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Moravská Třebová má
poprvé „svého hejtmana“
ČSSD suverénně vyhrála volby do
pardubického krajského zastupitelstva.
Získala téměř třicet šest procent hlasů
a v 45členném krajském zastupitelstvu 19
mandátů. ODS naproti tomu s necelými
dvaceti jedna procenty a 11 mandáty zcela
propadla za očekáváním. Lidovecká
Koalice pro Pardubický kraj s 18,5 %
obdrží 9 mandátů a komunisté s 13 %
budou mít šest zastupitelů. Víc stran se do
zastupitelstva nedostalo.
Nejvýraznější osobností je určitě kandidát
na hejtmana Radko Martínek za ČSSD,
který je zároveň dle preferenčních hlasů
nejpopulárnější politik kraje. Úspěch
Radko Martínka těší především obyvatele
Moravské Třebové. Nový hejtman je totiž
ve Třebové doma. „Jsem rád, že se
hejtmanem stal někdo od nás. Když budeme
mít z města vlastního hejtmana, je to
samozřejmě přínosné,“ říká starosta města
Moravská Třebová Josef Ošťádal.
Sociální demokraty volila v Moravské
Třebové více než polovina lidí, kteří
přišli k urnám.
„Máme poprvé „svého hejtmana“. Jde jistě
o velký úspěch Moravské Třebové jako
města a regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Je to hejtman nás všech – občanů,
levice i pravice,“ sdělil místostarosta města
Miloš Izák.
Místostarosta Václav Mačát si od spolupráce s Radko Martínkem ve funkci
hejtmana mnoho slibuje: „Věřím, že se nám
s jeho podporou podaří realizovat záměry
a projekty významné pro další rozvoj
našeho města a celého regionu“.
Radko Martínek ve Třebové žije, je členem
městského zastupitelstva a v letech 1994 –
1998 byl zvolen starostou Moravské
Třebové. „Celá rodina jsme volila pana
Martínka. Pro naše město toho udělal
hodně. Je to přímý chlap, stojí si za svojí
věcí a je Třebovák jako my,“ říká obyvatelka Moravské Třebové.

Výsledky voleb jsou velkým překvapením
zejména pro ČSSD, která si může teď
vybírat s kým sestaví v Pardubicích novou
krajskou vládu.

Radko Martínek
„Děkuji spoluobčanům za jejich ohromnou
podporu v krajských volbách. Výsledky
hlasování jsou pro mne velikým závazkem i
povzbuzením v práci,“ řekl Radko
Martínek.

Jméno pro rozhlednu
Vážení spoluobčané, stojíme těsně před
startem výstavby nové rozhledny Na
Pastvisku. Každá rozhledna má mít své
jméno, proto se vedení města rozhodlo
Vás oslovit a vyhlásit anketu. Autora
nejlepšího návrhu vedení města ocení.
Své tipy s uvedeným jménem a kontaktními údaji posílejte na e-mailovou
adresu: rozhledna@mtrebova.cz.

Kromě Radko Martínka zasedne do nového
zastupitelstva Pardubického kraje z Moravské Třebové Miroslav Krejčí za KSČM,
Milan Stejný, kandidát ODS a Josef Jílek za
Koalici pro Pardubický kraj.
Volební účast v Moravské Třebové do
voleb zastupitelstev krajů, které proběhly
17. – 18. 10. 2008 byla 42,43 %. K volebním urnám přišlo 3 806 voličů. Platných
hlasů bylo 3 760. Nejvíce hlasů od občanů
města získala sociální demokracie, volilo
ji 1 986 (52,81%) obyvatel. Na druhém
místě se umístila ODS s počtem 602 (16,01
%) hlasů. 580 (15,42 %) hlasů a třetí místo
patří KSČM. Koalice pro Pardubický
kraj s počtem 325 (8.64 %) hlasů skončila
na místě čtvrtém.
Další pořadí:
5. Strana zelených – 69 hlasů (1,83 %)
6. „Nezáv. starostové pro kraj“ – 49 hlasů
(1,30 %)
7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. –
37 hlasů (0,98 %)
8. Demokracie – 36 hlasů (0,95 %)
9. Strana zdravého rozumu – 26 hlasů
(0,69 %)
10. Volte Pr. Blok – www.cibulka.net –
14 hlasů (0,37 %)
11. Str. drobn. živnost. a podnikat. –
13 hlasů (0,34 %)
12. Moravané – 12 hlasů (0,31 %)
13. SDŽ – 5 hlasů (0,13 %)
14. S.O.S. pro kraj – 3 hlasy (0,07 %)
15. Sdruž. Pro rep. – Republ. str. Čsl. –
2 hlasy (0,05 %)
16. Konzervativní koalice – 1 hlas (0,02 %)
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Trvalé a dočasné vyřazování vozidel
Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé
vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, hradit
za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek
do garančního fondu České kanceláře pojistitelů
(ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla
pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Příspěvek
nenahrazuje pojištění a pokud tedy bude nepojištěným
vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako tomu
je nyní, osoba za tuto škodu odpovědná.
Proto očekáváme zvýšený zájem vlastníků motorových vozidel o služby našeho registru vozidel,
zejména o vyřazování vozidel.
K provedení trvalého vyřazení vozidla žadatel –
vlastník přikládá:
- technický průkaz silničního motorového nebo
přípojného vozidla
- osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
- registrační značky (státní poznávací značky)
- živnostenský list, jedná-li se o fyzickou osobu
podnikatele, nebo výpis z obchodního rejstříku,
jedná-li se o právnickou osobu
- občanský průkaz pro ověření dat uváděných
v žádosti nebo plné moci
- doklad o likvidaci vozidla dle zákona č.103/2004
Sb.(potvrzení o převzetí autovraku vystavené
provozovatelem zařízení ke sběru autovraků)
- v případě zastupování vlastníka vozidla jinou
osobou musí být předložena plná moc
K provedení dočasného vyřazení vozidla žadatel –
vlastník přikládá:
- technický průkaz silničního motorového nebo
přípojného vozidla
- osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
- registrační značky (státní poznávací značky)
- živnostenský list, jedná-li se o fyzickou osobu
podnikatele, nebo výpis z obchodního rejstříku,
jedná-li se o právnickou osobu
- občanský průkaz pro ověření dat uváděných
v žádosti nebo v plné moci
- v případě zastupování vlastníka vozidla jinou
osobou musí být předložena plná moc
Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí
přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Obecní úřad v odůvodněných případech dobu
dočasného vyřazení vozidla z registru na žádost
vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla
prodlouží. Doba dalšího prodloužení nesmí
přesáhnout 6 měsíců od uplynutí předešlé doby
dočasného vyřazení.
Odbor dopravy MěÚ Moravská Třebová
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) ve spolupráci
s Českým svazem koloběhu v letním měsíci
červenec uspořádal Koloběžkové závody dětí, který
byl rozdělen na kategorie předškoláci a jednotlivé
školní třídy. Helma byla povinná pro všechny
účastníky.
Výstava literatury s tématem kampaně byla během
celého měsíce září připravena v Městské knihovně
Ladislava z Boskovic.
Klub českých turistů připravil Cestu za pokladem pěší výlet pro rodiče s dětmi do okolní přírody
plný nástrah a soutěží. Trasa zavedla všechny
účastníky od místní sjezdovky až k altánu na kopci
Pastvisko. Zde na děti čekala odměna v podobě
kouzelné truhly, která vydala svůj poklad po
odříkání kouzelné formule, což se všem dětem
podařilo. Pro všechny bylo připraveno příjemné
posezení u ohníčku spojené s opékáním buřtů,
povídáním. Škoda jen, že akci nepřálo počasí, což se
promítlo i v nižší účasti než v loňském roce
(25 účastníků). Všichni, které mraky neodradily od
vycházky, odcházeli spokojeni, za což patří dík
členům turistického oddílu mládeže Čochtani
a dospělým z řad KČT.
Hedvábnou stezkou aneb po stopách Marka Pola si
za organizace DDM prošly děti plněním úkolů

