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VI. ročník

Za tajemstvím důlní
a lesní architektury
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Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Lidé se za dva roky podívají do míst, kde se
v minulosti těžil lupek. Jedná se o unikátní
stezku, která naváže na naučnou trasu Lesů
České republiky a na Mladějovskou průmyslovou úzkokolejku. Na své si přijdou nejen turisté
a cyklisté, ale také vozíčkáři, rodiny s dětmi
nebo milovníci fauny a flóry.
„Jsou to bezpečné trasy, které povedou k místům, kde vzniknou vyhlídkové plošiny a menší
rozhledny, odtud bude výhled na zajímavé
lokality a úkazy vytvořené právě díky těžbě.
Návštěvníkům nabídneme také nádherný pohled
na Orlické hory, Jeseníky a na celé Hřebečsko,“
informuje místostarosta města Václav Mačát .

Nápad zavést turisty do hřebečských lesů
a ukázat jim opomíjené technické památky se
zrodil před lety v hlavě Lumíra Moučky a Františka Žáčka z Moravské Třebové. „Oblast znám
deset let. Je tady mnoho ojedinělých míst, která

stojí za to vidět. Nyní tam vedou jen lesní cesty.
Některá místa ale nikomu nic neřeknou a staré
doly nejsou vidět,“ říká Lumír Moučka.
Na nové naučné stezce vznikne vyhlídková
věž Strážnický vrh, vyhlídková plošina Nad
doly, turistické altány Na Mladějovském vrchu
a U vysílače, maketa štoly Josefka z roku 1861
s otevřeným altánem v podobě hornického
přístavku, zastávky Mladějovské průmyslové
dráhy, 22 naučných zastavení, 40 rozcestníků,
8 nových výchozích a 6 nových oddychových
stanovišť. Další hornické přístřešky najdou
návštěvníci u dolů Hugo Karel a Gerhard. Tady
vede cesta přes propadliny a kamenné laviny,
u rezavého potoku uvidí velké kaskády.
„Chceme přiblížit rozsáhlou hornickou činnost
v této oblasti, neboť z původních architektonicko-technických staveb, které se po celém
Hřebečském hřbetu rozprostíraly, téměř nic
nezbylo,“ sdělil Moučka. Součástí projektové
dokumentace je i příprava nové expozice
geologie, která se bude nacházet v gotickém
sklepení moravskotřebovského zámku, který
bude sloužit také jako výchozí bod naučné
stezky. Realizace projektu bude stát 11 milionů
korun. Město Mor. Třebová ze svého rozpočtu
přispělo 812.500 Kč. Práce budou zahájeny
v listopadu 2008. Slavností otevření bude
v červnu 2010 na den horníků.
Na Hřebečské důlní stezky bude navazovat
projekt Lesů České republiky – naučná stezka
Boršovský les. „Realizace naučné stezky
Boršovský les proběhne ve dvou fázích. Ještě

Rehabilitace v novém
Rehabilitační oddělení, umístěné ve třetí
budově Nemocnice v Moravské Třebové,
prošlo v posledních měsících zásadní
přeměnou. Chladné bílé zdi na chodbách
a ponurá atmosféra jsou tytam. Nově rekonstruované prostory rehabilitace září žlutou
barvou a mnohem komfortnějším a zároveň
pro pacienty diskrétnějším prostředím. Byly
pořízeny některé nové přístroje a například
také celotělová vířivka.
Rekonstrukce proběhla ve dvou etapách: první
skončila loni, druhá letos o prázdninách.
V současnosti tak oddělení zabírá celou
plochu přízemí třetí budovy nemocnice včetně
místností dříve patřících laboratoři. Větší
prostor umožnil velkorysejší uspořádání
individuálních cvičeben fyzioterapeutů,
tělocvičny, nové čekárny i systém objednává-

ní pacientů. Více prostoru a kvalitní vybavení
povyšuje podmínky pro práci fyzioterapeutů
a především přináší vyšší komfort a individuální přístup k pacientům. Nejen pacienti, ale
také samotní odborní pracovníci si změny
pochvalují. K ještě větší humanizaci nemocničního prostoru přispěje umístění prací dětí
ZŠ Palackého pod vedením přední třebovské
výtvarnice Dr. Hany Horské, které se plánuje
na říjen.
Rehabilitace se po rekonstrukci zařadila mezi
standardně fungující oddělení svého druhu
v ČR, na svého stálého lékaře však zatím čeká.
Momentálně zde každou středu odpoledne
ordinuje MUDr. Radmila Binarová, primářka
rehabilitačního oddělení OLÚ Jevíčko.
Kontakt na rehabilitaci (objednávání
pacientů): tel. 461 352 360.
-red-

v letošním roce bude provedena stavebně
technická část. Druhá fáze - návrh, grafické
zpracování, tisk a instalace informačních
panelů - proběhne na jaře příštího roku,“ řekl
Radek Drahný, tiskový mluvčí lesů České
republiky a dodal: „Naučná stezka začne u budovy demonstračního objektu v Boršově
(Hájenka). Zde chceme vybudovat podkrovní

ubytování pro dvacet osob a za myslivnou novou
vodní nádrž a mokřady.“ Stezka skončí na
Hřebči a bude mít 9 zastávek (flora, fauna, vodní
a mokřadní biotopy, hydrologie, přirozený les,
mimoprodukční funkce lesa, historie, geologie).
Její délka bude 3 kilometry. Zbudování
Boršovského lesa si vyžádá investici v celkové
výši 570 000 korun. Součástí projektu je také
stavba dřevěného srubu na konci naučné stezky
na Hřebči, který představuje investici sedm set
tisíc korun. Realizaci naučné stezky platí státní
podnik Lesy České republiky. Radní v Třebové
získali na ojedinělou turistickou atraktivitu
„Hřebečské důlní stezky“ dotaci z Unie.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Proč měnit vzdělávání
První zkušenosti se ŠVP na gymnáziu
Od září minulého školního roku jsme měli povinnost
začít vyučovat podle svého ŠVP (školního vzdělávacího programu). Stát rámcově stanovil podmínky
a pravidla, každá škola měla však možnost uplatnit
vlastní nápady, které se nevešly do předešlých
učebních osnov.
Poprvé jsme si vyzkoušeli vyučovat v primě podle
dokumentu, který jsme sami zpracovali – „Za
poznáním – viditelně, názorně.“
Nesnažili jsme se o převratné změny, a tak na našem
ŠVP je asi nejzajímavější to, že se nijak výrazně
neodlišuje od původních osnov, ale důležitou změnu
jsme viděli v přístupech ke vzdělávání, tj. v metodách
a formách práce. Prvořadým cílem je rozvoj
osobnosti žáka, tzn. vybavit žáka určitými dovednostmi, návyky, postoji, hodnotovými orientacemi,
které může v životě uplatnit.
Pro žáky jsme připravili několik akcí, v nichž se sami
aktivně zapojovali do jejich realizace. Jednou z důležitých oblastí je environmentální výchova, kterou se
zabýváme již několik let. Rozvíjíme ji formou
projektů a jednodenních či vícedenních akcí. V rámci
celoškolního projektu „Krajina a lidé“ byl v primě
úspěšně realizován celoroční mezipředmětový projekt
„Životopis stromů“, o němž jsme již několikrát
informovali. Tím, že environmentální výchově
věnujeme samostatný projekt, který má několik etap,
společné zakončení spojené se zhodnocením a vytyčením cílů pro jeho příští volné pokračování mu
dáváme zcela mimořádné postavení v životě školy
i žáků.
V závěru školního roku nám primánci předvedli, že
dokáží zcela samostatně vytvořit svůj vlastní projekt.
Tím byl Den dětí na gymnáziu, kde ve vlastní režii
připravili program – „Z pohádky do pohádky“.
Sestavením vlastních pohádkových příběhů nás
přesvědčili o své tvořivosti, samostatném uvažování
a spolupráci.
První zkušenosti se ŠVP jsou pozitivní a my věříme, že
výuka podle něj bude přinášet spokojenost žákům
i učitelům. Nejedná se o jednorázovou záležitost,
otevřenost dokumentu umožňuje další úpravy a doplnění podle aktuálních potřeb.
Mgr. Jarmila Kozelková, koordinátorka ŠVP
ú
ú
ú
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reklamu

Občané města, kteří nechtějí mít zaplněné své
dopisní schránky reklamními letáky si mohou
v Turistickém informačním centru na nám.
T. G. Masaryka 33 za dvanáct korun koupit
samolepku s označením „Prosím nevhazujete
reklamní materiály“.

Pálení nedovoleného materiálu
V domácích kamnech
V našem městě je bohužel stále několik domácností,
ve kterých si vlastní pohodu tepla vytváří
bezohledně na úkor okolí. Jedná se o ty případy, kdy
se v domácích kamnech, kotlích nebo krbech spalují
přímo zakázané materiály. Mezi ty patří všechny
látky, které nejsou v technických parametrech
daného spalovacího zařízení. Z těch nejčastějších je
to veškerý plast (setkala jsem se i s mylným
tvrzením, že běžný sáček není plast), papír
(potištěné letáky, krabice...), hadry, ale i dřevěné
zbytky s nátěry nebo dokonce čerstvé nevysušené
dřevo z lesa a ze zahrady. Tento, ale také další
z materiálů, který je pro spalování v domácích
zařízeních zakázán, vlivem nedokonalého
spalování způsobí tvorbu silně obtěžujícího dýmu.
Navíc nadměrně zanese spalinové cesty, což ještě
více zhorší postupný rozptyl dýmu a tedy znásobí
jeho nepříjemné vnímání okolím. Dokonalejšího
spalování v domácích zařízeních nikdy není možné
dosáhnout tak, jak je tomu ve specializovaných
spalovnách odpadu, kde je teplota spalování více
než 1000°C navíc několikastupňové čištění plynů.
Tedy v případě zjištění, že někdo z vašeho okolí
spaluje nedovolený materiál, doporučujeme bez
prodlení zavolat hlídku Městské policie na čísle
461 312 436 nebo 604 611 973, která v rámci
zákonných možností sepíše stav věci a protokol
předá na MěÚ M.Třebová. V případě porušení
zákona o ovzduší pak provozovatel spalovacího
zařízení může dostat pokutu až do výše 150.000Kč.
Veronika Cápalová,
odbor životního prostředí – ochrana ovzduší

V domácnostech
Domácnosti jsou v znečišťování ovzduší hned za
automobily. Domácí kotelny přispívají stále více
k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích
onemocnění. Leckde na venkově je čistota ovzduší
v zimním období stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby a kotle
nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé
hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás,
kolik jedů vypustí do vzduchu.
Čím škodí pálení odpadů? Při pálení odpadů vzniká
mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen
rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální
a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu.
V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich
vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého
spalování vznikají polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe
připodobnit vlivu kouření cigaret, dlouhodobé
působení ovlivňuje nervový systém a je příčinou
bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese.
Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte? Nejen
sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na

Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová
Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr
města Moravská Třebová darovat nemovitost:
- pozemek parc.č. 2610/16 o výměře 23 m2 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová.
Záměr darování byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č. 1537/R/010908
Oznámení MěÚ v Moravské Třebové vychází z § 39,
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr
města Moravská Třebová prodat nemovitosti:
- část pozemku parc. č. 3814/1, (jedná se cca o 30
m2), kultura ostatní plocha o celkové výměře 2.088
m2 v obci Moravská Třebová a kat. území Boršov
u Moravské Třebové.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č. 1535/R/010908
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
- bytovou jednotku č. 118/1 o vel. 2+1 v domě č.p.

