravil svůj dosavadní
bodový zisk (z 10 akcí se bude počítat sedm
nejlepších výsledků pro celkové pořadí).
Lov na důležité body ztěžovala domácím
favoritům i silná ekipa cyklistů z regionu. Hýřili
optimismem, který nakonec proměnili v realitu v každé z kategorií se vešli na stupně nejlepších.
Minutové handicapy 67 účastníků při startu brzy
vzaly za své, celá plejáda silničních sprintérů se
roztáhla v 300m rozestupech po celé délce trati.
„Podmínky byly dost extrémní - déšť, mokrá
silnice, 9 stupňů. O to víc bylo překvapující,
s jakou vervou se všichni pustili do boje
s chronometrem. Vlastně vyhrál každý, kdo
nevzdal,“ vyjádřil P. Brettschneider, leč
podobné soudy zaznívaly v cíli ze všech stran,
zatímco z očí sportovců čišela slastná únava.
Nejvíc vyzařovala spokojenost z vítěze, který
přijel ze Svitav, aby potřetí za sebou triumfoval.
Jako jediný dokázal projet trasu průměrnou
rychlostí vyšší než 40 km/h. „Jelo se mi hodně
dobře, lépe než v nějakém horku. O dobré pohodě svědčí i můj výsledný čas, který je ze všech
dosavadních startů nejlepší. Zúročil jsem dokonale ty tisíce kilometrů, co jsem letos najezdil.“
Nezklamali však ani další aspiranti na celkový
triumf, bezesporu největším překvapením byl
výkon a umístění Martina Němčíka, stejně jako
výkon Gabriela Königa. Jde snad ve šlépějích
svého slavnějšího bratra? Dvacet devět cyklistů
z pelotonu se vešlo do času pod 40 minut, aby
potvrdili váhu Orálkovy glosy:„Kdo to zvládne
pod čtyřicet, může si říkat, že je cyklista“.
Z výsledků:
M 1 (muži do 40 let)
1. Dvořák Radek
Č. Třebová
00:34:39
2. Němčík Martin
M. Třebová
00:35:00
3. Orálek Dušan
CK Slovan M. T.00:35:01
Další pořadí: Třasák (4), Pocsai (5), Rotter (7),
Kadidlo (8)
M 2 (muži nad 40 let)
1. Kuda Pavel
Svitavy
00:32:27
2. Dlesek Václav
Svitavy
00:34:50
3. Zajíc Petr
Pardubice
00:35:17
Další pořadí: Častulík (4), Kuda M. (5)
M 3 (muži nad 50 let)
1. Ordner Zdeněk
Zlín
00:36:23
2. Petraš Stanislav Osík
00:36:31
3. Durák Lubomír
M. Třebová
00:37:18
M 4 (muži nad 60 let)
1. Kubín Jan
M. Třebová
00:43:09
2. Ondra Josef
M. Třebová
00:48:17
3. Štěpánek Antonín M. Třebová
00:54:10
Ženy 1 (do 40 let)
1. Simonová Monika Svitavy
00:38:49
2. Vondráčková Jana Čerti Kunčina 00:44:55
3. Kuklová Martina M. Třebová
00:45:11
Ženy 2 (nad 40 let)
1. Schneiderová B. Čerti Kunčina 00:42:29
2. Suchánková Lenka Svitavy
00:49:00
3. Vojtková Marie
M. Třebová
00:51:00
Junioři
1. Pavlík Michal
M. Třebová
00:38:49
2. Jedlík Petr
M. Třebová
00:39:27
3. König Gabriel
M. Třebová
00:43:41
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Moravskotřebovský atletický víceboj 2009
Deset hodin povzbudivého sportování nabídl atletům
a občanům na konci září Moravskotřebovský
víceboj. Nešlo tak docela o zcela novou akci ve
městě, vždyť historie se zásluhou R. Pavliše píše už
od roku 2003. Pro svůj poslední ročník však získal
naprosto novou dimenzi. Opět byla využita
polytanová dráha a hřiště při II. ZŠ. Atletický podnik
pro širokou veřejnost byl ovšem zaštítěn novými
organizátory – synonymem budoucí tradice se stal