Den bez aut
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická
škola se tento školní rok opět zapojila do propagace
akce „Den bez aut“ v rámci týdne mobility ve
spolupráci se Zdravým městem Moravská Třebová.
Školní projekt probíhal od 18. – 23.9. Žáci vyráběly
plakáty, které byly umístěny na vývěsných tabulích
města. Úkolem jednotlivých tříd bylo také vymyslet
slogan hodící se ke Dni bez aut. Výsledkem byly
vtipné a trefné slogany např: „Auto nechej ve stodole,
do přírody jeď na kole. Nebo ho nech v garáži, na
silnici překáží.“ Ústředním úkolem bylo 22. 9. počítat
auta projíždějící během 10 minut na různých
stanovištích a další den totéž na stejném místě.
Příkladem: na stanovišti ulice Lanškrounská žáci
napočítali během deseti minut 156 aut (22. 9) a další
den 145 aut.
Spočítané výsledky a závěry žáci krátce prezentovali
na společném shromáždění. Všechny zúčastněné třídy
zjistily, že v Den bez aut, jezdilo více aut, než – li
v běžný den. Tato akce žáky bavila, neboť poznatky
získaly především praktickou cestou.
Mgr. Kateřina Kubínová

Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová
Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr
města Moravská Třebová darovat nemovitost:
Pozemek parc.č. 2527/2, kultura zahrada o celkové
výměře 591 m2 na ul. Nádražní v obci a kat. území
Moravská Třebová.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č.1658/R/131008
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Pozemek parc.č. 845, kultura trvalý travní porost
o celkové výměře 3181 m2, pozemek parc.č. 847,
kultura trvalý travní porost o celkové výměře
4.284 m2 a pozemek parc.č. 848, kultura trvalý
travní porost o celkové výměře 1277 m2 vše v obci
a katastrálním území Dlouhá Loučka.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č. 1661/R/131008
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Pozemek parc.č. 196/1, kultura zahrada o celkové
výměře 467 m2 v obci Moravská Třebová a kat.
území Boršov u Moravské Třebové.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č. 1660/R/131008
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
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Pozemek parc.č. 3643, kultura zahrada o celkové
výměře 74 m2 a pozemek parc.č. 3646, kultura
zahrada o celkové výměře 55 m2 vše v Sušicích
v obci a kat. území Moravská Třebová.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č. 1659/R/131008
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. 88/2 v domě na ul. Zámecké
č.p. 88, č.o. 5a na pozemku parc.č. 208 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, část
Město, sestávající se z kuchyně, jednoho pokoje
a WC (mimo byt) o celkové výměře 26,42 m2 včetně
spoluvlastnického podílu o vel. 1468/10000 na
společných částech domu na výše uvedeném
pozemku a podílu na venkovních úpravách
a vedlejších stavbách.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města
Moravská Třebová č. 1657/R/131008
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Třebová. V Moravské Třebové dne 15. října 2008.
Vyvěšeno dne 16. října 2008. Lhůta dle zákona do 31.
října 2008.
Viera Mazalová, DiS, vedoucí odboru majetku a
komunálního hospodářství MěÚ Moravská Třebová

v cestovatelském duchu. Zvlášť byly oceněny děti,
které na akci dorazily pěšky, na kole nebo
koloběžce.
Pro starší spoluobčany připravily Sociální služby
města příjemnou procházku centrem města - Cestu
bez bariér, která ve své výsledné zprávě pro vedení
města obsahuje popis/upozornění na stálé bariéry
pro obyvatele s omezenou pohyblivostí, ale i pro
kočárky při jejich každodenních trasách.
Pro den bez aut bylo pro veřejnost otevřené
dopravní hřiště pro mladé cyklisty, kteří si nanečisto
vyzkoušeli napodobeniny křižovatek s dopravními
značkami na hřišti Autoklubu Moravská Třebová,
akce proběhla za odborné a aktivní spolupráce
městské policie a dopravního oddělení Policie ČR.
I malé děti, které ještě neovládají kolo zcela dobře,
řešily svoje první dopravní situace. Také při dni bez
aut probíhala akce s názvem Městský úřad
Moravská Třebová - do práce na kole, pěšky nebo
hromadnou dopravou. Zapojilo se 30% pracovníků,
kolegů, kteří se do práce minimálně tento den
nedopravovali automobilem, ale zvolili jakýkoliv
zdravější a vůči životnímu prostředí šetrnější
způsob.
Veronika Cápalová, koordinátorka projektu
Zdravé město a místní Agenda 21

Veřejné výběrové řízení
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ vypisuje
Veřejné výběrové řízení na prodej volných
bytových jednotek z majetku města Moravská
Třebová
1) Volné bytové jednotky č. 1403/11 v domě na ul.
Jiráskově č.p. 1403, č.o. 97, na parcele č. 2711/57
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části
obce Předměstí, sestávající z kuchyně, jednoho
pokoje, koupelny s WC a chodby o celkové výměře
36,48 m2 včetně spoluvlastnického podílu 1/20 na
společných částech domu, na výše uvedené
pozemkové parcele.
Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení:
298.000,- Kč
Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:
29.800,- Kč
Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:
1.000,- Kč
Data prohlídky domu:
I. prohlídka 7.11.2008 15:00 – 15:15
II. prohlídka 12.11.2008 16:15 – 16:30
2) Volné bytové jednotky č. 51/2 v domě na ul.
Brněnské č.p. 51, č.o. 45a, na parcele č. 302/2 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, části obce
Předměstí, sestávající z kuchyně, jednoho pokoje,
koupelny s WC a chodby o celkové výměře 53,40 m2
včetně spoluvlastnického podílu 852/10000 na
společných částech domu, na výše uvedené
pozemkové parcele a podílu na venkovních
úpravách a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové řízení:
374.000,- Kč
Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení:
37.400,- Kč
Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení:
1.000,- Kč
Data prohlídky domu:
I. prohlídka 7.11.2008 15:30 – 15:45
II. prohlídka 12.11.2008 16:45 – 17:00
Veřejné výběrové řízení bude probíhat podle
,,Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej
volných bytů z majetku města Moravská Třebová“,
schválených radou města.
Datum výběrového řízení: 14. listopadu 2008
Zahájení výběrového řízení: 16:00 hodin
Místo konání: budova MěÚ, ul. Olomoucká č.o. 2,
zasedací místnost
Přihlášky a složenky na uhrazení jistoty a poplatku
účastníka veřejného výběrového řízení je možno
vyzvednout na Městském úřadě, odboru majetku
města a komunálního hospodářství, tel. 461 353 142.
Záměr byl schválen usnesením Rady města č. 1656/
R/131008.
Zveřejněno dne 16.10.2008
Viera Mazalová, DiS.,
vedoucí odboru majetku města
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Návštěva partnerského města Vlaardingen v Moravské Třebové
Členové zastupitelstva partnerského města
Vlaardingen z Holandska přijeli do Moravské
Třebové na přátelskou pracovní návštěvu v rámci
prohloubení a rozšíření spolupráce mezi městy.
Delegaci vedenou starostou města Vlaardingen
Tjerkem Bruinsmou přivítal na radnici ve středu
1. 10. starosta města Josef Ošťádal společně s místostarosty a radními Moravské Třebové. Cílem

pracovního jednání bylo prozkoumání nových
možností spolupráce, seznámit se s vývojem
Moravské Třebové za posledních deset let a s největšími investičními akcemi města.
„Vlaardingenští stáli u vzniku Občanského
informačního centra a podíleli se na zpracování