118, č.o. 1 na ul. Cechovní v obci a katastrálním
území Moravská Třebová na stav. parcele č. 140
včetně spoluvlastnického podílu id. 4159/10000 na
společných částech domu, na stav. parcele č. 140, na
venkovních úpravách a vedlejší stavbě na parcele
č. 140 v obci a k.ú. M. Třebová, část Město.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č. 1536/R/010908.
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Viera Mazalová, DiS, vedoucí odboru majetku a
komunálního hospodářství MěÚ Moravská Třebová

Prezentace R35
Zveme Vás na prezentaci rychlostní komunikace
R35, která proběhne v pondělí 6. října 2008
v 17:00 hodin v budově MěÚ v Mor. Třebové,
Olomoucká 2 - zasedací sál zastupitelstva (1. p.).

jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy,
starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným
respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.
Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho.
Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji:
plasty - pálením PVC vzniká velké množství
dioxinů. Použití PVC je nutno omezovat, pálením
polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE)
či PET láhví podporujete vznik polyaromatických
uhlovodíků.
staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek
nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo jeho pálením vyprodukujete asi 50 - 500krát více
dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím
(starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)
zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto
materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku)
případně patří do směsného odpadu
celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování
se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev,
které podporují vrozené vady a rakovinu. Letáky
a časopisy patří do tříděného sběru - do kontejnerů
na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit
proti vhazování reklamních letáků do schránky.
tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku
a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat
chlororganické látky a těžké kovy.
nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky)
- spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které
obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do
půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá
obec – v Moravské Třebové je to např. na Městském
úřadě, ve sběrných dvorech
pneumatiky - jejich spalováním vznikají
polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.
Co říkají zákony k pálení odpadu? Podle zákonů je
pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle
zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické
osoby povinny nakládat s odpadem podle systému
stanoveného obcí, tedy jej třídit a ukládat na k tomu
určené sběrné dvory nebo do příslušných
kontejnerů. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.)
jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště,
grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté
dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné
palivo, předepsané výrobcem.
Snažte se odpad třídit - základem je třídění papíru,
skla a plastů, a to již přímo u Vás doma. Používejte
do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo,
dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho
vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin.
Určitě jste již slyšeli o dehtování kamen. Dřevo
dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte
chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo.
Mgr. Tomáš Přikryl, Hnutí DUHA

Poděkování
• Děkuji všem dobrým lidem a kamarádům,
kteří dne 8. 8. 2008 vyprovodili mého syna
Zdeňka Němce z Boršova na jeho poslední
cestě.
Maminka a bratr Jaroslav
• Děkujeme touto cestou volejbalistům:
p. A. Mačátové, L. Struhárikové, V. Endlovi,
dále posádce vozidla RZP a RLP: MUDr.
M. Obrtelovi, řediteli Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje, zdravotní sestře
Olšanové, řidiči p. Křišťálovi a dalším zúčastněným. Dne 22. 8. 2008 ve večerních hodinách zachránili život mého manžela J. Bušiny
a to svou rozhodností, duchapřítomností,
přivoláním RZP a především včasnou resuscitací. Bez jejich pomoci by se již nedaly
obnovit důležité životní funkce. Proto jim
patří velký dík a uznání.
V. Bušinová s rodinou
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Třebovští pozvali na návštěvu
slovenského prezidenta

Celoslovenské myslivecké slavnosti Dni Sv.
Huberta se konají v muzeu ve Sv. Antone vždy
ve dvou víkendových dnech začátkem září. Jsou
příležitostí pro přátelské setkávání myslivců
i laiků v oboru mysliveckém z celého Slovenska
i zahraničí, zábavu, soutěžení a příjemně
strávené chvíle v kruhu historie, přírody a kultury. Tohoto významného svátku se zúčastnila
také delegace z Moravské Třebové ve složení místostarosta města Miloš Izák, radní Zdeněk
Stupka a zastupitelé města Hana Horská a Miroslav Krejčí, která přijala pozvání našeho
partnerského města Banské Štiavnica. Při této
příležitosti místostarosta města Miloš Izák
předal osobně pozvání prezidentovi Slovenské
republiky Ivanu Gašparoviči na 14. ročník
mezinárodního festivalu „Dny slovenské
kultury“, které se v Moravské Třebové budou
konat ve dnech 23. – 28. 4. 2009.
Cílem tohoto festivalu je uchovat a posílit již
tak velmi dobré vztahy mezi Čechy a Slováky

a upevnit přátelství mezi našimi národy. „Pan
prezident naše pozvání přijal a byl velmi potěšen.
Pokud opravdu budeme moci doufat v jeho
návštěvu, jsme jistě schopni program přizpůsobit
jeho náročnému programu tak, aby prezidentova
přítomnost byla co nejdůstojnější a nejhodnotnější,“ řekl místostarosta města Miloš Izák a dodal: „V rámci spolupráce našeho města s Banskou Štiavnicí očekáváme 3. – 5. 10. 2008 příjezd
sedmičlenné Rady města Banská Štiavnica v čele
s primátorem Balžankou. Cílem této návštěvy
bude rozvoj další spolupráce mezi oběma městy,
včetně již samotné přípravy Dnů slovenské
kultury.“
Součástí oslav Sv. Huberta je velké množství
akcí: ME juniorů ve vábení jelenů a ostatní zvěře,
soutěž ve střelbě z historický zbraní, ve střelbě
z kuše na terč a zábavný program jako např.
Hubertova jízda, házení flinty do žita, ukázky
sokolnického umění, hudební a taneční program.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Válka v životech zvířat
Italský historik Eugenio Bucciol, autor výstavy
„Zvířata na frontě“, přijel do Moravské Třebové,
aby moravskotřebovským představil světovou
válku z jiného pohledu. Unikátní expozici osobně
zahájil ve čtvrtek 18. září na zámku v Moravské
Třebové.

Historik na souboru fotografií zdokumentoval
důležitou úlohu zvířecích pomocníků na bojištích.

„Snímky jsem získal ve válečném archivu ve Vídni
a v Itálii. Ve válce umíralo tisíce koní, psů, holubů
a jiných zvířat. Nikdo se jich neptal jestli chtějí jít
bojovat. Prostě šli. Vojáci tyto snímky pořídili, aby
ukázali, jak silná zvířata byla,“ uvedl Bucciol.
Expozice se původně konala v Itálii. Do Moravské
Třebové se dostala díky osudovému setkání.
„Studenti a učitelé vojenské školy se zúčastnili
oslav v Itálii a zhlédli moji výstavu. Domluvili jsme
se, že stejnou akci uspořádáme i v Moravské
Třebové,“ dodal Eugenio Bucciol. Vernisáž byla
zakončena netradičním pietním aktem. Zvířata,
která se slavnostního zahájení výstavy zúčastnila,
dostala od zástupkyně místní vojenské školy dárky.
Koně sáček s jablky, holubi zrní a psi drobnou
laskominu. Na závěr byli symbolicky vypuštěni
holubi.
Výstava „ Zvířata na frontě“ na zámku potrvá
do 11. listopadu 2008 od 10.00 do16.00 hodin,
každý den mimo pondělí.
Pavlína Horáčková,
tisková mluvčí města
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Nejrychlejší v ČR
– čekací doba
méně než 2 minuty
Moravskotřebovští navázali v minulém roce
spolupráci s ukrajinským městem Romny.
Zástupci tohoto města si Moravskou Třebovou
vybrali jako příklad dobré praxe v projektu
Občanského informačního centra (OIC), které
chtějí vybudovat ve svém městě. Třebovské
OIC se prezentuje nejnižší průměrnou čekací
dobou u správních agend. „Průměrná doba ve
městech České republiky dosahuje deseti
minut, zatím co na OIC v Moravské Třebové je
méně než dvě minuty. Navíc průměrný počet
úředních hodin je na našem OIC třicet osm
hodin týdně. V jiných městech republiky jsou
přepážky občanům k dispozici jen dvacet tři
hodin týdně,“ sdělil vedoucí odboru vnitřních
věcí Pavel Šafařík. Moravská Třebová byla
vybrána jako jediné město z České republiky
jako příklad nejlepší praxe, a to kvůli
vynikající spolupráci s holandským městem
Vlaardingen na projektu OIC, a také pro svoje
nadstandardní výsledky v poskytování služeb
veřejnosti. „Vybudování občanského centra
v Moravské Třebové s využitím holandských
zkušeností bylo vysoce hodnoceno ze strany
holandského Ministerstva zahraničních věcí.
V roce 2006 navíc obdržela Moravská Třebová
cenu Ministerstva vnitra ČR za nejlepší
inovaci ve veřejné správě,“ informoval
manažer ekonomického rozvoje Miroslav
Netolický.
V Občanském informačním centru si občan
vyřídí řadu záležitostí, které pro něho úřad
zajišťuje jako žádosti o občanské průkazy
a cestovní doklady, přihlášení do evidence
obyvatel, výpisy z katastru nemovitostí, ověřo-

vání listin a podpisů, poplatky za odpady a psy
atd. Zároveň může získat informace o činnosti
města a městského úřadu, o společenském,
kulturním a sportovním dění ve městě. Nosnou
myšlenkou tohoto projektu bylo soustředit
většinu poskytovaných produktů a služeb do
jednoho centra tak, aby občané již nebyli
nuceni obíhat spoustu kanceláří umístěných
v různých objektech.
„Další nespornou výhodou centra je také
možnost zvýšit produktivitu práce, měřit výkon
pracovníků, snížit jejich chybovost a zlepšit
pracovní podmínky na pracovišti,“ řekl
Šafařík.
Koncept OIC v Moravské Třebové se stal
vzorem pro státy, které jsou nebo se teprve
chystají vstoupit do Evropské unie. Patří mezi
ně kromě zmiňované Ukrajiny také BosnaHercegovina, Bulharsko nebo Srbsko.
Občanské informační centrum navštívilo od
července 2003 do července 2008 přes
osmdesát tisíc zákazníků.
Pavlín Horáčková, tisková mluvčí města
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Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Mor. Třebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz
www.tsmt.cz
E-box v Moravské Třebové
Moravská Třebová se ve spolupráci s technickými
službami a se společností ASEKOL rozhodlo rozšířit
své ekologické aktivity odpadového hospodaření
města a usnadnit vám občanům třídění vysloužilých
malých elektrozařízení. Zřejmě mnozí víte, že máte
možnost odkládat vysloužilé elektrozařízení na
sběrovém dvoře. Nově od 1. 9. 2008 má každý
občan možnost při návštěvě MěÚ a technických
služeb do připravené nádoby, tzv. E-boxu přinést
bezplatně tyto drobné elektrospotřebiče: vysloužilé
kalkulačky, telefony a mobilní telefony, drobné
počítačové vybavení, videokamery, fotoaparáty,
elektronické hračky apod. Do E-boxu nepatří:
výbojky, zářivky, baterie a akumulátory.
E-boxy jsou umístěny na: MěÚ Moravská
Třebová – ul Olomoucká – u OIC; MěÚ Moravská
Třebová - nám. T.G. Masaryka 29 – ve vestibulu
(v zadní části); Technické služby Moravská
Třebová s.r.o., Zahradnická 21 – 2. patro, vestibul.
E-box vám usnadní sběr drobných elektrozařízení – zatím často končí ve směsném komunálním
odpadu. Hlavním cílem této aktivity je usnadnění
třídění drobných elektrozařízení a zvýšení množství
sebraných malých spotřebičů.
Tyto elektrospotřebiče totiž většinou končí v popelnici společně s komunálním odpadem, který končí na
skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění
a následné likvidaci odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení, obsahující zdraví škodlivé materiály odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak nejen
přírodní zdroje, ale i naše životní prostředí a v neposlední řadě i naše peněženky. Kolektivní systém
ASEKOL nám po naplnění E-boxů následně zajistí
zdarma odvoz a ekologickou likvidaci sebraného EZ.
Podrobnosti o třídění elektroodpadu můžete také
získat na www.elektrosrot.cz. Sběrem a následnou
recyklací elektrozařízení přispějete k ochraně
životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů.

MĚSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
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:
Městská policie v měsíci srpnu přijala a řešila
celkem 96 telefonických a ústních oznámení od
občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti
strážníků bylo zjištěno a řešeno celkem 15 dalších
nedostatků, které trápily nejen občany našeho města
a ztěžovaly nám běžný denní život v našem městě.
Ve čtyřech případech byl realizován odchyt toulavých psů, z čehož se podařilo dva opět navrátit
svým pánům a dva psi byli převezeni do Záchranné
stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Dále
pak strážníci městské policie spolupracovali v jednom případě s RZS a v dalších dvanácti případech
s Policií ČR. Celkem šest případů bylo strážníky
městské policie předáno k řešení OO PČR Moravská
Třebová.
!!! Upozornění !!!
Vzhledem k množícím se stížnostem občanů
města Moravská Třebová na narůstající počet
autovraků v ulicích provede městská policie
v měsíci říjnu několikadenní akci zaměřenou
právě na autovraky, které hyzdí ulice našeho
města a zabírající místa k parkování, kterých je už
tak nedostatek.
Zákon o pozemních komunikacích zakazuje
odstavovat na dálnicích, silnicích a místních
komunikacích, kromě jiného, silniční vozidlo,
které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu
a není opatřeno státní poznávací značkou
(registrační značkou), nebo které je zjevně trvale
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích. Při zjištění autovraku budou
strážníci postupovat podle zákona tak, že
provedou požadovanou dokumentaci a upozorní
na tuto skutečnost vlastníka komunikace, který
následně zašle výzvu k odstranění autovraku jeho

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondřej Vašíček, vedoucí obvodního odd. ČR