Muži I (devítiboj)
1. Krejčíř Václav
6337 bodů
(Hvězda Pardubice) - absolutní vítěz
2. Kučera Vojtěch
5192 bodů
(Hvězda Pardubice)
3. Mrklovský Jakub
5148bodů
(Šumperk)
4. Svoboda Ondřej (4877), 6. Částka Lukáš (4837),
7. Hlaváč Martin (4824), 8. Matuška Jaroslav (4810)

mladý atlet Michael Havlík se svým ambiciózním
týmem: Petr Keclík (manažer PR), Míla Nečas
(manažer). To byl pořadatelský tým, který přesvědčil
jiné, že to „bude bomba“. Akce se uskutečnila pod
záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radka
Martínka, Města Moravská Třebová a starosty
RNDr. Josefa Ošťádala. Řídícím celého soutěžního
dne byla zasloužilá trenérka většiny domácích atletů
Míla Nováková.
Jistě našly se i „porodní bolesti“ nové tradice,
nicméně snaha všech organizátorů i výsledek celé
akce byl velmi slibný, potěšitelný i zavazující. „Byla
to skvělá akce, kterou moravskotřebovská atletika
jistě získá stěžejní impuls ke svému nového
rozmachu,“ na závěr komentoval předseda KV AS
Ladislav Doskočil, a my všichni se už těšme na její
pokračování.
Na startu bylo 120 účastníků, od nejmenších dětí až
po zkušené matadory a nositele cenných titulů.
S bohatou účastí renomovaných atletů rekordy
nemohly nepadnout. Od přípravky, která absolvovala dvojboj: 60 m, míček, po starší věkové ročníky.
Víceboj se postupně rozrůstal až k sedmiboji žen
a devítiboji mužů. Nejlepší získali medaile, diplomy
i věcné ceny, vítěz pak zaslouženě putovní pohár.
Zdařilá akce skončila spontánní gratulací a vyjádřením díků všech sportovců trenérce Novákové,
která nedokázala skrýt slzy dojetí.

Muži II. (devítiboj)
1. Horák Michal
2. Klíč Michal
3. Rozsíval Jiří
Muži III (devítiboj)
1. Onderka Alois
2. Legát Pavel
3. Bombera Jiří

Z výsledků:
Junioři (devítiboj)
1. Polák Michal
2. Makovec Jakub
3. Bednařík Petr
Juniorky (sedmiboj)
1. Fafílková Kateřina
Ženy I (sedmiboj)
1. Šatníková Zuzana
2. Klímová Kateřina
3. Vladyková Lenka
Ženy II (sedmiboj)
1. Neubauerová Marcela
2. Přichystalová Martina
Ženy III (sedmiboj)
1. Černá Ivana (Zlín)
2. Krejčová Hana

4328 bodů
3826 bodů
3544 bodů
1232 bodů
3313 bodů
3305 bodů
3304 bodů
1347 bodů
865 bodů
2258 bodů
1304 bodů

3444 bodů
3425 bodů
3094 bodů
3620 bodů
3089 bodů
2102 bodů

Úspěšné volejbalistky...
Volejbalový oddíl zásluhou mládežnických celků
získává dlouhodobě kredit úspěšného sportu v Moravské Třebové. Také letos tažení za dalšími úspěchy
pokračuje.

„Dlouho jsme zvažovaly, zda konečně zase
nepřihlásíme do soutěže družstvo žen. Nakonec
rozhodnutí bylo naprosto spontánní, kladné, a ono se
kupodivu přetavilo v nečekaně úspěšnou realitu“,
vysvětlila Dáša Netolická, která před lety patřila
k oporám celku.
Po 2 kolech v KS II. třídy obsazují třebovské ženy
první místo a euforie vzrůstá. Ženy koučuje nový
trenér Petr Potyš, bývalý hráč, a ženám to evidentně
prospívá. Tým se průběžně doplňuje, intenzivně
trénuje, a tak lze věřit, že bude dál získávat cenné
skalpy silných soupeřů.
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