strategie rozvoje města Moravská Třebová,“
informoval místostarosta města Václav Mačát.
V programu jednání bylo právě možné rozšíření
Občanského informačního centra, které se v Moravské Třebové vybudovalo s využitím holandských zkušeností a je vysoce hodnocené ze strany
holandského Ministerstva zahraničních věcí.
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. Středem zájmu
holandských partnerů byla také vysoká návštěvnost
zámku a nově vzniklé interaktivní expozice. Od
roku 2007, kdy byla otevřena středověká mučírna
vzrostla návštěvnost zámku o více než osm set
procent. Z dřívějších dvou tisíc osob přesáhla
návštěvnost zámku dvacet tisíc lidí. Výsledky
partnerské spolupráce představili zástupci města na
dvoudenní česko-holandské konferenci, která se
konala 6. října 2008 v Praze. Spolupráce mezi městy
Vlaardingen a Moravská Třebová byla oficiálně
zahájena v roce 1992. V červnu 2003 byla
slavnostně uzavřena nová smlouva.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Sociální inspekce v Sociálních službách města Moravská Třebová
Ve dnech 29. 9. až 2. 10. probíhala v Sociálních
službách města Moravská Třebová zákonem nařízená
a plánovaná inspekce poskytování sociálních služeb,
zaměřená na sociální službu domova pro seniory
(dříve domov důchodců). Mimo vlastní ekonomiky
postihovala inspekce kontrolu veškeré další činnosti
domova, úrovní péče počínaje, přes personální
a kvalifikační záležitosti, po bezpečnostní opatření
a prezentaci zařízení na veřejnosti konče. Celkem bylo
kontrolováno 15 standardů péče ze všech oblastí
činnosti zařízení.
Zařízení, které vyhověly všem požadavkům inspekce
hned v prvním kole, lze v republice spočítat doslova
na prstech jedné ruky. V Pardubickém kraji se to dosud
nepovedlo žádnému zařízení. A proto byla inspekce
očekávaná s velkým napětím.
I když ani našemu zařízení se nepodařilo projít
inspekcí hned v prvním kole, lze výsledky inspekce
považovat celkem za úspěšné. Ze 144 možných
kvalifikačních bodů jsme získali 121. Tím jsme se
dostali na špičku hodnocených zařízení v Pardubickém kraji a na velmi slušnou celostátní úroveň
dosud hodnocených poskytovatelů sociálních služeb
(celostátní průměr je 90 bodů). Uvedenému
hodnocení přihlíží také okolnosti, že výsledky byly
dosažené v zařízení s kapacitou 200 lůžek, což
je u zařízení s velkou lůžkovou kapacitou málo
obvyklé.
Kriteria, která byla inspekcí hodnocena ne jako plně

vyhovující (jako zcela nevyhovující nebylo
hodnoceno žádné kriterium), náleží do procesu
individuálního plánování sociální péče klienta.
O smysluplnosti této oblasti se vede celostátně
dlouhodobá ostrá polemika, jak v odborných kruzích,
tak i mezi jednotlivými politickými skupinami.
Inspekcí vytýkaným nedostatkům však plně rozumíme a je v našich silách je v uvedeném půlročním
termínu zcela odstranit. Věřím, že následná inspekční
kontrola již bude pro nás 100% úspěšná.
Nutno ještě dodat, že inspekce probíhala pod vedením
pracovníka KÚ Pardubice Mgr. Miloše Sládka zcela
korektně, zasvěceně, i s možnou dávkou vstřícnosti
a porozumění pro specifické podmínky našeho
zařízení. Tím rozptýlila do budoucnosti i naše obavy
jakési její předpojatosti a hrůznosti (jak často byla
líčena i v tisku).
Jsem rád, že jsme prokázali, že konkrétní změny a reformy sociálních služeb se v našem zařízení neomezují jen na rekonstrukci budov a nákup moderních
technických pomůcek, ale že jsou správným směrem
nastartovány i změny v přístupech ke klientovi a k humanizaci poskytované péče. Po doladění zjištěných
nedostatků máme velkou šanci splnit náročné
požadavky sociální péče v plné kvalitě. Zároveň chci
poděkovat i svým erudovaným a obětavým spolupracovníkům a těším se na další spolupráci s nimi.
Ing. Emil Maléř,
ředitel Sociálních služeb města Moravská Třebová

Obyvatelé města nosili kameny pro základy rozhledny
Po sto letech se na místo bývalé rozhledny Na
Pastvisku nad Moravskou Třebovou vrátí další
výšková stavba.
První krok udělali
občané už v sobotu
18. 10. Na kopec nad
městem vynesly
desítky lidí základní
kameny. Za účast do
této historické události
si občané města
odnesli pamětní list
a drobný dárek. „Akce
byla velmi vydařená.
Od nápadu až po
realizaci. Jen tak dál,
naše město podobné
projekty potřebuje jako onu pověstnou sůl,“ říká
Pavel Navrátil z Moravské Třebové.
Místostarosta města Václav Mačát si myslí, že je
dobré do stavby zapojit také veřejnost. „Aspoň

budou mít pocit že rozhledna je opravdu jejich,“
dodává Václav Mačát.
Rozhledna Na Pastvisku před více než sto lety už
stávala. V roce 1906 byla postavena Horským
spolkem za podpory města Moravská Třebová.
Dřevěná věž 23 metry vysoká umožňovala tehdy
velmi dobrý rozhled na všechny strany Třebovské
kotliny. Existence rozhledny však nebyla dlouhá.
Již 15. července 1916, kdy propukla nad městem
silná bouře doprovázená vichřicí, došlo ke stržení
celé strany věže a k jejímu následnému zřícení. Tak
skončila desetiletá doba existence třebovské
rozhledny.
„Chceme na tuto tradici navázat. Slibujeme si, že
díky rozhledně Moravská Třebová vejde více ve
známost,“ říká starosta města Josef Ošťádal. Půjde
o dřevěnou věž s ocelovým vřetenovým schodištěm
a železobetonovými základy. Vyhlídková plošina
bude ve výšce 23 metrů nad terénem. Stavba by
měla být dokončena v polovině roku 2009.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Poklady Moravské Třebové,
špička České republiky
Dvojitá rakev s mumii Egypťanky Hereret, flanderská
tapiserie z počátku 16. století nebo mramorové
medailony s reliéfními portréty Ladislava z Boskovic
a Magdalény z Dubé a Lipé jsou nyní k viděni pro
širokou veřejnost v Lobkovickém paláci na Pražském
hradě. Zahájení unikátní výstavy si nenechalo ujít
několik stovek návštěvníků. „Moravská Třebová je
krásné město, které má mnoho krásných pokladů.
Sbírka Městského muzea v Moravské Třebové,
především co se týká mimoevropských záležitostí,
patří k naprosté špičce v České republice,“ řekl
generální ředitel Národního muzea v Praze Michal
Lukeš. V originálně řešených prostorách návštěvníci
uvidí dvě stě padesát exponátů. Na výstavě jsou
zastoupeny předměty z různých muzejních souborů,
od jednotlivých dokladů pravěkého a středověkého
osídlení, církevních a cechovních památek, keramiky,
kachlů, starých tisků, které pomáhají charakterizovat
sbírku jako celek. „Pro naše město je to historická
událost. Máme možnost Třebovou představit v samém
srdci naší české státnosti na Pražském hradě.
Lobkovický palác se nachází hned u zámeckých
schodů, návštěvníci nemohou naši expozici minout.
Věřím, že si cestu do Moravské Třebové najdou také
Pražané,“ sdělil starosta Josef Ošťádal. Vedení
Národního muzea v Praze představili památky ze
Třebové v rámci svého projektu „Regiony v Praze“.
„Třebovské muzeum se na dlouhou dobu vzdalo svých
sbírkových předmětů, abychom je mohli vystavit
v cyklu výstav v nichž představujeme výrazné kulturní
památky Čech. Lidem, kteří si najdou čas a výstavu si
prohlédnou podrobně, vystane před očima opravdu
plastický obraz historie města, jeho prostředí a zajímavého okolí. Věřím, že opravdu zatouží poznat tato
místa na vlastní oči,“ tvrdí komisařka výstava
Národního muzea Jana Součková.