Za dobrotu na žebrotu
Ve snaze zabránit neštěstí se stal 25. 8. náhodný
kolemjdoucí obětí násilného trestného činu. V neděli, krátce po deváté hodině večer, ohrožoval
nožem přiloženým ke krku 18letého muže, sedícího
na lavičce v centru Moravské Třebové, 43letý
podnapilý muž. V té době tudy procházel náhodný
55letý kolemjdoucí, který se snažil celý konflikt
urovnat, avšak mu byla ze strany útočníka náhle
zasazena jedna bodná rána do břicha. Dle vyjádření
lékaře se jedná o těžké zranění, se kterým je
poškozený hospitalizován v nemocnici. Útočník byl
policisty zadržen a nyní je umístěn v policejní cele.
V souvislosti s případem policejní komisař zahájil
úkony trestního řízení pro trestné činy ublížení na
zdraví a násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci.
Bude-li případ překvalifikován na pokus vraždy, je
nyní předmětem dalšího šetření.
Loupežné přepadení
K loupežnému přepadení obsluhy herny v Moravské
Třebové došlo v pátek 25. 8. kolem třetí hodiny
ráno. Neznámý muž s kuklou na hlavě a se zbraní v
ruce požadoval po 26leté ženě vydání kasírtašky,
jejímž obsahem byla hotovost téměř 28 tisíc. Poté i s
lupem neznámý muž z místa činu uprchl. Žena
neutrpěla žádná zranění. Policisté z kriminální
služby v případu zahájili úkony trestního řízení pro
trestný čin loupeže, za který pachateli hrozí až
desetiletý pobyt za mřížemi.
Majiteli se ztratila z garáže travní sekačka
Škodu za 33 tisíc po sobě zanechal neznámý
pachatel, který násilně vnikl 8. 9. v obci Rychnov na
Moravě do dvojgaráže, ze které odcizil benzínovou
travní sekačku, křovinořez a ponorné čerpadlo.
Policisté z Moravské Třebové, kteří se případem
zabývají ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
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podezření ze spáchání trestného činu krádeže
provedené vloupáním.
Okradl spícího muže
Policistům z Moravské Třebové byl dle místní
příslušnosti zaslán 11. 9. z Brna-Žabovřesky spis
s případem krádeže věcí z vozidla. Čtyřiadvacetiletý
majitel vozidla VW zapomněl, že „auto není
trezor“ a ve vozidle zanechal osobní počítač v hodnotě převyšující částku 8 tisíc korun. Drzost
neznámého pachatele je neuvěřitelná. V neuzamčeném vozidle spal na sedadle spolujezdce 19letý muž,
kterému zloděj ukradl mobilní telefon a finanční
hotovost. Oběma mužům dohromady vznikla škoda
téměř 22 tisíc korun. Policisté zahájili úkony
trestního řízení a po neznámém pachateli intenzivně
pátrají.
Železo a součástky za 150 tisíc
Bývalé výrobní prostory navštívil 15. 9. zloděj.
Vloupání do bývalého objektu dřevařského závodu
řeší policisté v Moravské Třebové. Neznámý
pachatel do objektu vnikl v přesně nezjištěné době
od 1. do 7. 9. a z místa odcizil železo a součástky
rozebraného katru na pořez dřeva. Škoda, která byla
pachatelem způsobena je vyčíslena na 155 tisíc
korun.
Ukradli zaparkovaný vůz
Od úterý 16. 9. policisté pátrají po odcizeném
motorovém vozidle Chrysler Voyager šedé metalízy.
Vozidlo jeho majitel zaparkoval v pondělí nad ránem
na ulici Holandská v Moravské Třebové. Kolem
osmé hodiny ráno vůz na místě již nebyl. Vozidlo
bylo bez registračních značek, opatřeno bylo pouze
převozními značkami. Hodnota odcizeného vozu a
uložených věcí v něm je vyčíslena majitelem na 75
tisíc korun. Neznámý pachatel, který se vozu
zmocnil, se dopustil trestného činu neoprávněné
užívání cizí věci, za což mu při dopadení hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi nebo peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

majiteli, a ten má povinnost do dvou měsíců od
doručení výzvy vrak odstranit. Pokud tak neučiní,
může se stát, že vrak odstraní a zlikviduje vlastník
této komunikace na náklady vlastníka vraku.
Varování
Hlídka městské policie obdržela dne 4. 9. v 10:25
hodin telefonické oznámení od obyvatelky Udánek,
která uvedla, že ji navštívily dvě rómské ženy, které
nabízely nějaké zboží a tlačily se do domu. Této
ženě se podařilo nezvané hosty úspěšně vykázat ze
svého domu.
Další telefonát na sebe nenechal dlouho čekat. Jen
o třicet minut později se ozvala strážníkům opět
žena, tentokrát z Nové Vsi, kterou dle oznámení
navštívily také dvě rómské ženy a snažily se jí vnutit
nějaké zboží. Bohužel po jejich odchodu zjistila, že
jí chybí klíče od domu, které visely u vchodových
dveří. Jelikož Nová Ves se nachází mimo katastrální
území Moravské Třebové, předali strážníci okamžitě
oznámení OO PČR, která celou záležitost dále
prošetřuje.
V tuto dobu vydala Policie ČR - Okresní ředitelství Svitavy varování před výskytem tří mužů,
jež se vydávají za pracovníky energetiky a vracejí
přeplatky. Jde o podvodníky, kteří hodlají napálit
starší občany. Muži se pohybují v modré Škodě
Octávii registrační značky 5T3 4346, jejíž poslední výskyt byl monitorován v Litomyšli.
Psí osudy
Dne 9. 9. v odpoledních hodinách přijala hlídka
městské policie oznámení o volně se pohybujícím
velkém psu na náměstí T. G. Masaryka. Strážníkům
se podařilo psa dostihnout až v areálu místního
zámku. Hlídka zjistila, že se jedná o mohutného
křížence labradora. Po zdárném odchytu byl umístěn
v odchytovém zařízení městské policie a po několika
hodinách se pes vrátil ke své majitelce.
Horší osud čekal na tři psy, které někdo vysadil
z vozidla v Sušicích. Jeden ze zmatených psů
pobíhajících po vozovce byl sražen osobním
vozidlem a další dva ve velmi špatném stavu,
podvyživené a s krvácejícími ranami na těle se
strážníkům podařilo odchytit. Jednomu ze psů bylo
zajištěno nutné veterinární ošetření a následně byli
strážníky městské policie převezeni do Záchranné
stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.
Sebevrah
S žádostí o spolupráci v případě pokusu o sebevraždu se dne 16. 9. v 19:15 hodin na strážníky
městské policie obrátil dispečink RZS. V obci
Boršov vyhrožoval muž J. Z. ve věku 37 let, v podnapilém stavu sedící v nastartovaném vozidle, že
vůz rozjede a v plné rychlosti narazí do zdi. Po
krátkém vyjednávání se podařilo strážníkům městské
policie muže přesvědčit, aby svého konání zanechal.
Muž po chvíli zastavil chod motoru a vystoupil
z vozidla. O několik minut později se podařilo muže
přesvědčit, aby klíče předal sousedovi pro případ, že
by se měla situace opakovat. Muž tak dobrovolně
učinil a klíče si uschoval u souseda. Případem se
dále zabývá OO PČR.
Mladí zlodějíčci
V okolí Udánek a na zahrádkách v okolí sídliště
Západní se množí stížnosti občanů na časté drobné
krádeže v zahradách. Ztrácejí se různé věci jako
např. odložené staré hliníkové dráty, různé kovové
předměty, měděné prodlužovací kabely a další
drobné věci, které se dají bez problémů odnést.
Vzhledem ke skutečnosti, že partička mladých
rómských výrostků, kteří tyto zahrady navštěvují,
byli již několikrát spatřeni při své nelegální činnosti,
podařilo se v několika případech získat i podrobný
popis. Pokud budou strážníci městské policie
rychlejší než rodiče nezvaných hostů, bude celá
záležitost vzhledem k věku loupežníků předána
Orgánu sociálně právní ochrany.

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské
Třebové bylo k 31. 8. 2008 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 954 občanů ČR
a 56 cizinců s povolením k trvalému pobytu na
území České republiky. Celkem je tedy
v Mor. Třebové evidováno na trvalém pobytu
11 010 osob. Za měsíc srpen se v Mor. Třebové
narodilo 9 dětí, zemřelo 6 občanů, přistěhovalo
se 9 obyvatel a odstěhovalo 22 osob.

ŘÍJEN 2008

strana 5

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

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - ADR
Snahou celého systému je najít levné, efektivní
a rychlé řešení spotřebitelských sporů.
V systému jsou řešeny spory, které vznikají mezi
podnikateli a spotřebiteli zejména v oblasti reklamací
nekvalitního zboží nebo
služeb.
Celý systém stojí na třech
způsobech řešení sporu:
1) poskytnutí kvalifikované
informace a doporučení
2) řešení sporu vzájemnou
komunikací prostřednictvím
kvalifikované osoby (mediace)
3) řešení majetkového sporu nezávislým rozhodcem,
jehož výsledkem je vydání závazného rozhodčího
nálezu (rozhodčí řízení)

V případě existujícího sporu mezi podnikatelem
a spotřebitelem, mají možnost se obě strany obrátit na
kontaktní místo pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů nebo vyplnit formulář umístěný na
www.komora.cz, www.mpo.cz a odeslat jej na
příslušné kontaktní místo:
Jednotné kontaktní místo Hospodářské komory
ČR Karla IV. 42, 530 02 Pardubice, telefon: 466 612
168, GSM: 724 613 054, fax: 466 613 491,
Lemberkova@komora.cz, www.komora.cz.
Podat stížnost (vyplnit formulář) a obdržet základní
informaci a kontakty lze také prostřednictvím
Oblastní kanceláře Svitavy, GSM: 724 613 968,
e-mail: bacoval@inmp.cz, www.khkpce.cz. Na
kontaktní místo se strana může s podnětem obrátit až
poté, co se nejdříve sama pokusila spor urovnat a má-li
doklad o zakoupení zboží nebo služby.

Nabídka služeb – Správa nemovitostí
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.,
Zahradnická 21, 571 01 M oravská Třebová
V lednu 2008 jsme rozšířili naši činnost o správu
nemovitostí – bytů i nebytových prostor. V současné
době zajišťujeme správu více než 600
bytových jednotek v Moravské
Třebové . Nabízíme pro Společenství
vlastníků domu služby spojené se
správou a údržbou nemovitosti
- Zajištění dodávek energií do společných prostor v domě a jejich vyúčtování
a zajištění vyúčtování ostatních služeb.
- Zajišťování oprav a údržby společných částí domu i
bytových jednotek ve vlastnictví vašich členů,
zajištění smluv o dílo, zákonem stanovené záruční
lhůty a odborný dohled nad stavbou, opravou či
rekonstrukcí
- Sjednání pojištění nemovitosti, jednání s pojišťovnou a řešení pojistných události
- Bezplatné vymáhání pohledávek od dlužníků.

O Cenu Indiana Jonese
Tradiční soutěž o Cenu Indiana Jonese a šestý ročník
Mistrovství Evropy v ovládání honáckého biče,
trikovém lasování, hodu nožem a tomahawkem,
žonglování s revolvery a ve westernové show se
konala v pátek 8. a v sobotu 9. 8. v areálu Junácké
chaty Na stráni v Rýmařově. Do soutěže se přihlásilo
přes padesát závodníků, někteří z nich dorazili ze
Slovenska a Polska. Soutěžily dokonce i ženy.
Nechyběl tu ani desetiletý David Hejda z Moravské
Třebové. „Této disciplíně se věnuji už třetím rokem.
Ovládání biče je pro mě spíš zábava než sport. Teď
jsem začal i s žonglováním. Nejraději používám
„POIKY“ a tenisové míčky,“ prozradil na sebe David,
který v letošním roce vyhrál v disciplíně „Show s
biči“. Mistrně dokázal dobře mířenými ranami bičem
sestřelit několik cílů ne větších než krabička sirek. Bič
dokáže skvěle ovládat i v doprovodu hudby.
„Choreografii vystoupení si prozatím vymýšlíme sami,
ale do budoucna to chceme pojmout více z profesionální stránky. V příštím roce se chystáme na sérii
vystoupení tady u nás na třebovsku,“ říká Davidův
otec Ladislav Hejda.

- Zřízení bankovního účtu bez poplatku za vedení účtu
- Výběr záloh na služby (SIPO) a Vámi stanovených
příspěvků do fondu oprav společných částí domu,
které budou měsíčně přeposílány na Vámi zřízený
bankovní účet.
- Zajištění a provedení zákonných prohlídek komínů
a revizí plynu, hasič. přístrojů, hydrantů, výtahů,
hromosvodů, elektrorevize apod. a vedení evidence
o těchto prohlídkách
- Spolupráci při zajištění bankovního úvěru na opravy
a investice vašeho domu.
- Spolupráci při vedení účetnictví Společenství
vlastníků domu.
- Řešení právních záležitostí Společenství vlastníků
v otázkách obchodního rejstříku a dalších právních
záležitostí
- Zajištění úklidu společných prostor z vlastních řad
pracovníků
- Vedení a archivace agendy technického stavu domu
- Aktivní spolupráce s úřady
- Vedení agendy o příjmech a výdajích fondu oprav
- Roční předkládání správy o činnosti úseku správy
nemovitostí Technické služby Moravská Třebová
s.r.o. a o hospodaření s financemi
- Spolupráce při tvorbě ročního plánu oprav a investic
- Vedení agendy vlastníků a nájemníků bytových
jednotek v domech
- Roční předkládání návrhu zvýšení záloh ke schválení
výboru nebo dle potřeby …a další služby dle
požadavků Společenství vlastníků domu.
V případě Vašeho zájmu bude smluvní vztah ošetřen
mandátní smlouvou, ve které budou uvedena
jednotlivá práva a povinnosti obou smluvních stran.
Kontaktní údaje: Tel.č. 461 316 509, 461 316 739,
mobil 731 449 278, kontaktní osoba: Kateřina
Horáková.
Osobní návštěvou (po předchozí telefonické dohodě)
v pracovních dnech od 7.00 – 16.00 hod v sídle
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
ú
ú
ú
Nabídka

volného pracovního místa

Invest Broker Service nabízí volné místo pro
spolupracovníka se zkušenostmi z finančního
a hypotéčního trhu, není však podmínkou.
Garantovaný příjem 20.000 Kč. Po rekvalifikaci
licence u ČNB. Tel:. 775 252 977

Setkání domovů

David je ve své disciplíně stále nejmladší. Kuriozitou
ale je, že soutěží v kategorii dospělých. Ani to ho však
nemůže zastavit v tom, aby získával ta nejlepší
ocenění a dostal se do mistrovské třídy. Popřejme mu
tedy hodně trpělivosti a pořádné rány bičem.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Spřátelené domovy pro seniory se 27. 8. setkaly na
VII. ročníku meziústavních her. Do soutěžního klání
se zapojili účastníci z Prostějova, Soběsuku,
Vysokého Mýta a z Domova u studánky. Soutěžilo se
ve třech disciplínách, z kterých byli vyhodnoceni
vítězové v kategorii žen, mužů a družstev. Všichni
návštěvníci her dostali drobné odměny od našich
sponzorů, kterým tímto děkujeme. Sportovní den jsme
zakončili opékáním buřtů, zpěvem a tancem za
hudebního doprovodu pana Beyera. Děkujeme také za
podporu Zdravému městu Moravská Třebová, díky
jemuž můžeme toto setkání každoročně pořádat.
Realizační tým Domova seniorů
v Moravské Třebové

ú
ú
ú
Závody

házedel

Model klub Svitavy a Moravská Třebová Vás zve
4. října 2008 od 9.00 hodin na modelářskou
soutěž, která se koná na letišti ve Starém Městě –
spodní konec letiště.
Soutěží kategorie – A1 (větroně) a kategorie
H (házedla). Na kategorii házedel zveme zvláště
rodiče s dětmi, kteří si mohou vyzkoušet hod
házedlem a příští rok se zúčastnit samotné
soutěže. Těšíme se na Vás.
Členové model klubu
ú
ú
ú
Nabídka

pracovního místa

Nová akciová společnost na finančním trhu
KEŠOVKA hledá obchodního zástupce pro
region Moravskotřebovska a Jevíčska.
Kontakt: Zdeněk Hromádka, tel.: 773 989 845,
e-mail: zdenek.hormadka@seznam.cz.

Mistrovství ČR ve vaření
kotlíkových gulášů
Integrovaná střední škola Moravská Třebová opět
zazářila v Přerově, kde po květnovém druhém
místě v soutěži juniorů Moravský kuchař 2008,
získala druhé místo na prestižní soutěži profesionálních týmů z ČR, Maďarska, Slovenska,
Ruska a Polska v přípravě kotlíkových gulášů
konané dne 6. 9. 2008. Na již 4. ročníku
mistrovství republiky tentokrát představilo své
kulinářské umění 40 týmů, takže při hodnocení to
neměla mezinárodní porota vůbec jednoduché.
Guláš je možné připravovat na mnohý způsob
a lze téměř říci, že co kuchař, to originální úprava.
Na mistrovství byl připravován klasický guláš
z hovězího masa, vepřového masa, či kombinaci
obojího, hojně byla zastoupena zvěřina, skopové
maso, králičí maso, v menším objemu se objevily
produkty s větším přídavkem zeleniny či ovoce,
které udělovaly gulášům netradiční apetit.

Tím, kdo nejsprávněji zvolil strategii přípravy
a výroby guláše byl vítězný tým Hotelu Zámeček
Mikulov s celkovým počtem 1086 bodů, na
druhém místě se umístil tým JUNIOR z ISŠ
Moravská Třebová s 1081 body a na 3. místě se
umístil tým Pivovarský šenk z hanáckého
Předmostí s počtem bodů 1008.
Druhé místo pro tým z Integrované střední školy
Moravská Třebová je o to cennější, neboť se
jednalo o prvotní účast v soutěži s cílem podívat
se na konkurenci a získat zkušenosti. Za hlavní
surovinu zvolil tým hovězí kližku s příměsí
cibule, sádla, mleté papriky, kmín, česnek,
gulášové koření s přídavkem sušených hub lišek
a uherské klobásy. Tým ISŠ Moravská Třebová
byl složen z žáků a pracovníků odborného
výcviku Lenkou Bubnovou, Lubošem Trnečkou,
Marii Vackovou, Věrou Kouřilovou, Ivanou
Novákovou, Lenkou Kvapilovou a Veronikou
Švichkou. Úspěch zavazuje a tým již nyní
připravuje strategii, kterou zvolí na příští
mistrovství a reprezentaci kulinářského umění
Integrované střední školy z Moravské Třebové
Zvláštní poděkování patří i sponzorům stříbrného
týmu p. Jaroslavu Zezulovi z Hotelu Svojanov
u Moravské Třebové a firmě OPP Polička.
Ladislav Klemeš, zástupce ředitele ISŠ MT
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Předprodej:
Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení.

koncert
5. 10., neděle

Jakub Jan Ryba – Zpěv srdce
Slavnostní koncert k 90. výročí republiky.
Výbor z autorova vlastního životopisu zpracoval a přednese Vladimír Matějček, varhanní
skladby J.J.Ryby hraje Vladimír Roubal.
16.00 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie

pro děti
6. 10., pondělí

Zapomenutý ostrov

Seznamte se s Davem

Joshovi je dvanáct a je vášnivým astronomem
amatérem. Jednoho večera na nebi objeví rychle
se přibližující malý meteorit, který nakonec
skončí v jeho akváriu mezi rybičkami. To Josh
ještě netuší, že tohle je jen začátek. Režie: Brian
Robbins, hrají: Eddie Murphy, Gabrielle Union,
Ed Helms, Elizabeth Banks aj.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,-

Výstava ovoce
a zeleniny

Halloweenová
show
Krčma U Krokodýlího ocasu v Zámecké
ulici číslo 6 na podzim opět zahajuje
oblíbené setkávací aktivity.
První z nich bude
halloweenová BARMANSKÁ SHOW,
na které můžete vidět mistrovství
profesionálního barmana z Olomouce,
ochutnat děsivé koktejly, obdivovat
halloweenské dekorace a seznámit se
s historií tohoto zajímavého – i když
nečeského – svátku.
Těšíme se na vás
v pátek 31. 10. v 18 hodin.
Jednotné vstupné na osobu 100,- Kč,
v ceně koktejl dle výběru a podzimní
zákusek.
Vhodná je rezervace místa
cca 2 dny předem.

pro děti
22. 10., středa

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 emailu 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.

ČZS ZO v Moravské Třebové ve spolupráci
s Kulturními službami města, komisí
Zdravé město Vás zve na výstavu ovoce
a zeleniny se soutěží o „Jablko roku“
a s vyhodnocením soutěže „Rozkvetlé
město“.
Výstava se koná ve dnech 18. – 19. 10.
2008 od 9.00 do 17.00 hod. a 20. 10.
od 8.00 do 12.00 hod. v muzeu. Příjem
vzorků 17. 10. od 14.00 do 19.00 hod. (po 5
kusech).
V neděli v 9.30 hod. poradna Ing. Kalabuse
na téma ochrana rostlin.
Po oba dny prodej ovoce a stromků. Prodej
keramiky Speciální školy v Moravské
Třebové a keramiky Koclířov. Prodejní
stánek firmy MOUNTFIELD. Vstupné
dobrovolné.

Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi
Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou
dcerou Běličkou v tůňce v Čechách. Naneštěstí
u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka,
proto, aby v něm našla, podle pověsti, zakopaný
poklad …
Určeno pro MŠ a I.st. ZŠ, délka cca 50 min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30,-

Alex píše a úspěšně prodává své dobrodružné
knížky, nikdy ale neopustila svůj domov.
Jednoho dne se vypraví přes půl světa na
opuštěný ostrov, kde jí čeká největší dobrodružství jejího života. Režie: Jennifer Flackett, Mark
Levin, hrají: Abigail Breslin, Jodie Foster,
Gerard Butler aj.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,9. 10., čtvrtek

Ezoterický
večer
Chcete-li nahlédnout do své
budoucnosti, máte jedinečnou příležitost.
Večer tajemna a věštění z karet s proslulou
kartářkou Libuší Cvejnovou z Brna. Vylosování diváci získají výklad karet zdarma.
19.00 hodin, dvorana muzea, vst.: 20,-

pro děti
21. 10., úterý

Jak se vodníci usadili v Čechách
aneb Kouzelný proutek a praotec
Šplouch

klavírní koncert
23. 10,. čtvrtek

Klavírní koncert
Kristiny Stepasjukové
Kristina Stepasjuková se narodila v roce 1991.
Hře na klavír se věnuje od 7 let pod vedením své
matky Inny Tolmačové.
Již v 7 letech
vyhrála svoji první
soutěž - 1. cena na
mezinárodní
klavírní soutěži
Amadeus Brno,
v roce 2002 na této
soutěži znovu
zvítězila. V roce
2004 - 3. cena
laureát mezinárodní soutěže Carl
Czerny, 2005 - 1. cena mezinárodní soutěž
v Košicích, 1. cena - celostátní soutěž ZuŠ,
1. cena - absolutní vítěz Prague junior note, 2006
- 2. cena - laureát mezinárodní Smetanovské
klavírní soutěže v Plzni, 1. cena - mezinárodní
soutěž Mozart wunderkind ve Vídni, 2007 1. cena - mezinárodní soutěž Virtuosi per musica
di pianoforte, Ústí nad Labem, 2. cena
mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec,
Hradec nad Moravicí, 3. cena - Soutěž
konzervatoří v Pardubicích, 2008 - 2. cena mezinárodní klavírní soutěž v Římě.
V současné době studuje na konzervatoři
v Pardubicích pod vedením své matky Inny
Tolmačové.
19.00 hodin, obřadní síň radnice, vstupné:
40,-/20,-
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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
Okénko ZUŠ Moravská Třebová
Zámecké nám. 1/185, 571 01 MT; tel: 461 311 709;, e-mail: zusmtrebova@zusmt.cz; http://www.zusmt.cz

Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výměna mumií
Výměna mumií pokračuje! Rakev s mumií
Hereret se přesunula z bratislavského podhradí
přímo na Pražský hrad jako součást výstavy
„Poklady Moravské Třebové“, ve stálé expozici Holzmaisterovy sbírky je nadále hostem
mumie Nyanchhapiho zapůjčená z Náprstkova
muzea.
Výstava
V pátek 10. 10. bude zahájena výstava z díla
Eduarda Kasparidese , jehož 150. výročí
narození jsme si letos připomněli (viz příspěvek
M. Kužílka v březnovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje). Autorem výstavy je
brněnský historik umění Robert Janás, Ph.D.

Výstava bude instalována ve výstavním sále
v 1. poschodí budovy muzea, prezentovány
budou obrazy ze sbírky našeho muzea i zapůjčené z jiných institucí. U příležitosti výstavy,
která potrvá do 9. 11., bude vydána brožura
věnovaná osobnosti a dílu E. Kasparidese;
autorem textu je R. Janás, publikace bude
vybavena barevnými fotografiemi Kasparidesových děl. Rovněž na přípravě této výstavy
spolupracují členové komise památkové péče.

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
Otevřeno: út - ne: 10.00 - 16.00 hodin

Stálé expozice:
Alchymistická laboratoř
Středověká mučírna
Měšťanské bydlení
Selská jizba
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JAKÉ BYLO ZÁŘÍ
Premiérové zahájení školního roku, avizované
už koncem června, se z technických důvodů
konalo až 8. září. Ale na příjemnou, nebo jak
se dnes docela výstižně
říká, pohodovou atmosféru
v koncertním sále to nemělo
pražádný vliv. Ba naopak.
Charakter ovzduší mezi
rodiči, žáky a personálem
školy
nasvědčoval spíše
tomu, že se všichni na
setkání těšili. Neformální
rozhovory, které se před i po
oficiální části programu odehrávaly mezi
účastníky shromáždění, svědčily o tomtéž. Jak
jistě víte z vlastní zkušenosti, je pohoda coby
třešnička na dortu vždy vítaná.
Září na naší škole může být též zváno měsícem
dílen. Není samozřejmě řeč o údržbě, ale o díl-