U příležitosti jedinečné události vyšla také brožura
o Moravské Třebové, která přibližuje historii a specifika zdejšího muzea. Text je doprovázen bohatou
obrazovou dokumentací a doplněn několika
„bonusy“, které čtenáře seznámí s dalšími zajímavostmi z historie Moravskotřebovska. Výstava v Lobkovickém paláci potrvá do prvního února příštího
roku.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Třebovské maminky nominovaly
Setkání mateřských center s představiteli PK i měst se
9. 11. uskutečnilo v českotřebovské Malé scéně.
Diskutovalo se o aktivitách center, jejich spolupráci
s obcemi, problémech i jejich možné profesionalizaci.
Několik institucí ze svitavského okresu převzalo
ocenění Společnost přátelská k rodině.
Byla mezi nimi Městská knihovna Ladislava z Boskovic z Moravské Třebové. Certifikát pro kolektiv
knihovny převzala ředitelka Ludmila Koláčková.
„Nominovaly nás maminky z místního Rodinného
centra Sluníčko. Udělalo nám to velkou radost. Je to
zúročení naší několikaleté práce. Máme tedy zpětnou
vazbu, která je důležitá pro každou profesi,“
poděkovala Ludmila Koláčková a dodala: „Nám nikdy
nešlo jen o to, aby si čtenář půjčil knížku a hned odešel.
Pro maminky s dětmi tu máme např. výchovné hračky,
takže zatím co si vybírají četbu, děti si hrají.“
Rodinné centrum Sluníčko založila před třemi roky
Zdeňka Lišková. Cílem sdružení je nabídnout
atraktivní program mladým rodinám s dětmi,
především pak mladým maminkám na mateřské
dovolené s prvním dítětem.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v M. Třebové bylo
k 30. 9. 2008 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 951 občanů ČR a 56 cizinců s povolením
k trvalému pobytu na území ČR. Celkem je tedy
v Mor. Třebové evidováno na trvalém pobytu
11 007 osob. Za měsíc září se v Mor. Třebové
narodilo 9 dětí, zemřelo 12 občanů, přistěhovalo
se 19 obyvatel a odstěhovalo 19 osob.

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

Přišli o vzpomínku na svatbu
V Moravské Třebové ve středu 2. 10. v poledne asi
30letá žena pod smyšlenou legendou jako pracovnice
VHOS šla provést odpočet vody do rodinného domu.
Svou přítomností zaměstnala seniorku a mezitím vešel
do domu muž, který prohledal kuchyň, podkrovní
místnost a obývací pokoj. Zde ze skříňky odcizil
5 zlatých snubních prstenů, zlatý řetízek, zlaté
náušnice a zlomky zlata. Důchodcům vznikla škoda
25 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení
a po obou osobách intenzivně pátrají.
Lup za milion
Zaměstnanec firmy na Moravskotřebovsku zjistil po
příchodu do zaměstnání dne 3. 10., že sklad byl
vykraden. V předchozím dni bylo do skladu dodáno
zboží, takže neznámý pachatel měl z čeho vybírat.
Provedenou inventurou zaměstnanec zjistil, že chybí
tvrdý alkohol, miniatury láhví alkoholických nápojů,
demižony, dárkové láhve alkoholu, cigarety, doutníky
a další věci. Škoda dosáhla téměř 1 milionu korun.
Na místo se dostavili i policisté výjezdové skupiny
a provedli ohledání místa činu. Ještě téhož dne byly
zahájeny úkony trestního řízení a věc je nadále
v šetření. Pachatel se dopustil trestného činu krádeže
a poškozování cizí věci a trestní sazba je osm let
odnětí svobody.
Zatoužil po autorádiu
Moravskotřebovští policisté řeší od pondělního
dopoledne 6. 10. vloupání do Škody Fabia combi,
která byla zaparkovaná v Moravské Třebové na ulici
Jiráskova. Neznámý pachatel se v nočních hodinách
do vozu vloupal tak, že rozbil trojúhelníkové okno
zadních dveří vozu, vozidlo pak otevřel a následně
odcizil zabudované autorádio. Škoda, kterou po sobě
pachatel zanechal, je majitelem vyčíslena na 4 tisíce
korun. Po odcizeném rádiu a pachateli nyní
moravskotřebovští policisté pátrají.
Vloupání do firmy
Třistadvacet tisíc korun - taková škoda je vyčíslena po
vloupání do kanceláří jedné z firem v Moravské
Třebové. Neznámý pachatel po žebříku vylezl na
střechu budovy a poté oknem vnikl do prvního
poschodí objektu, kde měl pro své řádění volné pole
působnosti. Postupně se vloupal do pěti kanceláří, ze
kterých pak zmizely notebooky, mobilní telefon
a hotovost. Na zařízení je škoda vyčíslena částkou
60 tisíc korun. Moravskotřebovští policisté, kteří se
případem zabývají, ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež
provedené vloupáním a poškozování cizí věci a po
pachateli vloupání pátrají.
Pokus vloupání nevyšel
Pomocí auta se chtěli dostat do supermarketu 14. 10.
O přivolání výjezdové skupiny požádal zaměstnanec
jednoho ze supermarketů v Mor. Třebové. Nad ránem
zjistil, že neznámí pachatelé za pomoci osobního
vozidla vytrhli mříže zabezpečující dveře prodejny.
Jejich jednání bylo ukončeno, aniž by cokoli odcizili.
Škoda poškozením byla prozatím vyčíslena na 30 tisíc
korun. Případ prověřují moravskotřebovští policisté
jako pokus krádeže vloupání a poškozování cizí věci.
Po pachatelích vloupání se intenzivně pátrá.
Zloděj v obchodě
V Moravské Třebové na Brněnské ulici navštívili
15. 10. jednu z místních prodejen dva zákazníci.
V době, kdy jeden zabavil prodavačku, druhý ze
zásuvky pracovního stolu odcizil peněženku s doklady, hotovostí a platební kartou. Z jedné z platebních
karet byl proveden výběr 30 tisícové hotovosti.
Jednáním pachatelů, kteří se dopustili krádeže a neoprávněného držení platební karty, byla majitelce
peněženky způsobena škoda za bezmála 38 tisíc
korun. Moravskotřebovští policisté po pachatelích
velmi intenzivně pátrají.
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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 září přijala a řešila celkem
73 telefonických a ústních oznámení od občanů. Při
pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo
zjištěno a řešeno celkem 11 dalších nedostatků, které
trápily nejen občany našeho města a ztěžovaly nám
běžný denní život v našem městě. Ve třech případech
byl realizován odchyt toulavých psů, z čehož se
podařilo dva opět navrátit svému pánovi a jeden pes
byl převezen do Záchranné stanice volně žijících
zvířat Zelené Vendolí. Dále pak strážníci městské
policie spolupracovali v pěti případech s RZS
a v dalších dvanácti případech s Policií ČR. Celkem
šest případů bylo strážníky městské policie předáno
k řešení OO PČR Moravská Třebová.
Neodbytný mladík
Ve večerních hodinách dne 6. 10. byla hlídka městské
policie požádána obsluhou herny na náměstí T. G.
Masaryka o pomoc při řešení sporu. Po příjezdu
strážníci zjistili, že se v herně nachází nezletilý
mladík, který se domáhal svých práv a zřejmě si
neuvědomil, že s právy kterých člověk užívá, jsou zde
ještě povinnosti, které musíme také ctít. Obsluha baru
žádala po mladíkovi, který dosud nedovršil věku
18 let, aby opustil hernu, ale bohužel nezletilý mladík
se domníval že nikdo není oprávněn ho omezovat
v pohybu po místních restauracích a hernách. Opak
bohužel pochopil až ve chvíli příchodů představitelů
zákona, kteří mladíka z herny vykázali a po krátké, leč
výstižné přednášce pochopil, že chyba byla na jeho
straně.
Ostrůvek
Ve 22:45 hodin dne 7. 10. zjistila hlídka městské
policie při noční kontrolní činnosti porušení ostrůvku
přechodu pro chodce na ulici Svitavské. Do ostrůvku
zřejmě podle stop najel osobní automobil, který
rozhodil plastové díly ostrůvku a štěrk, který vyplňuje
vnitřní prostor. Jelikož se po nárazu stal celý ostrůvek
nebezpečnou překážkou na frekventované pozemní
komunikaci, upravili strážníci ostrůvek tak, aby nebyl
nebezpečný ostatním řidičům a odklidili štěrk z vozovky. Ráno byla závada nahlášena technickým
službám, které zajistily řádnou opravu.
Autovrak
Dne 10. 10. při kontrole zaměřené na autovraky
odstavené v ulicích našeho města, zjistila hlídka
městské policie na parkovišti u zimního stadiónu
odstavené staré motorové vozidlo tovární značky
OPEL, které splňovalo podmínky autovraku.
Strážníkům se podařilo zjistit majitele a provozovatele
uvedeného vozidla, kterého později strážníci
dohledali a kontaktovali. Majitel odstaveného
autovraku dostal od strážníků lhůtu na jeho odstranění,