nách uměleckých. Konaly se v rozpětí čtyř dnů,
od 9. do 12. 9. vždy v dopoledních hodinách.
Vystřídalo se na nich cca 450 duší ve věku
od 4 do 9 roků ze 17 tříd mateřských a základních škol. Nejenom, že děti vyslechly
mnoho nového a zajímavého. Měly i možnost
ledacos si prakticky vyzkoušet. Namátkou
jmenujme alespoň některé „taháky“, jako
například: herecká etuda v příslušném kostýmu,
troubení na helikon, temperamentní tanec,
tvorba vlastních
obrázků nebo hra na
„chechtající“ se elektrický klavír. Mezi dětmi se
vždy při podobné příležitosti objeví řada
výrazných talentů. Je ovšem věcí rodičů, jak
s darem, který v jejich dětech dřímá, naloží. Co
se umělecké výuky týká, tak ve většině případů
platí – čím dříve se začne, tím lépe.
Takže i nadále – s chutí do toho, září už je
hotovo.
Vaše Základní umělecká škola
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Svědectví starého dopisu
Ve sbírce písemností a tisků městského muzea nás někdy
zaujmou drobnosti, které nepřinášejí žádný významný
poznatek o historii města a regionu, ale přibližují její atmosféru, případně i práci badatelů minulých dvou století. Tohoto
druhu je i krátký, téměř 117 let starý dopis, jehož odesílatelem
je Dr. Moriz Grolig z Brna, adresátem Franz Fritscher
v Moravské Třebové. Oba, adresát i pisatel, se velkou měrou
zasloužili o zaznamenání dějin Moravské Třebové a jejího
blízkého okolí, i když každý z jiné pozice. Přes značný rozdíl
věku, vzdělání a profese oba muži zřejmě spolupracovali.
Grolig doporučoval Fritscherovi četbu a snad jej i povzbuzoval k vlastní literární činnosti. O podobném vztahu mezi nimi
svědčí právě i dochovaný dopis z prosince 1891.
Moriz Grolig, který se narodil 21. 9. 1844 v Kunčině, působil
jako profesor němčiny, zeměpisu a dějepisu na státním
gymnáziu v Brně. Na odpočinek odešel do Vídně, kde 28. září
1918 zemřel.
Se znalostí odborné literatury, po důkladném studiu v nejrůznějších archivech i v terénu psal Grolig cenné příspěvky
k dějinám Moravské Třebové, které publikoval především
v periodiku „Notizen-Blatt der historiích-statistischen Sektion
der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung
des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde“. Předmětem
jeho zájmu byly zejména kulturní dějiny 16. a 17. století.
Franz Fritscher se narodil 29. 11. 1813 v Moravské Třebové.
Vyučil se ševcem, od roku 1850 však působil jako obecní
sluha. Měl tak přístup k matričním a gruntovním knihám
a jiným městským písemnostem, které s velkým zájmem
studoval a výsledky svého badatelského úsilí zveřejnil v knize
„Gedenkbuch der Stadt Mährisch-Trübau“ („Pamětní kniha
města Moravské Třebové“), která vyšla poprvé v roce 1868
a ve druhém, pozměněném vydání roku 1880. Zemřel v Moravské Třebové v roce 1896.
V okresním archivu je uchována jeho pozůstalost, která
obsahuje mimo jiné soupis moravskotřebovských domů,
posloupnost jejich majitelů, poznámky o škodách způsobených požáry, přestavbách a úpravách.
V otištěném dopise Grolig vzpomíná na debaty s kolegou
o regionální historii, zmiňuje knihu, o které spolu hovořili při
jeho prázdninovém pobytu v Moravské Třebové v roce 1890
a vyjadřuje přání, aby Fritscher ve zdraví přestál zimu a mohl
s ním vést opět v létě mnoho dalších rozhovorů na téma dějin
Moravské Třebové.
-jm-

Ke vzniku ČSR 28. října 1918
Po staletí patřily naše země do RakouskoUherska a naši vojáci byli nuceni bojovat za
jeho zájmy. Tak tomu bylo i 28. června 1914, kdy
císař František Josef I. vydává manifest „Mým
národům!“ o vstupu jeho státu do I. světové
války, do níž se během krátké doby zapojilo
celkem 28 států a přes 70 milionů vojáků. Této
situace využil T. G. Masaryk, aby odcestoval
do Ameriky a tam společně s Ed. Benešem
a Rostislavem Štefánkem usilovali o vybudování
samostatného Československa po rozpadu
Rakouska-Uherska. K tomu došlo až po čtyřleté
válce, kdy 28. října 1918 vydávají toto prohlášení: Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstupuje dnešním dnem v řadu
samostatných kulturních států světa. Tímto
činem v této chvíli zahajují se nové a bohaté

a slavné dějiny Tvé, jež vyvrcholily v nesmrtelných výkonech československých legií na
západním bojišti a v Sibiři. Nezapomínej
národní kázně a buď si stále vědom, že jsi
občanem nového státu nejen se všemi právy,
nýbrž i povinnostmi. Naši osvoboditelé
Masaryk a Wilson nesmí být zklamáni ve svém
přesvědčení, že dobyli svobodu národu, který
dovede sám sobě vládnout! Ni jediný z vás se
nesmí dopustit ničeho, co by mohlo vrhnout stín
na čisté jméno národa, který dovede sám sobě
vládnout. Každý z vás musí bezvýhradně šetřiti
všeho, co jiným je svato! Svobody osobní a majetku soukromého nesmí být dotčeno! Dbejme
bezvýhradně rozkazu Národního výboru!
V Praze 28. října 1918.
Národní výbor vydával další prohlášení o převzetí vládní moci a požadavku, aby každý

nastoupil své místo, kde své práci a povinnostem. Všichni Češi a Slováci se těšili z nabyté
samostatnosti a přispívali k rozvoji nového státu
Československé republiky. Bohužel to trvalo jen
dvě desetiletí, kdy v sousedním nacistickém
Německu se ujal vedeni Hitler a usiloval o rozbití a obsazení ČSR. Byla sice vyhlášena
mobilizace k 1. září 1939, ale západní velmoci
souhlasily s obsazením velké části pohraničí
a naši vojáci se vraceli s pláčem z hraničních
opevnění. Netrvalo dlouho a naše mladá
republika se změnila na nenáviděný Protektorát
Čechy a Morava a došlo k 2. světové válce, která
stála mnoho obětí než jsme se po šesti letech
dočkali nové ČSR 8. května 1945.
Jindřich Tesař,
předseda Českého svazu bojovníků za svobodu
Moravská Třebová
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DDM Moravská Třebová
Jevíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
Dům dětí a mládeže a Atletický klub Mor.
Třebová ve spolupráci s Komisí Zdravé město
pořádají MEMORIÁL J. VOJÍŘOVÉ
28. ROČNÍK
Termín: sobota 4. 10. 2008
Místo: prezentace na hřišti II. ZŠ Mor.Třebová,
Časový rozpis : 9.00 - prezentace
9.30 - start první kategorie
10.30 - vyhlášení vítězů
Věkové kategorie a délky tratí:
2005 a mladší (dívky i chlapci) - 50 m
2004 (dívky i chlapci) - 50 m
2003 (dívky i chlapci) - 100 m
2002-2001 (dívky/chlapci) - 1 kolo (300 m)
2000-1999 (dívky/chlapci) - 1 kolo
1998-1997 (dívky/chlapci) - 1 kolo
1996-1995 (dívky/chlapci) - 2 kola (600 m)
1994-1993 (dívky - 2 kola/chlapci - 3 kola)
Všichni účastníci závodu obdrží po proběhnutí cílem
sladkou odměnu! První tři v každé kategorii obdrží
diplom a věcnou cenu. Těšíme se na Vaši účast. Ceny
do soutěže věnovala Komise Zdravé město a atletický
klub.
Jana Chadimová, odd. TV
Miloslava Nováková, Atletický klub,
Jiří Kobylka v.r. ředitel DDM

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

Pořad bohoslužeb:
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. farní kostel
St/ 18:00 hod. farní 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
Oblastní charita Moravská Třebová
V měsíci říjnu připravujeme pro veřejnost Den
otevřených dveří. Akce se uskuteční 7. 10. v Denním stacionáři pro zdravotně a mentálně posti-žené
Domeček v době od 9.00 do 11.30 hod.,
a odpoledne od 13.00 do 16.00 hod. Přijďte se
podívat, jak se naši uživatelé baví, pracují a my Vám
povíme, co Vám můžeme nabídnout. Součástí bude
výstava a prodej výrobků. Těšíme se na Vaší
návštěvu. Den před tím, tedy 6. 10. proběhne v Domečku akce zvaná „Veřejné slyšení“. Na tuto akci
zveme představitele města, zainteresovanou a odbornou veřejnost, zástupce komise soc. a zdrav.,
zástupce komunitního plánování sociálních služeb
v našem městě, abychom nastínili další rozvoj
služby pro mentálně postižené. Součástí bude

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
12. Týden knihoven
7. 10. – 10. 10. 2008
Motto: Knihovny – rodinné
stříbro
6. 10. Velké Říjnové Společné
Čtení – Pocta Karlu Čapkovi
9.00 – 17.00 hod. nepřetržité
čtení v dospělém oddělení +
výstava literatury z života
a díla K. Čapka.
Dášeňka – dramatizace pohádky K. Čapka v podání
členů ochotnického souboru J. K. Tyla, začátek
v 15.30, 16.00, 16.30 hod. v děts. oddělení knihovny.
- Kdo čte, ten se nenudí
Zahájení soutěže pro děti na školní rok 2008/2009.
- Český rok – hody, poutě, posvícení
Přednáší Kamila Skopová, pořádáno ve spolupráci
s městským muzeem, začátek v 16.30 hod., možno
donést posvícenské koláče vlastní výroby s receptem.
7. 10. - Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
Sekání s autorem knih o záhadách naší planety,
společenský sál Sociálních služeb města, začátek
v 17.00 hod. (knihy: V zajetí mágů, Záhady Číny
a Tibetu, Planeta záhad, aj.)
8. 10. - Moravskotřebovsko a okolí
Zahájení cyklu přednášek o obcích, osobnostech
a zajímavostech moravskotřebovského regionu.
Téma: Chornice a okolí, lektor: PhDr. Oldřich
Koudelka. Začátek v 17.00 hod. v Sociálních
službách města (Svitavská ul.).
9. 10. - Vzpomínání …
Setkání s Janem Maulerem, uměleckým tiskařem
a písmomalířem. Začátek v 17.00 hod. ve studovně
městské knihovny.
10. 10. - Lampiónový průvod
Lampiónový průvod pro děti, soutěž o nejhezčí
pohádkový kostým! Sraz u městského muzea v 18.00
hod. Program zajistí členové ochotnického souboru
J. K. Tyla a žáci ZUŠ. Ukončení v městské knihovně,
večerní půjčování !!!
Po celý týden: registrace na rok 2008 zdarma!
vědomostní a výtvarné soutěže pro děti
výprodej knih
1. 10. – 30. 11. – Kresby Josefy Růžičková a keramika Dany Jachanové

Výstava z výtvarných prací J. Růžičkové a D. Jachanové. Přístupno v půjčovní době knihovny.
1. 10. – 31. 10. 2008 – Říjen – Měsíc české a slovenské vzájemnosti
Výstava naučné literatury o Slovensku a slovenské
krásné literatury v originále, přístupno v půjčovní
době MěK.
1. 10. – 31. 10. 2008 – Dobrá kniha nestárne
Pravidelně každý měsíc představíme návštěvníkům
knihovny tematické soubory knih ze skladu. V měsíci
říjnu to budou knihy z oblasti encyklopedické a slovníkové literatury, vynálezů, záhad, dějin písma,
knihy a knihoven. Přijďte si vybrat ty nejlepší knihy ze
skladu!
27. 10. – 31. 10. 2008 – Vznik Československé
republiky
Výstava naučné a krásné literatury s tematikou vzniku
Československé republiky v roce 1918. Z fondu MěK
vybíráme: Klimek, A. – Říjen 1918, Peroutka, F. –
Budování státu, Čornej, P. – Vše podstatné z českých
dějin
Knihovna dětem
Tvořivé středy pro děti
1. 10. 2008 – Zvířátka z přírodnin
8. 10. 2008 – Věneček z listí
15. 10. 2008 – Podzimní dekorace
22. 10. 2008 – Větrník
31. 10. 2008 – Papírová taška
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK.
Novinář junior - Soutěž o nejlepší školní časopis
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové a redakce Svitavského deníku vyhlašují
soutěž o nejlepší školní časopis nazvanou Novinář
junior.
Podmínky soutěže: odevzdat do 30. 11. 2008 v MěK
Lad. z Boskovic v Moravské Třebové 3 různá čísla
školního časopisu.
Porota složená ze zástupců knihovny, novinářů
Svitavského deníku a pedagogů vybere 3 nejlepší
školní časopisy. Vítěz získá pro svou školu celotýdenní čtvrtletní předplatné Svitavského deníku a první tři
dětské redakce školního časopisu budou mít možnost
setkat se s profesionálními novináři a navštívit jejich
pracoviště. Navíc ještě obdrží knižní odměny. Ze
školních časopisů, přihlášených do soutěže, bude
vytvořena putovní výstava, kterou nejprve shlédnou
uživatelé Městské knihovny Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové a poté návštěvníci knihoven
a škol v okrese, které o ni projeví zájem.

i kulturní vystoupení klientů Domečku.
V pondělí 6. 10. v 10:00 hod. se sejdou senioři
v klášteře na setkání při kávičce a oslavíme tak
i svátek sv. Václava.
Půjčovna kompenzačních pomůcek je Vám k dispozici. Seznam všech dostupných kompenzačních
pomůcek je na odboru soc. věcí městského úřadu
a na rehabilitačním oddělení.
Charitní šatník. Děkujeme vám za to, že nepotřebné zachovalé šatstvo předáváte do humanitního šatníku, a tak může ještě posloužit někomu
potřebnému. Šatstvo se používá pro občany v našem
městě a okolí, kteří se ocitli v momentální nouzi.
Zbytek si odváží Diakonie Broumov, kde se buď
dále zpracovává nebo se odváží pro potřebné z rozvojových oblastí.
Prosba – věci, které opravdu brát nemůžeme:
- silonové a dederonové oblečení
- balonové a šusťákové kabáty
- saka, uniformy
- molitanové věci a jakékoli odřezky
Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí
výrazně snižují hodnotu vaší humanitární sbírky.
Šatník je otevřen každý pátek od 15.00 do 17.00
hodin na faře na Kostelním náměstí a dobrovolníci
pracují bez nároku na finanční odměnu.
Na vaši spolupráci se těší Oblastní Charita Moravská
Třebová
Informace na telefonu: Horčíková, tel:. 603 350 811.
Gita Horčíková, ředitel OCHMT