ve které skutečně vrak odstranil. A tak nám ubyl z ulic
města zase jeden plechový strašák.
Bezdomovec
Na toalety čerpací stanice OMV se opět nastěhoval
jeden z místních bezdomovců J. J., kterého jezdí
strážníci vykazovat z těchto míst i několikrát za noc.
Tento muž si zřejmě plete toalety s ložnicí. Jedna
z kabinek na pánských toaletách bývá v nočních
hodinách pravidelně obsazena uvedeným mužem,
který, když zrovna není možné ustlat si na podlaze
pánských záchodů, vezme za vděk i dámskou části.
Strážníci již několikrát muže řešili ve zkráceném
řízení o přestupku podle přestupkového zákona, což se
zjevně míjí účinkem.
Neplatící zákazník
V odpoledních hodinách dne 15. 10. byla hlídka
městské policie přivolána do prodejny Lidl v Moravské Třebové, kde byl zadržen muž, který přes
pokladnu v kapse pronesl zboží, které nezaplatil. Muž
nebyl schopen strážníkům hodnověrně prokázat svoji
totožnost, proto byl převezen na OOP ČR ke zjištění
totožnosti. Po uložení blokové pokuty byla celá
záležitost uzavřena.
Bezohledný řidič
V ranních hodinách dne 15. 10. bylo strážníkům
městské policie oznámeno obyvatelem Sušic, že na
posledním mostě v obci, přes který denně projede
několik vozidel a projde spousta chodců je stržené
zábradlí. Toto srazil neznámý řidič nákladního
automobilu, který se zde otáčel a za zábradlí zavadil
zadní částí návěsu. To následně spadlo do potoka pod
most.Vzhledem ke skutečnosti, že na mostě vznikla
škoda způsobená provozem motorového vozidla a řidič z místa nehody ujel, přivolali strážníci na místo
hlídku PČR, které předali veškeré poznatky k dalšímu
šetření. Aby na mostě nedošlo k úrazu pádem z mostu,
kontaktovala hlídka technické služby, které provizorně most zabezpečily.
Agresivní bratr
Dne 16. 10. v 19:40 hodin bylo hlídce městské policie
oznámeno obyvatelkou Sušic, že ji fyzicky napadá
podnapilý bratr, který oznamovatelce dokonce
vyhrožoval zabitím. Po okamžitém příjezdu strážníků
na místo bylo zjištěno, že se konání tohoto muže po
několikáté opakuje. Na místo byla s ohledem na
závažnost situace a opakovaného konání agresivního
násilníka strážníky přivolána hlídka OOP ČR a RLP.
V nařízené dechové zkoušce bylo třicetiletému
agresivnímu útočníkovi naměřeno 2,47 promile
alkoholu. Jelikož měl muž sklony k sebepoškozování,
byl převezen na záchytnou stanici do Pardubic a lékařem bylo nařízeno psychologické vyšetření.

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se
přišli rozloučit s Marií Jílkovou na její poslední
pozemské cestě. Zároveň děkujeme za projevy
soustrasti.
Zarmoucená rodina

Jaká byla sezóna v Turistickém informačním centru
Naše město každým rokem navštěvuje stále více lidí.
Moravská Třebová nabízí spoustu krásných památek
a zajímavostí, které lákají turisty. Patří mezi ně hlavně
nové zámecké expozice, kterými jsou středověká
mučírna a alchymistická laboratoř. Velké množství
návštěvníků shlédlo a navštívilo také muzejní
expozici - sbírku mimoevropského umění nebo
Křížový vrch, historické centrum města, ale také
aquapark, kulturní a sportovní akce. Turisté přijíždějí
nejen z okolích měst a krajů, ale z celého světa.
Nejčastěji k nám zavítají navštěvníci z Nizozemí,
Německa, Anglie, Slovenska, Itálie, Francie, ale také
z Austrálie či USA.
V letošní sezóně Turistické informační centrum (TIC)
poctilo návštěvou 7 525 lidí, z toho 603 turistů ze
zahraničí. V roce minulém 5 029 lidí, z toho 332 turistů
ze zahraničí. Jsme velmi rádi, že návštěvnost roste
a doufáme, že v příštím roce bude ještě vyšší.
V roce 2007 jsme se stali certifikovaným informačním
centrem a byli jsme zařazeni do ATIC (Asociace
turist.inform.center). K udržení certifikace musíme
splňovat určité podmínky. Každý rok se tyto
podmínky kontrolují, a proto i letos nás navštívili
z Destinace pro Východní Čechy. Kontroluje se např.
jazyková vybavenost, bezbariérový přístup, otevírací
doba, aktualizace databáze kontaktů, množství
informačního materiálu, veřejný internet. Vše jsme

splnili stejně jako v minulém roce na výbornou.
Turisté se k nám chodí nejen informovat, ale také
shlédnout originální renesanční strop, zdobený
freskou, na které je Sv. Florián – patron hasičů. TIC
nabízí služby nejen pro turisty, ale také pro místní
obyvatele. Je to např. vyhledávání spojů, poskytování
informací o kulturních akcích ve městě a v blízkém
okolí, veřejný internet, informace o telefonních
číslech. Lidé v TIC často ocenili rozsah propagačních
materiálů, dárkového zboží, pěkných pohledů, ale také
ochotu a příjemné vystupování personálu. Novinkou
letošního roku jsou doporučené prohlídky města, které
jsou umístěné na webu města Moravská Třebová.
Příští sezonu bude možné prostřednictvím „objednávacího formuláře“ si tyto prohlídky objednat přímo
v TIC, samozřejmě s průvodcem, jak v češtině, tak
v němčině nebo angličtině. I letos se chystáme
navštívit nejvýznamnější veletrhy cestovního ruchu,
Brno – Regiontour - GO, Praha – Holiday World
a Ostravu, a tím navýšit návštěvnost města.
Dále bychom chtěli informovat občany, že máme
v TIC k dispozici upomínkové předměty (hrnky,
půllitry, svíčky, štamprdle atd..), a to všechno s krásnými obrázky náměstí a zámku. Malý dárek na
Vánoce, s kterým nám pomůžete nalákat další turisty
do našeho krásného města.
Turistické informační centrum
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Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
V září letošního roku Základní škola Moravská
Třebová, Kostelní náměstí 21 uspořádala druhý ročník
velice úspěšného výchovně vzdělávacího projektu
„MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY“, který pramení z neobyčejně plodné a příkladné
spolupráce školy s Průmyslovým muzeem Mladějov.
Projekt stojí na principech Výchovy ke vztahu ke
kulturně historickému dědictví, jejímž cílem je
pozitivně působit na morální a hodnotový žebříček
dětí, vzbudit v nich lásku ke svému regionu a historickým tradicím, otevřít jim cestu k pochopení kulturně historických hodnot a souvislostí kraje a společnosti, v níž žijí.
Hlavní částí projektu byl třídenní pobyt žáků 8. tříd
v areálu mladějovského průmyslového muzea, kde se
děti oddávaly hlavně tvořivým činnostem všeho
druhu, neboť základem kulturně historické výchovy je
estetický prožitek.
Žáci se setkávali se svébytnou krásou techniky,
zabývali se vývojem šamotové továrny, kreslili,
malovali a tvořili sochy z hlíny, prken a pražců.
Zkoumali rostlinstvo žijící podél průmyslové drážky,
sepisovali scénář divadelní hry vycházející z historie