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 45, tel.: 461 311 665
Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
v Charitě
Pondělí – biblické hodiny pro mládež – 16.00 hod.,
fara. Je to otevřené společenství pro všechny, kdo
mají zájem být spolu a pohovořit si o svých
problémech. Vede Jan Hronek.
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních dějin pro mládež.
Úřední hodiny jsou Po - Pá 8 -11 hod
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi.
Současně s bohoslužbami je možné svěřit své
ratolesti nedělní mateřské školce v místnostech na
faře.
Srdečně zveme každého zájemce k našemu programu a do našich společenství.
Alois Němec, místní farář ČCE

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH, farář Miloš Košíček
PO BOX 36, 571 01 Mor. Třebová, tel: 774 365 191
Náboženská obec v Mor. 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 - mimo
3. neděli v měsíci.
Miloš Košíček, farář CČSH v Moravské Třebové

Církev bratrská
Jiráskova 124, mobil: 721 231 953,
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz
- 5. neděle v měsíci 9.00 – bohoslužby – fara
Českobratrské církve evangelické
- poslední středa v měsíci 19.00 – biblická hodina
v rodině
- čtvrtek – 16.00 – setkání studentů a mládeže – fara
Českobratrské církve evangelické.
Web mládeže: www: lavina.webnode.cz
Dobroslav Roušar,
vedoucí stanice Církve bratrské v Moravské Třebové

Informace
Změna půjčovní doby v místní knihovně Boršov
Půjčovní doba:
ST od 13.00 do 18.00 hodin.
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...je dobojováno
Šachovnicový praporek ukončil závodní klání,
poslední závodník projel cílem, utichly motory, depo
osiřelo, je dobojováno. Autodrom ve Vysokém Mýtě
byl dějištěm posledního závodu motokár Hobby Cup.
I přes velmi chladné počasí a trvalý déšť se na
startovním roštu vystřídalo celkem 223 jezdců. Naši
borci si připsali poslední body a nevedli si špatně.
Adam Doležal skončil těsně pod stupínky vítězů, hned
za ním se umístil Ondra Khyr (oba Mladí). V této
kategorii startovalo téměř třicet jezdců. Zdenda
Ošťádal (Bambini) dojel na 2. místě, Libor Blaha
(FC) skončil na velmi pěkném 4. místě, Radka
Vykydalová (Honda) dojela na bodovaném 14. místě,
Roman Vacek (Rotax) byl devátý, Laďa Jokeš (ČZ)
z poslední rozjížďky musel odstoupit, po středu
s dalším jezdcem byla motokára nepojízdná a musel se
spokojit s jedenáctým místem.
Na jezdce čeká už jen slavnostní vyhlášení těch
nejlepších v jednotlivých kategoriích. Podle neoficiálních výsledků můžeme prozradit, že máme v jedné
kategorii svého „mistra hobíka“, ale nepředbíhejme.
Váš Hobby Cup

Kurz bruslení
Hokejový oddíl Slovan Moravská Třebová pořádá
kurz bruslení. Máte doma ratolesti s kladným vztahem
ke sportu a k bruslení zvláště?
Hokejový klub pořádá kurz bruslení. Kurz bude
probíhat každý víkend od října do prosince a je určen
dětem od 4 do 10 let.
Místo a čas konání:
zimní stadion vždy
v neděli od 15.00 h.
Začátek 19. 10. 2008.
Jedná se o 10 lekcí
po 50 minutách,
1x týdně, kurz povedou odborní trenéři.
KURZOVNÉ ČINÍ 200,- Kč. Přihlášky je možno
odevzdat na zimním stadionu P. Klepsovi, počet dětí
v kurzu je omezen. Bruslení je vhodné i pro alergiky,
astmatiky a děti s dýchacími potížemi.
Bližší informace podá Miloš Černý, tel. 603 945 529.
ú
ú
ù
Položení

základního kamene

Město Moravská Třebová společně s Klubem
českých turistů Vás zve na historickou událost
„Položení základního kamene na Třebovskou
rozhlednu“, která se bude konat 18. 10. od
10.00 do 15.00 hod. Podílejte se spolu
s námi na slavnostním odnesení základních
kamenů pro stavbu rozhledny Na Pastvisku.
Sraz účastníků je pod sjezdovkou na Dvorní ul.
proti benzínové stanici OMV. Za zapojení do
této historické události si odnesete pamětní list
a drobný dárek. Na Pastvisku bude připraven
oheň s možností opečení párků a horký čaj. Pro
zájemce Klub českých turistů odpoledne
připravil pěší vycházku do blízkého okolí
města – sraz je na stejném místě ve 13.00 hod.
Těšíme se na Vás!

Hry pro zdravé vztahy
Ve dnech 5. a 6. 9. v prostorách Pedagogickopsychologické poradny ve Svitavách proběhl seminář
pro pedagogické a poradenské pracovníky
Interaktivní formy práce se třídou I. Seminář probíhal
pod vedením PhDr. Václavy Masákové, renomované
dětské psycholožky, ředitelky PPP pro Prahu 1, 2 a 4,
lektorky odborných kurzů a výcvikových programů
pro děti i rodiče. “Dulina“, jak jsme ji mohli říkat, se
také podílela na řadě projektů pro pedagogické
pracovníky i dospívající, publikuje v odborné
literatuře, je vedoucí Asociace poradenských
pracovníků ve školství atd. Semináře se zúčastnili
pedagogové, výchovní poradci i poradenští pracovníci
ze Svitav, Moravské Třebové, Litomyšle, Poličky,
České Třebové a přilehlých obcí. Kromě teoretických
znalostí jsme si hlavně mohli na vlastní kůži vyzkoušet
prakticky formy práce. Na dva dny jsme byli opět
žáky a dětmi. Získané zkušenosti budeme využívat na
svých pracovištích. Shodli jsme se na tom, že seminář
byl velice přínosný a lektorce tímto mnohokrát
děkujeme a těšíme se na další setkání.
Za PPP Mgr.Bc.Petra Marossyová
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Krásný týden našich žáků v Lipsku
Pátý rok spolupráce mezi školou „U Kostela“ a 65.
Mittelschule v Lipsku byl završen na začátku června,
kdy naši žáci vycestovali do německého veletržního
města a trávili zde celý týden se svými německými
kamarády, které často znali již z našich dřívějších
společných akcí. Žáci tak jako před dvěma lety, kdy se
uskutečnila naše první návštěva Lipska, bydleli v rodinách svých německých hostitelů, což se opět
ukázalo jako odvážný ale velmi podařený experiment.
Je nutno zdůraznit, že naše cesta se uskutečnila
především díky vydatné finanční podpoře moravskotřebovské radnice a Pardubického kraje.
Od prvního dne měly děti pestrý program, kdy se
střídalo dopolední vyučování v angličtině a němčině,
návštěvy kulturních akcí a pamětihodností stále
krásnějšího a modernějšího Lipska, společné chvíle na
koupališti nebo při grilování a samozřejmě také pobyt
v rodinách, kde si naši žáci vyzkoušeli své dorozumívací a komunikační schopnosti. Vzhledem k tomu, že
během celého týdne nenastal v tomto směru žádný
problém, můžeme s radostí konstatovat, že naše děti
obstály. Stejně bezchybný byl také přístup německých
rodin a dětí.
Největší ohlas měla návštěva obrovského zábavního
parku Belantis nedaleko Lipska. Atrakce jako sjezd na
člunu z faraonovy pyramidy, horská dráha na
středověkém hradě nebo lanovka na pirátský ostrov
nás zabavily na celé odpoledne. Součástí programu
byla také vyhlídková jízda typickým londýnským
dvoupatrovým double-deckerem po Lipsku, návštěva
továrny BMW, zoologické zahrady či školního muzea,
kde si děti i jejich učitelé na vlastní kůži zkusili, jak to
vypadalo v německé škole v roce 1890 za císaře
Viléma I. Nadšení vzbudilo divadelní představení
lipské Nové scény Mund und Knie, což je moderní
divadelní hra kombinující komediální prvky a moderní hudbu (hip-hop, disco, rock, ethno-hudba).
Kulturní rozhled nám rozšířila návštěva budovy lipské
činohry, kde jsme mohli nakouknout nejen do výrobny
rekvizit, ale i do divadelního fundusu a zkusit si tak
různé divadelní kostýmy. Pracovníci divadla nám
dovolili navštívit i pódium, zákulisí a dokonce jsme
nakoukli i pod pódium, odkud se v divadelních hrách
často vynořují čerti nebo vodníci. Skutečným
vrcholem a důstojným zakončením krásného týdne
v Německu byl společný česko-německý koncert
v aule partnerské školy, kam si našli cestu nejen žáci,
ale také učitelé, přátelé, rodiče a další příbuzní našich
hostitelů. Po každé skladbě, kdy se za mikrofonem
a hudebními nástroji střídali Němci i Češi, následoval
bouřlivý potlesk. Po koncertě se pak všichni sešli před

Program činnosti KČT
Sobota 4. 10. - Cyklistický výlet do Biskupic „ Za
biskupickým kaléškem“. Sraz zájemců v 9.30
hod. u autobus. nádraží. Návrat v odpoledních
hodinách.
Středa 8. 10. - Přátelské posezení v klubovně
odboru KČT od 19.00 hod. Vzpomínka na letní
akce s obrázky, upřesnění výletu do Stolových hor
a programu na listopad 2008.
Sobota 11. 10. - Autobusový zájezd na
„Jihlavsko“ - prohlídka centra města Jihlavy
a pěší výlet do okolí. Odjezd v 6.30 hod. od
autobusového nádraží. Návrat okolo 18.00 hod.
Jízdné: pro členy odboru KČT – 130 Kč, pro
ostatní 160 Kč.
Sobota 18. 10. - Se základním kamenem
k „Třebovské rozhledně“. Účastněte se s námi
na odnesení kamenů na základy pro stavbu
rozhledny na Pastvisku. Sraz je v 10.00 hod. pod
sjezdovkou na Dvorní ul. proti benzin. stanici
OMV. Akce se bude konat do 15.00 hod. Pro
zájemce odpoledne pěší vycházka do blízkého
okolí města - sraz na stejném místě v 13.00 hod.
Sobota 25. 10. - Turistický výlet do Stolových
hor v Polsku – oblast Bledné skály a Liščí hřbet
Vzhledem k dořešení dopravy nutné závazné
přihlášení na akci do 8. 10. u pí. dr. Doleželové,
tel. 461 316 755. Podle počtu přihlášených
zájemců bude zabezpečená doprava, stanoven
časový rozvrh výletu a jízdného. Program bude
přihlášeným předán.
Na 9. 11. se nabízí možnost navštívení
Arcibiskupského paláce v Praze s dopravou
vlakem. Zájemci o tuto akci se přihlásí u L. Weinlicha, tel. 603 733 322 do 20. 10. 2008. Další případné doplnění programu bude včas zveřejněné
ve vývěsní skříňce odboru na ul. Brněnská.

školou, pojídali skvělé grilované bratwursty a těšili se
na další budoucí společná setkání.
Na závěr je znovu nutno poděkovat městu Moravská
Třebová a Pardubickému kraji za podporu, díky níž se
tento pobyt mohl uskutečnit. Němečtí kamarádi našich
žáků se již teď perou o to, aby mohli příští rok přijet na
oplátku do Moravské Třebové nebo se zúčastnit
tradičního jarního společného týdne na horách. Ještě
předtím bychom ale rádi všechny pozvali na koncert
školní kapely 65. Mittelschule společně s našimi
muzikanty od Kostela, který plánujeme v září na
nádvoří moravskotřebovského zámku. Bližší informace včas upřesníme.
Z.Šafaříková, M.Zatloukal

Letní aktivita KČT
Letošní léto bylo v moravskotřebovském odboru
turistiky KČT velmi živé. Pravidelná činnost byla
rozdělená mezi pěší a cykloturistiku. Hlavní akcí pro
cykloturistiku bylo putování Polabím na kole, pro
pěší pak zájezd na Lúčanskou Fatru. Pro
bezproblémový průběh obou těchto vícedenních akcí
byly v programu připravené krátkodobé jednodenní

nebo dvoudenní výlety. Na kole to bylo v červenci
dvoudenní cykloputování Olomouckem a pravidelné
středeční a nedělní vyjížďky do bližšího okolí, pro pěší
pak jednodenní výlety na Drahanskou vysočinu,
Orlické hory a Králický Sněžník. Cykloputování
Polabím bylo v srpnu pětidenní a vedlo z Pardubic přes
Žleby, Kutnou Horu a Lipany až do Staré Boleslavi
a zpět přes Benátky nad Jizerou, Jabkenice, Nymburk,
Kolín a Chlumec nad Cidlinou zase do Pardubic. Celá
trasa měřila okolo 400 km a byla celým 12-ti členným
kolektivem zvládnutá bez jakýchkoliv problémů.
Hlavní pěší akcí bylo třídenní putování po Lúčanské
Fatře na Slovensku, které se uskutečnilo v polovině
září. Začalo pod hradem Strečnem. Postupně byly
zdolány hlavní vrcholy tohoto pohoří – Minčol, Velká
Lúka, Horná Lúka a Kľak. A protože každá túra
začínala v úrovni řeky Váhu, bylo celkem zdoláno
3000 metrů převýšení na trasách v délce okolo 50 kilometrů. I přes fyzicky náročnější akci byli všichni
účastníci maximálně spokojeni a absolvovali tyto
trasy bez potíží.
Turisté i na podzimní období připravili řadu
zajímavých výletů, které vždy upřesňují ve své
klubovně na „přátelském posezení, konaném každou
druhou středu v měsíci. Na něm se i promítají obrázky
a vyměňují zážitky z cest. Na tyto schůzky mohou
přijít i noví zájemci o tuto činnost a seznámit se blíže
se vším, co se v odboru turistiky děje. Při posledním
zářijovém posezení členové odboru oslavili i významné životní jubileum jedné ze svých nejaktivnějších členek, paní MUDr. Heleny Doleželové
a popřáli ji společně s místostarostou města, panem
Ing. Václavem Mačátem hodně elánu a sil do další
turistické činnosti.
Josef Schneeweiss

Agentura Arnika
nabízí pro školní rok 2008/2009
angličtinu pro předškoláky od 5ti let (MŠ Piaristická16h., MŠ Jiráskova - středa 14.45hod.); doučování
předmětů ZŠ, SŠ; rehabilitační cvičení pro dospělé –
pondělí (Jana Vachová), čtvrtek (Pavlína Horáčková)
– 18.30 - 19.30 hod. v tělocvičně Čs.armády;
rehabilitační plavání pro všechny věkové kategorie pátek 16.30 - 7.30 hod. bazén ZŠ Palackého. Zahájení
těchto aktivit od října 2008.
Nepřehlédněte! Senioři v rámci činnosti Moravskotřebovské univerzity zjišťujeme zájemce o seznámení
se nebo zdokonalení se v práci s počítačem.
Bližší informace o všech nabídkách poskytne PaedDr.
Marie Blažková, Dr. Loubala 10, Moravská Třebová,
tel. 461 316 285, mob. 606 223 855, e-mail:
blazkova.mt@seznam.cz
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Dvojnásobný triumf moravskotřebovského studenta
Student moravskotřebovského Gymnázia Petr Keclík
(1991) se stal v polovině září v Mělicích dorosteneckým triatlonovým mistrem Pardubického kraje. Na
náročné trase (750 m plavání, 20 km kolo a 5 km běh)
nenašel přemožitele. V duatlonu triumfoval o týden,
když ve čtvrtém pohárovém závodě, jímž byl
18.ročník Žambereckého
duatlonu (5 km běh - 20
km kolo - 3 km běh),
skončil druhý. Dosažené
umístění (za vítězem,
d o m á c í m Va ř e k o u ,
zaostal o pouhou minutu), stačilo k potvrzení
jeho průběžně vedoucí
pozici a stal se juniorským šampiónem
Pardubického kraje pro
rok 2008 v duatlonu.
Úspěchy talentovaného
mladíka nás motivovaly
k improvizované jeho sportovní zpovědi. Výroky
a svědectví byly hodně inspirativní a upřímně
optimistické. Inu, posuďte sami...
„Bezprostředně po vítězném závodě v Mělicích se
mnou rozhostily příjemné pocity. Byl jsem sice
vyčerpaný, ale tento stav dostatečně kompenzovala
radost z nečekaného triumfu a zejména patřičného
zařazení do kolektivu mého nového pardubického
týmu.“ (poznámka redakce: v současnosti závodí za
SK OMT Pardubice).
Podle něj přechod do profesionálních podmínek byl
nutný k jeho dalšímu sportovnímu růstu. Získal tím
rovněž novou motivaci pro tento moderní a atraktivní,
nicméně hodně náročný sport, k němuž vyústila
veškerá předešlá sportovní aktivita.
„Sportovat jsem začal při nástupu do školy již v 6 letech. Nejdříve jsem zkoušel atletiku, velmi mě
inspirovala trenérka M. Nováková Líbilo se mi ve
škole plavání, takže jsem brzy začal jezdit do
svitavského bazénu, abchy tento sport zvládnul ještě
lépe. Plaval jsem závodně do svých 15 let. Od
plaveckých závodů a aquatlonu (plavání + běh) jsem
se postupně dostal k triatlonu.“
Jak prozradil P.Keclík, v týmu Stratílek Litomyšl,
který se zaměřuje na triatlon, se ocitl poprvé již ve
svých 13 letech a tomuto sportu zcela „propadl“, stal
se pro něj dominantní. Navazoval na vše, co jsem
předtím dělal a hlavně „není ani trochu stereotypní.
Jeho podstata má vnitřní gradaci, každá část se
odehrává v jiném prostředí. Ve všem máte šanci
a pokud vás to baví, nepotřebujete zvláštní motivaci
zvenčí... Využívám v něm svých dobrých základů
z plavání. Pociťuji ho v tuto chvíli jako ideální sport plaval jsem, atletiku dělám odmalička( současnosti se
zúčastňuji běžeckých Dětřichovských memoriálů)
a kolo bylo také vždy doplňkem plaveckého tréninku.

K dominantnímu triatlonu přistupuje s velkými
aspiracemi. Ty samy o sobě jsou velkou hnací/morální
silou. „Je to velmi podněcující chtít překonat sám
sebe, své dosavadní maximum. Hodně mi pomáhá
podpora rodiny a členů týmu, jehož barvy hájím.
Určitě by bylo krásné se podívat na olympiádu v roce
2016, ale to je daleko. Pokud všechno půjde bez
problémů, chtěl bych brzy dosáhnout na reprezentační
trikot (ve své kategorii) a sbírat další zkušenosti na
závodech v zahraničí.
Petr Keclík je studentem 3. ročníku moravskotřebovského Gymnázia. Široké penzum vědomostí
zvládá dosud bez jakýchkoliv zvláštních úlev.
Nikterak mu to nevadí, dobře ví, že jeho sportovní
cesta může vést přes VŠ studium v Brně a aktivitu ve
špičkovém triatlonovém tamním týmu EKOL Brno.
Jeho názor na samotný sport se s každým úspěchem
vyhraňuje stále průkazněji: „Sport je jednou ze
základních potřeb každého člověka. Osobně si život
bez něj už neumím představit, natož lidi, kteří ho
podceňují. Dává mi permanentní skvělou fyzickou
kondici, dobrý pocit a radost. O sebedůvěře
nemluvě...“
V samotném závěru naší rozmluvy „zhodnotil“ také
stěžejní cyklistickou městskou akci, jíž se pravidelně
(v závislosti na osobním harmonogramu závodů)
zúčastňuje: „Cykloman je kvalitní veřejný seriál
závodů na doplnění sportovního harmonogramu.
Závody jsou na výborné úrovni s početnou konkurencí.
Nikdy jsem se u něj nesetkal s žádnou organizační
chybou, naopak u jiných vyšších závodů ano.“
Dodejme, že výrazně dal o sobě vědět při
moravskotřebovském triatlonu 2008, kde mnohem
starším a zkušenějším soupeřům „zatopil pod
kotlem“.Přejme tedy i my mladému talentovanému
sportovci s příznačnou přezdívkou „Lucky“ (šťastný)
další zasloužené úspěchy...
(mt)

Nikola Pařilová mistryní
ČR ve skoku vysokém

Konec cyklistické sezóny se blíží...
Skvělé počasí babího léta těšilo cyklisty v uplynulém
týdnu zejména v Moravské Třebové. Organizátoři
(Budig, Žáček, Hrbatová) nabídli zdejším cyklistům
(i spokojeným hostům) vrcholné zážitky v podobě

dalšího (již osmého) podniku letošního seriálu
Cykloman, jímž bylo crosscountry „Babí léto
2008“.Průběh klání byl velmi nečekaný. Prvé kolo
odjel peloton víceméně v balíku, ve druhém stoupání
na hřebenovku se nepozorovaně utrhl jeden z dvojice
žďárských hostů. Druhý jej takticky „přikryl“, takže
nejlepší domácí bikeři přišli zkrátka. „Hlídal jsem si
čelo závodu, ale opravdu jsem nezaregistroval, jak
a kde se vítěz nečekaně pro nás utrhl....Zmizel nejspíš
za horizontem, získal slibný náskok, s nímž už nebylo

možné cokoliv udělat.“ komentoval Dvořák. „Omyl že čelo závodu je vlastně jinde- jsme zjistili hodně
pozdě, naše stíhačka byla marná“ potvrdili pro změnu
Doležel s Kadidlem...
„Já jsem hlavně rád, že jsem v pohodě dojel“,
komentoval trojnásobný vítěz Cyklomanu S.Pocsai,
který se vrátil do seriálu po dvouměsíční absenci
způsobené zraněním.
A slova těch nejlepších... „Byl to super den, bezvadná
trasa a skvělý závod .Milujeme ty šílené sjezdy
v terénu v „sedmdesátce“. Závidíme, co se v Moravské Třebové dělá pro cyklosport! Přijeli jsme
z dálky 100 km (na pozvání svitavských děvčat)
a přijedeme zase! Cykloman je kategorie sama pro
sebe. Toto zorganizovat a už tolik let udržet v chodu
zaslouží jen obdiv.“ prozradili vítěz Klement s kolegou Stejskalem.
Výsledky:
Muži:
1. Klement Milan
1:40:59 hod.
2. Schlegel Jan
1:41:44 hod.
3. Stejskal Zbyněk
1:41:46 hod.
Ženy:
1. Vondráčková Jana
02:10:16 hod.
2. Moravcová Šárka
02:11:11 hod.
3. Petrašová Ladislava
02:12:54 hod.
Junioři:
1. Keclík Petr
02:03:22 hod.
2. Pavlík Michal
02:05:06 hod.
3. Štěpánek Petr
02:08:14 hod.
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Hokej na startu nové
sezony
Hokejová sezona začíná
Hokej končí svou přípravu na sezonu... Ta poslední
(2007/2008) byla nadmíru úspěšná, všichni (management, hráči všech věkových kategorií i diváci, kteří
mají na zimním stadionu své neoddiskutovatelné místo) očekávají, že ta nová bude pokračovat
v podobném duchu. Letní příprava na ni probíhala
už od května, vrcholila soustředěními mládežnických celků v Losinách, Šumperku, M.Třebové.
V současnosti
již hokejisté „okupují“ vlastní
led a mají za sebou první přípravná testovací střetnutí.
Jaké informace se prozatím k nám dostaly?
*management oddílu ledního hokeje nedoznal změn
(Kavan J. - předseda; Kršňák P., Vykydalová R.,
Prokop D., Klepsa P.)
*letošní ročník se bude odehrávat ve znamení návratu
ke spojení s Hradeckým krajem, a to ve dvou
kategoriích: v 1. KP mužů a KL dorostu dokázali
oddíly najít společnou cestu, která bude určitě ku
prospěchu všech a pomůže k rozvoji hokeje v obou
krajích.
I.KL mužů
Do soutěže nastoupí jen sedm týmů. V každém hracím
kole bude jeden tým odpočívat. Model soutěže je
následující: v základní části čtyři kola každý s každým
tj. 24 zápasů a v nadstavbě byla zvolena varianta: vítěz
1. části přímo do semifinále, týmy na 2. až 7. místě
čtvrtfinále na 3 vítězství, semifinále na 2 vítězství,
finále na 3 vítězství. Dá se tedy předpokládat, že
atraktivní zápasy přijdou až po Novém roce, zatím
půjde jen o co nejlepší pozici do play-off. Jistě bude
záležet na síle jednotlivých týmů, v nichž došlo
k mnoha rošádám, nevyjímaje ani moravskotřebovský HC.
* trenérské žezlo přebírá opět Jaroslav Faltus (který
bude zvládat i dorostenecký a juniorský hokej)
* většina odchovanců je zraněna, s jistou nadsázkou
se objevila na netu informace, že jediným „domácím“
na ledě bude P.Kašpar (upravující rolbou plochu)
*kádr hráčů se průběžně doplňuje, více tedy až při
samotném zahájení dlouhodobé soutěže
* sezonu začíná po čtyřech přípravných utkáních HC
Slovan 15.10.t.r. domácím utkáním s Hlinskem.
Juniorka
V juniorské kategorii se počet týmů zvedl na deset
účastníků. Nově budou působit v soutěži týmy
Lanškrouna a Poličky. Choceňští završili zlatý hattrick
a v boji o další úspěchy jim největšími konkurenty
budou Chrudim a snad i Moravská Třebová.
Základní část se odehraje tříkolově, kdy třetí kolo
bude rozlosováno před začátkem soutěže. Druhá část
se rozdělí do dvou skupin týmy na 1. až 4. místě budou
hrát formou play - off na dvě vítězná utkání. Týmy na
5. až 10. místě budou hrát o konečné umístění
jednokolově (5 zápasů) se započítáním vzájemných
výsledků ze základní části.
Dorost
Dorosteneckou kategorii provázejí největší změny.
Z Pardubického kraje se přihlásily jen čtyři týmy, při
hledání řešení se logicky došlo ke spojení s krajem
Hradeckým. Jak naznačil předseda HC J. Kavan
„dojde ke zvýšení finančních nákladů na zajištění
soutěže... Ovšem loňské krajské přeborníky si
nemůžeme dovolit odepsat, přineslo by to komplikace
i juniorům.“
Žákovské kategorie
sehrají tříkolovou soutěže s 10 účastníky (starší žáci,
mladší žáci). V soutěži KP 4.a 5.tříd bude nastupovat
9 družstev a do kategorie Minihokej 3. tříd se
přihlásilo 12 družstev.
***
Pozvánka na zimní stadion
2. 10.
17,00
HC Slovan - HC Chrudim B
(přátelské utkání)
Utkání o body
1. KL (dospělí)
15.10.
18,30
HC Slovan - Hlinsko
26.10.
17,00
HC Slovan - Chrudim B
2.11.
17,00
HC Slovan - Chotěboř
KP junioři
18.10.
17,00
HC Slovan - Polička
31.10.
20,00
HC Slovan - Hlinsko
KP dorostu
31.10.
17,00
HC Slovan - VCES H. Králové
Žákovská liga (starší, mladší žáci)
19.10.
9,00
HC Slovan - Světlá n/Sáz.
26.10.
9,00
HC Slovan - Choceň
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Mezinárodní turnaj mládeže
- O pohár starosty města
Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže – O pohár
starosty města - se uskutečnil poslední srpnový víkend
ve zdejším sportovním areálu (v Moravské Třebové).
Zúčastnily se ho fotbalové žákovské týmy (starší
i mladší věkové kategorie) partnerských měst
Moravské Třebové, tj. nizozemský Vlaardingen,
německý Staufenberg a slovenská Bánská Šťiavnica.
Už páteční vpodvečer se uskutečnil atraktivní zápas
trenérů a V.I.P. (včetně regionálních politiků),
pracovně označovaný jako Moravská Třebová versus
výběr Evropy („soukromé EURO“). Jestliže Třebovští
dosáhli přesvědčivého vítězství 3:1, stali se „nekorunovanými „mistry starého kontinentu“ (v této dosud
oficiálně nevyhlášené kategorii).