areálu. Pomáhali také při rekonstrukci vzácného
lanového bagru.
Výsledky své několikadenní práce pak předvedli
široké veřejnosti při závěrečném happeningu,
písemné výstupy jsou shromážděny ve sborníku, který
bude k mání v místním infocentru.
Činnosti v projektu respektovaly učivo dějepisu,
výtvarné výchovy, semináře ze společenskovědních
předmětů a přírodovědného semináře.
Žáci si v průběhu projektu měli všimnout významu
a historické i estetické hodnoty technických památek;
mohli si mnohokráte uvědomovat důležitost účelné
vzájemné spolupráce, díky níž jsou schopni dosáhnout
jakéhokoliv cíle. Byl jim též vytvořen dostatek
prostoru k pochopení, že nejen činnost přinášející
okamžitý osobní zisk má smysl, ale velké vnitřní
uspokojení může přinést práce přesahující konzumní
existenci jedince.
S koncem projektu neskončil zájem dětí o Průmyslové
muzeum Mladějov, kam se v průběhu roku řada z nich
ještě několikrát vrátí k dalším výchovně vzdělávacím
akcím.
Vlastimil Novák

Roman Langr na Kavkaze
Na jaře letošního roku se Roman Langr zúčastnil
expedice na Annapurnu I (8.091 m n.m.) v Nepálu.
Před pár týdny se vrátil z Kavkazu, kde vystoupil na
horu Elbrus spolu
s Davidem Šedivým.
Elbrus představuje svou
výškou 5 642 m n.m.
nejen nejvyšší horu
Kavkazu a Ruska, ale
podle části geografů také
nejvyšší vrchol Evropy.
Za špatného počasí
dokáže vytvořit klimatické podmínky
7.000 m n.m. a patří
mezi nejzrádnější.
Počasí v této oblasti je
téměř nevyzpytatelné. Vzdušné masy zvedající se
od Černého moře se na Kavkaze střetávají s oblačností kaspickou se stejnou intenzitou jako Gruzínci
s Osetinci. Jak fatální následky to může mít pro
horolezce už zažila řada expedic.
Roman Langr vypráví krátce o svém výstupu:
„Připravoval jsem se na to, že počasí nemusí být
dobré, ale ten mráz s neuvěřitelným vichrem nás
stejně zaskočil. Po pravdě řečeno, situace to byla do

jisté míry hraniční, neboť za celou dobu jsme měli
jen den a půl pěkné počasí. Ostatních horolezců tam
bylo minimum, ale s tím jsme počítali, protože letní
sezóna už skončila a nastala zima. Hned první
výstup nám dal pořádně zavyučenou. Při aklimatizačním výstupu na Cheget Peak nás ve 3100 m
zaskočila bouřka, jakou v horách nepamatuju.
Chvíli to vypadalo, že to do nás bouchne a my si
nestihneme dát ani polívku. Blesky mlátili kolem nás
každou vteřinu a my jsme se ve stanu tak vybáli, že
jsme nakonec seběhli do dřevěné boudy, která byla
asi o 100 m níž a zdála se nám v té situaci přece jen
bezpečnější. O čtyři dny déle 23. září přes noc
napadlo ve 4300 m snad metr sněhu. Brodili jsme se
po kolena a cestu jsme v mlze a sněžení hledali jen
s pomocí GPS. Myslím si, že nám ten den zachránila život, protože jsem neviděl ani metr před sebe.
Na těch rozsáhlých sněhových platech se není čeho
chytnout. Každopádně jsme to v 5300 m otočili
a sestoupili zpět dolů. V pátek 26. září v noci se
vyjasnilo. Prudce se ochladilo a zvedl se mimořádně
nepříjemný vítr, který ale na druhou stranu vyfoukal
velkou část čerstvě napadaného prašanu z vrcholu.
Po šesti hodinách výstupu okolo půl desáté
dopoledne jsme dolezli na vrchol, kde bylo
neuvěřitelných -30°C. Stáli jsme tam úplně sami asi
hodinu a odnesly to jen lehce omrzlé nosy.“

Terapeutická dílna pro „Domeček“
Denní stacionář „Domeček“ v Moravské Třebové si
připomíná dva roky od svého založení. Na veřejném
slyšení, které se konalo v pondělí 6. 10. se sešli
provozovatelé Domečku s Miloslavem Macelou,
radním Pardubického kraje, zodpovědným za
neziskový sektor a sociální práci, Alenou Páralovou,
poslankyní pro sociální politiku ČR, vedením města
Moravská Třebová a s rodiči klientů. Debatovalo se
o dalším rozvoji, činnosti a financování stacionáře.
„Město Moravská Třebová je ukázkový příklad
spolupráce kraje a města. Nápad moravskotřebovského občanského sdružení, že by založili ve městě denní
stacionář se mi zdál jako vynikající. V mnoha městech
Pardubického kraje stacionáře zřizuje přímo město
a tady vznikl na bázi neziskového sektoru, což vůbec
nevadí. Udělali jsme s vedením města dohodu. Kraj
dal tolik finančních prostředků, kolik vložilo do
zahájení provozu město. Dohoda byla naplněna
z obou stran. Domeček získal šest set tisíc korun.
Považuji to za velmi dobrý příklad spolupráce mezi
městem a krajem v oblasti sociálních služeb,“ řekl
Miloslav Macela. Denní stacionář chce v letošním
roce požádat o dotaci z Evropských sociálních fondů
na sociálně terapeutickou dílnu. „Jedná se o službu
pro uživatele stacionáře a pro nové zájemce o naše
služby. V našem regionu sociálně terapeutickou dílnu
nenajdete. Výhodou je, že je plně hrazena z fondů,“
sdělila Ludmila Dostálová, vedoucí denního stacionáře „Domeček“ a dodala: „K tomu abychom svůj
plán mohli zrealizovat, potřebujeme mít jistotu, že
svoji činnost budeme moci dále provozovat v těchto
prostorách alespoň po dobu trvání projektu.

Samozřejmě potřebujeme i stabilní a profesionální
tým.“ Svůj projekt posílají na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se shromažďují peníze na podané
projekty. Financí je vždy málo, proto je kraj
dofinancovává. „Chceme zahájit víceleté financování,
což by přineslo větší stabilitu poskytovatelům
sociálních služeb a samozřejmě i klientům. Poskytovatelé se nebudou každý rok muset lopotit se žádostí.
Vypadá to, že od roku 2010 peníze přejdou ze státu na
kraj,“ slibuje Macela a dodal: „Navíc jsme podali
evropský projekt do Evropské unie na rozvoj
sociálních služeb, takže do Pardubického kraje by
mělo přijít 270 milionů korun, což je obrovská částka,
kromě toho každý rok dává stát do sociálních služeb
450 milionů. Domeček je denní stacionář pro dospělé
občany od 18 do 56 let s mentálním a kombinovaným
postižením s kapacitou patnácti osob, kterým po
ukončení povinné školní docházky chybí smysluplná
náplň jejich dalšího života. „Domeček běží dva roky
a běží dobře. Jsem tomu velice rád, že taková sociální
služba ve městě existuje, protože nikdy nevíme, kdy ji
budeme potřebovat my sami. Myslím si, že spolupráce
města a kraje byla nastavena velmi dobře a účelně.
Můj názor je takový, že město se nemá k této službě
otáčet zády, proto jsem rád, že byla pozice stacionáře
stabilizována,“ řekl místostarosta města Moravská
Třebová Miloš Izák. K problematice místostarosta
města Moravská Třebová Václav Mačát dodává, že
jsou rádi, když v této budově „Domeček“ sídlí.
„Prostor je smysluplně využit a budova zbytečně
nechátrá,“ uzavírá Václav Mačát.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Restaurování nástěnných maleb
V křížové chodbě moravskotřebovského františkánského kláštera probíhá restaurování nástěnných
maleb. Restaurování provádějí studenti 2. ročníku
Atelieru restaurování a konzervace nástěnné malby
a sgrafita Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
v Litomyšli pod vedením asistenta atelieru Mgr. art.
Jana Vojtěchovského.
Malby jsou koncipovány do lunet klenby chodby
a jsou provedeny technikou olejomalby. Cyklus
výjevů ze života
sv. Františka byl
vytvořen na
přelomu prvního
a druhého desetiletí 20. století
tehdejším kvardiánem kláštera
Albinem Hlawatschem, jenž mimo jiné vytvořil
i figurální nástěnné výjevy v kapli sv. Petra, která
přiléhá k místnímu klášternímu kostelu. Malby
v křížové chodbě byly pravděpodobně v padesátých
letech dvacátého století zabíleny, načež byla středem
několika výjevů vedena elektroinstalace, což vedlo
k masivním ztrátám originálu. V devadesátých letech
byly malby františkánskými mnichy opět odhaleny
a doposud čekaly na své restaurování.
V letních měsících letošního roku bylo Fakultou
restaurování zahájeno restaurování dvou z osmi
výjevů výše zmíněného cyklu. Studenti nejprve
museli provést na malbách konzervační zákrok, jenž
spočíval v upevnění barevné vrstvy i omítek
nacházejících se pod malbou a následném vytmelení
defektů po vedení elektroinstalace. V současné době
se provádějí retuše a rekonstrukce chybějících částí
maleb, které například zahrnují i domalbu obličeje
hlavní postavy. Práce by měly být dokončeny do
konce října.

Dětský domov získal výtěžek ze slivovice
Jubilejní 10. ročník festivalu slivovice Biskupické
kaléšek byl ve znamení koštu nejkvalitnější slivovice
za doby jeho trvání. Do podvědomí návštěvníků se
dostal nejenom díky degustaci vzorků pálenky, ale
také sportem. Do vesnice na Malé Hané se v sobotu
4. 10. sjeli posedmé čeští velocipédisté. Po propagační
jízdě odstartovali závod Od pálenice k pálenici. Na
startu nechyběl ani známý cyklista Josef Zimovčák
(mj. na vysokém kole jel závod Tour de France).
Unikátem Biskupického kaléšku je soutěž o nejlepší
slivovici.
„Přihlášeno bylo čtyřiapadesát vzorků,“ sděluje
jeden ze zakladatelů festivalu František Václavek.
Vítězné vzorky se pak vydraží. Nejvyšší nabídka
zazněla od moravskotřebovského místostarosty Václava Mačáta. Dětský domov v Mor. Třebové získá
šedesát sedm tisíc korun. Šek byl slavnostně předán ve
čtvrtek 16. 10. „Je to už taková tradice. Peníze použijeme na pobyty dětí na horách, jezdíme na různé akce,
výstavy, nakupujeme sportovní vybavení. V letošním
roce máme v plánu koupit dětem kolečkové brusle
a brusle na led. To si děti rozhodly samy. Chceme jet
také do Prahy na nějaké divadelní představení nebo na
výstavu „Poklady Moravské Třebové“ do Lobkovického paláce, takže si myslím, že finanční příspěvek
dobře využijme a děti z toho budou mít radost,“ říká
spokojeně ředitelka dětského domova Irena Mazánková a dodala: „V minulém roce jsem díky obci Biskupice a Václavu Mačátovi získali devadesát sedm ticích
korun, které jsme využili na rekraci pro děti a letní
tábory. Děti, se tak podívaly do Krkonoš, na Ramzovou, do Mladočova nebo westernového městečka
Šiklův Mlýn. Chtěla bych jim oběma touto cestou
poděkovat.“
Vyhlášeného festivalu se zúčastnila i delegace z partnerského města Banské Štiavnica a města Vlaardingenu. „U nás nic tak velkého jako v Biskupcích
nemáme. Historické velocipédy mě nadchly a slivovice
je tu taky výborná,“ říká Jan van Hemert. Letos pálili
v Biskupcích lahodný mok nejen ze švestek a jablek,
ale třeba i z hrušek, meruněk a dalšího ovoce. Hitem se
stává slivovice z piva nebo mrkve. „Klasická kadlátková, tedy švestková, je ale nejžádanější,“ potvrzuje
na závěr starosta Biskupic Dalibor Šebek.
Pavlína Horáčková, tiková mluvčí města
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Předprodej:
Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím 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.

Mikulášský jarmark
„P O D

S T Ř E CH O U“

v sobotu 6. 12. 2008
od 9.00 do 18.00 hodin
v budově muzea v Moravské Třebové

koncert literárně hudební
2. 11., neděle

Josef Klíč a Jaroslav Erik Frič
– Sváté básně
Tři nejnovější literárně hudební poémy světově
uznávaného violoncellisty a skladatele, moravskotřebovského rodáka Josefa Klíče a jednoho z našich nejlepších současných básníků
Jaroslava Erika Friče. Strhující atmosféru
skladeb dua umocňují výkony sólistů Státní
filharmonie Brno a orchestru Janáčkovy opery
v Brně Ivety Kundrátové /flétna/, Petra Hojače
/trubka/, Pavly Bartoníkové /harfa/ a Lukáše
Daňhela /basklarinet/.

Část pořadu zazní i na autorském koncertu
Josefa Klíče v rámci mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro 2009.
19.00 hodin, dvorana muzea, vstupné: 40 Kč/
20 Kč

Josef Klíč a Jaroslav Erik Frič
– Sváté básně

Tajemství pouště

pro děti
Vesmírní opičáci
Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před problémem,
který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce
Willise. Teď je ale problém tak nebezpečný, že
úkol zvládne vyřešit jen opravdový hrdina. Do
služby je tedy povolán vnuk prvního šimpanzího
kosmonauta Ham Třetí. Společně s nebojácnou
a temperamentní seržantkou Lunou a nevrlým
a věčně podrážděným velitelem Titanem se
vydává do vesmíru najít sondu, která zmizela
kdesi v interaktivní červí díře.

Občerstvení zajištěno

strhující diashow plná barev, tvarů, světla
a slunce.
Diashow rakouské dvojice Kateřiny a Miloše
MOTANI, která je zpracována a prezentována
nejmodernější digitální technikou, vás zavede
na jihozápad USA. Uchvatné fotografie ze
známých i odlehlých částí Kalifornie, Nového
Mexika, Arizony a Utahu jsou doprovázeny
emotivní hudbou inspirovanou indiánským
etnikem doposud žijícím na tomto území
a českým komentářem Kateřiny Motani.
Po shlédnutí diashow možná i odhalíte tajemství
pouště a poznáte, jak rychle dovede poušť
vyvolat závislost, které se mnozí nezbaví po
celý život ...
19.30 hodin, kinosál
Předprodej vstupenek: Turistické informační
centrum, T.G.Masaryka. Zbylé vstupenky v pokladně kina 1/2 hodiny před představením.

pro děti
27. 11., čtvrtek

Pinocchio
– Nosáčkova dobrodružství

Režie: Kirk De Micco, v českém znění: Martin
Písařík, Vojta Kotek, Lucie Vondráčková aj.
17.00 hod., kinosál, vstupné: 65 Kč

divadlo
11. 11., úterý

Akci pořádají Kulturní služby města
ve spolupráci s DDM.

show
13. 11., čtvrtek

5. 11., středa

Na jarmarku bude na prodej: keramika,
adventní věnce, vizovické pečivo, dřevěné
betlémy, hračky, modrotiskové výrobky,
medovina, perníčky a další.

domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry,
veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové,
jak se na první pohled vypadá. V domácnosti
nastane opravdový blázinec. Veselohra na
způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého
dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Je
plná zápletek, překvapivých zvratů a konických
situací. Režie: Milan Schejbal, v hlavních
rolích: Oldřich Navrátil a Jaroslava Obermaierová, dále v alternacích hrají: Rudolf Kubík/
Libor Jeník, Jiří Hána/Radovan Snítil, Julie
Jurištová/Kateřina Fixová.
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kč