Suverénní Nizozemci
Od sobotního rána pak až do odpoledních hodin
probíhaly líté boje mladých fotbalistů. V nich zejména
„atlantičtí“ hosté prokazovali nejvíce pohybu,
střelecké potence a vůle po vítězství. Zaslouženě pak
nenašli v obou kategoriích přemožitele a radovali se
z vítězství... Právem pak vybouřili svou radost ve
zdejším aquaparku, který byl otevřen pouze jim....
Spokojenost účastníků
Více než stovka mladých fotbalových talentů byla
s pobytem ve městě vrcholně spokojená! Nikdo
neošidil sportovní ambice (třebaže nedopadly podle
představ), město - městská památková rezervace
(zámecké atrakce) rovněž nadchla. Nejpřesvědčivěji
však všechny aktéry fascinoval zdejší komplexní
sportovní areál (tři fotbalová hřiště, aquapark,
hokejový zimní stadion, tenisové kurty, table-tenisová
hala)... „Opravdu Moravské Třebové starost o své
sportovce upřímně závidíme, nemusíte za sportem
cestovat po celém městě..., rádi se sem budeme
kdykoliv vracet...“ zaznělo z tábora nizozemské
úspěšné reprezentace...
Pořadí: Starší žáci - 1. Vlaardingen; 2. Stauffenberg;
3. Mor. Třebová; 4. Bánská Štiavnica.
Mladší žáci - 1. Vlaardingen; 2. Mor. Třebová;
3. Stauffenberg; 4. Bánská Štiavnica

Kam za sportem
Cyklistika
Silniční časovka jednotlivců
Termín: 11.10.2008; 9. závod seriálu Cykloman
Tauer elektro 2008. Druh akce: časovka
jednotlivců na 22 km. Datum a místo akce:
11.10.2008 Linhartice - restaurace u fotbalového
stadionu.
Fotbal
4.10. 10:00 Dorost st., ml. - Litomyšl
5.10.
13:00 C muži - Jevíčko
16:00 B muži - Vysoké Mýto B
11.10. 10:15 A muži - Polička
13:00 Žáci st., ml. - Polička
12.10. 15:00 Linhartice - Muži C
18.10. 10:00 Dorost st., ml. - Č. Třebová
19.10. 14:30 Muži C - Opatov
15:30 Muži B - Česká Třebová B
25.10. 10:15 A muži - Tesla Pce B
13:00 Žáci st., ml. - Třemošnice
26.10. 14:30 Muži C - Chornice
28.10. 10:00 Muži C - Hradec n/Svit.
14:30 Muži B - Svitavy B
1.11.
10:00 Dorost st., ml. - Svitavy
Hokej
2.10.
17:00 HC Slovan - HC Chrudim B

Fotbalisté jsou v tabulce sedmí
Po rozpačitém vstupu se mužskému áčku během srpna
dařilo, v září však dvakrát „plichtili“, a tak okupují
polovinu tabulky. Na vedoucí Svitavy ztrácejí po
devátém kole 10 bodů. Tým je svým koučem však
dobře motivován, dostatečně sebevědomý, střílí góly.
Příjemným překvapením jsou bři Sedláčkové, střelec
Kučerňák (naplňující důvod angažmá), i ti další
(Strouhal, Šatník P.). Po 5. kole se však „cesta vzhůru“
poněkud zadrhla.
„Béčko – prozatím neopakuje chyby z uplynulého
nováčkovského ročníku a jeho pozice se zdá být
rovněž stabilní. Do sestavy se vrátil Z. Novotný,
vysoký standard odvádí mladý a telentovaný Winkler,
prospěl návrat matadora Fikra.
Největší proměnu zaznamenalo „céčko“ – nebýt
výpadku v utkání s favoritem Jedlovou, mohlo být
zcela na špici „pelotonu“. Stávající úroveň potvrdil
tým v utkání v Boršově. (viz. na jiném místě).
KP Pardubický kraj
Česká Třebová - A muži
1 : 3 (0:1)
AS Pceá - A muži
2 : 2 (1:1)
A muži - Lanškroun
2 : 0 (0:0)
Svitavy - A muži
3 : 0 (1:0)
A muži - Ústí n/Orl.
2 : 2 (1:1)
A muži - Letohrad B
0:0
Průb. pořadí: 7. místo 9 3 4 2 15 : 12 13 bodů
1.B třída, skupina B
Pomezí - B muži
5 : 1 (4:1)

B muži - Sloupnice
Libchavy - B muži
B muži - Zámrsk
Jevíčko - B muži
Průb. pořadí: 9. místo 7 3 1

0 : 5 (0:2)
1 : 3 (0:1)
3 : 1 (0:0)
1:1
3 12:18 10 bodů

III.třída
Muži C - Třebařov
2 : 0 (1:0)
Opatovec - Muži C
1 : 5 (0:1)
Muži C - Jedlová
1 : 2 (0:0)
Boršov - Muži C
0:4
Janov - Muži C
1 : 1 (1:1)
Průb. pořadí: 4. místo 7 4 2 1 17:7 14 bodů
Podrobnosti na http://skpslovan.ic.cz.
-red, mt-

Střelecký klub mládeže
Velmi aktivní střelecký klub AVZO - technické sporty
také v letošním roce slavil četné úspěchy. Ty loňské se
promítly do výsledků ankety o sportovce , když mezi
nominovanými byli: Tomáš Konečný (stříbrný
medailista z MČR) a sportovní osobností byl vyhlášen
mj. M. Pařízek. Rok 2008 byl neméně vydařený
a úspěšný...
Na mistrovství Moravy a Slezska ve střelbě z laserové
pušky ve Svitavách získali Třebovští následující
umístění:
V kategorii A do 12 let skončili na 2. místě B. Král,
M. Lipavský, F. Přidal. V kategorii B 12 – 15 let obsadili bronzové místo D. Mička, M. Piňos, J. Gečnuk
a 5. místo A. Král, P. Horák, M. Modrlák.
V kategorii C 15 – 18 let stačil výkon tria L. Kadlec,
M. Pavliš, J. Kostaňuk na 3. pozici, stejně tak dopadli
v kategorii D 18 – 21 let P. Štěpánek, D. Žák, T. Ko-

nečný, čtvrtí byli M. Bartošová, P. Helebrandová,
L. Dubišarová.
Jinou významnou akcí, na níž třebovští střelci
nepropadli, bylo mezinárodní mistrovství Slovenska
v branném víceboji v Bardejově. Za klub Alfa Svitavy
zde úspěšně startovala L. Dubišarová.
Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji ze
vzduchových zbraní se konalo již po desáté v Pňetlukách. Ve startovní listině byly tři desítky týmů.
V kategorii B se na 2. místě umístila třebovská sestava
A. Král, M. Piňos, D. Mička a v kategorii C byli
stříbrní O. Štol, L.Kadlec a M. Piňos. Mezi jednotlivci
zvítězila v kategorii C L. Dubišarová, třetí byl
L. Kadlec. Střelby ze vzduchové pistole se zúčastnilo
méně závodníků i družstev. To však nijak nesnižuje
hodnotu bronzové medaile, kterou si odnesl tým ve
složení O. Štol, L. Kadlec, M. Pavliš v kategorii C.

VI. krajská olympiáda mládeže PK vyhodnocena
Masivní sportovní akce se zrodila v roce 2003 s jasnými cíli: zastavit klesající členskou základnu ČSTV
v žákovských kategoriích, zkvalitnit soutěže AŠSK,
přispět k využití volného času dětí (založením
sportovních kroužků na školách, potažmu reprezentaci škol) a tím bojovat proti konzumnímu stylu života
(vč. drog, gamblérství, kriminalitě).
Od října 2007 se celoroční akce sportovní akce,
organizovaná Pardubickým krajem, krajským
sdružením ČSTV, Asociací školních sportovních
klubů a Deníkem se uskutečnila již po šesté. Počet
startujících i sportovních disciplín se každoročně
zvyšoval, posledního ročníku krajské olympiády se
zúčastnilo 47 základních škol a 29 středních škol,
tj. celkem 1.781 startujících (nejvíce z Pardubicka,
nejméně ze Svitavska – 2.160). Na okresních
olympiádách se zúčastnilo přes 12 tisíc žáků
a studentů. Konfrontace sil probíhala celkem v 11 jednotlivých sportech (nejvíce byla zapojena atletika Pohár rozhlasu ZŠ, Corny SŠ, atletický čtyřboj ZŠ;
dále např. florbal, volejbal, stolní tenis.
V pořadí regionů (přes nejnižší početní účast) byl
vůbec poprvé nejúspěšnější svitavský před Pardubicemi, Ústím n/O a Chrudimí.. Nejlepšími školami
byly: ZŠ U Stadionu Chrudim a Gymnázium Dašická
Pardubice.
Velkou měrou historickému prvenství Svitavska
přispěli i moravskotřebovští atleti, florbalisté a stolní
tenisté. I to byl jeden z důvodů, proč slavnostní
vyhlášení VI. Krajské olympiády mládeže proběhlo
23. září t.r. právě v Moravské Třebové (v prostorách

sálu ZUŠ na zámku, mající tradici oceňování
sportovců v každoročních anketách). Přítomni byli
četní hosté – hejtman P.k. I. Toman, starosta města
J. Ošťádal (další členové zastupitelstva a TJ Slovan),
sportovní činitelé a V.I.P. z celého kraje a hlavně
mladí úspěšní sportovci. Slavnost byla provázena
kulturním vystoupení ZUŠ, závěrečný raut jako
obvykle připravila zdejší ISŠ.
Jak dopadly naše moravskotřebovské školy?
ATLETIKA
SŠ:
8. místo Gymnázium M.T.
9. místo VSŠ a VOŠ MO M.T.
ZŠ:
2. místo ZŠ ul. Palackého M. T.
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
ZŠ:
starší žáci 2. místo ZŠ M.T. (Pálka,
Trávníček, Langhamer, Schramm ad.)
SŠ:
chlapci - 4. místo Gymnázium M.T.
dívky - 3. místo Gymnázium M.T.
POHÁR ROZHLASU
ZŠ:
starší žáci - 1. místo ZŠ ul. Palackého M.T.
mladší žákyně - 1. místo ZŠ Palackého
FLORBAL
chlapci - 1. místo ZŠ ul. Palackého, M.T.
ZŠ:
PŘESPOLNÍ BĚH
ZŠ:
žákyně 6.-7. tříd - 1. místo ZŠ Palackého
dívky - 1. místo VSŠ a VOŠ MO M.T.
SŠ:
chlapci - 2. místo VSŠ a VOŠ MO M.T.
STOLNÍ TENIS
SŠ:
chlapci - 1. místo Gymnázium M.T.
Sportovní rubriku připravil František Matoušek
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