3.11. pondělí

Výchovný literárně hudební pořad pro II.st. ZŠ
a SŠ.
10.30 hodin, dvorana muzea, vstupné: 30 Kč

Program:
9.00 hod. – zahájení jarmarku prodejem
vánočního zboží
10.00 – Od skřítků pro skřítky – pohádka
/DS J.K.Tyla/
13.00 – Od skřítků pro skřítky – pohádka
/DS J.K.Tyla/
15.00 – ukončení prodeje vánočního zboží
16.00 – Mikulášský karneval – DOBŘÍ
BOBŘI /zábavná hudební show pro
děti/
přehlídka a vyhodnocení masek,
čertovský rej, tombola, příchod
Mikuláše, diskotéka…

2008

Blázinec v prvním poschodí
Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku,
se tajně rozhodne léčit pocuchané nervy. Proto
nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné

Byl jednou jeden starý a chudý pán, který byl na
světě úplně sám, dokud mu do dveří nevrazilo
neposedné dubové poleno. Gepetto z něj vyřezal
panáčka, aby mu nebylo smutno, a k jeho veliké
radosti panáček Pinocchio obživnul. Od té
chvíle dělal jednu lumpárnu za druhou… Uvádí
divadelní společnost ART Brno. Určeno pro MŠ
a I.st. ZŠ, délka 50 min.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kč
30.11. neděle

Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu
V programu vystoupí pěvecký sbor FERMÁTA
Moravská Třebová, občerstvení zajištěno.
18.00 hod., náměstí T.G.Masaryka

L I S T O PA D

2008
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
MUZEUM

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

Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 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
Eduard Kasparides – do neděle 9. 11. 2008
„Platím!!!“ (Registrační pokladny ze sbírek
Múzea obchodu v Bratislavě) – od 12. 11. do 19.
12. 2008.

Otevřeno: út - ne: 10.00 - 16.00 hodin
do 16. 11. 2008

Stálé expozice:
Alchymistická laboratoř • Středověká
mučírna • Měšťanské bydlení • Selská jizba
ZÁMEK V KVĚTECH
Po loňském úspěchu akce „Zámek v květech“,
konané na zámku Moravská Třebová, jsme se
rozhodli výstavu zopakovat. Střední zahradnická škola Litomyšl dává tímto prostor nejen
učitelům, ale také začínajícím „umělcům“ z řad
studentů. Výstava je instalována do prostor
zámecké expozice „Měšťanský životní styl
v 17. – 20. století“. Návštěvník prochází expozicí, ve které se může dozvědět leccos
zajímavého o historii města i zámku samotného.
Jedná se celkem o osm místností plných
nábytku, obrazů, keramiky apod. Expozice je
dokreslena převážně vazbami ze suchých květů.
Jelikož se jedná o „dušičkové“ období, bude
výstava laděna v podobném duchu.
„Zámek v květech“ byla instalována ve dnech
23. – 27. 10. 2008 a veřejnosti zpřístupněna od
28. 10. 2008 v návštěvních hodinách zámku.
Jelikož se bude v interiérech nalézat i několik
„živých“ květů, přijede škola zkontrolovat
jejich stav a samozřejmě upravit drobné vady při
uvadání květů.
Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout do
uzavření zámku dne 16. 11. 2008. Při té
příležitosti mohou také navštívit výstavu
„Animali al fronte“ – fotografie zvířat, která se
zúčastnila první světové války. Tuto výstavu se
podařilo uskutečnit ve spolupráci s Vojenskou
školou v Moravské Třebové.
Mgr. Petra Rypová, vedoucí zámku

ú
ú
ú
WORKSHOP

aneb MINIKURZ ARANŽOVÁNÍ adventních
a vánočních vazeb
Minikurz se koná v Kulturním domě v Boršově
22. 11. 2008 od 14.00 hod. Přihlášky a informace
poskytnou: Pavel Slezák, Miloš Beyer. Kursovné
– 30,-Kč (úhrada materiálu).
ú
ú
ú
POZVÁNKA

Country večer s Proč ne Bandem
V sobotu 22. 11. Vás zveme na Country večer
s Proč ne Bandem a country sk. Začátek ve 20.00
hod. v hotelu Morava.
ú
ú
ú
KOMEDIE

Velká zebra aneb Jak že se to jmenuje?
(Jean Jacques Bricaire a Maurice Lassayques)
Konverzační komedie současné francouzské
provenience v nastudování Ochotnického divadla
Boskovice. Režisér představení Lubomír Slezák,
hrající hlavni roli člověka mnoha jmen, jenž
fikaně proplouvá životem, aby byl nakonec
odhalen, konfrontován a vše dopadlo jak jinak –
jinak. Představení se koná 23. 11. 2008 v 15.00
hod. v Kulturním domě v Boršově.
ú
ú
ú
KONCERT K POCTĚ SV. CECILIE

Římsko-katolická farnost Moravská Třebová,
Řád Menších bratří františkánů a chrámový
sbor Moravská Třebová Vás srdečně zvou na
V. koncert k poctě sv. Cecílii, který se bude
konat v neděli 23. 11. 2008 v 15.30 hod. ve
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie,
Kostelní náměstí v Moravské Třebové.
Program koncertu bude tentokrát věnován
duchovní hudbě 19. a 20. století. Zazní skladby
Petra Ebena, Františka Macka, Jaroslava Maděry,
Jana Nep. Poláška a řady dalších autorů.
Repertoár zazní v podání chrámového souboru
Moravská Třebová a komorního souboru „Vivo et
canto“. Výtěžek ze vstupného bude věnován na
opravu moravskotřebovských varhan.

Okénko ZUŠ Moravská Třebová
Zámecké nám. 1/185, 571 01 MT; tel: 461 311 709;, e-mail: zusmtrebova@zusmt.cz; http://www.zusmt.cz
V KRÁTKOSTI…
Praha – Pražský hrad - 29. 9. 2008
Zájezdu na vernisáž výstavy Poklady
Moravské Třebové se zúčastnila i delegace
Základní umělecké školy, která zajistila
hudební část akce. Členy delegace byli:
ředitel školy Pavel Vaňkát, zástupce ředitele
Ladislav Aberle, učitelky Lenka Zahradníková – klavír, Kateřina Dostálová – zpěv,
a studentky naší školy Kateřina Fafílková –
flétna a Lucie Mičková – zpěv.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie –
5. 10. 2008
Slavnostní koncert k 90.výročí vzniku
Československé republiky zakončila zpěvem
české státní hymny letošní absolventka
Základní umělecké školy Lucie Mičková.
Muzeum – zámek – Lampiónový průvod 10. 10. 2008
Také na této akci se naše škola podílela. Když
po cestě městem dorazil lampiónový průvod
pohádkově kostýmovaných i běžně oděných
děti na zámek, čekalo ho v zámeckém
pološeru překvapení v podobě sedmi bíle
oděných duchů. Děti měly uhádnout, z kterých pohádek se ztratily předměty, které tito
duchové drželi v rukou.

Muzeum - Výstava ovoce a zeleniny 18. - 20.
10. 2008
I tentokrát se tradiční a oblíbené akce zúčastnila
Základní umělecká škola Výtvarný obor pro tuto
příležitost připravil stylizované dráčky a plošně
ztvárněná dopravní prostředky, zvířata, panáky

a portréty, vytvořené ze zeleniny a ovoce.
Obor hudební obohatil vstupní ceremoniál
sólovým zpěvem dvou žákyň pěveckého
oddělení s doprovodem klavíru.
Vaše Základní umělecká škola
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Jahnův pomník na Pastvisku
Na severní straně kopce Pastvisko nad Moravskou
Třebovou, na skále zvané Švédský kámen, jsou
dodnes patrné pozůstatky pamětních desek. Členové
komise památkové péče nedávno toto místo navštívili
a navrhli umístění nové tabule, která by upozorňovala
zejména budoucí návštěvníky obnovené rozhledny
na někdejší existenci památníku, připomínajícího
zakladatele tělovýchovného hnutí F. L. Jahna, ale
i významné občany Moravské Třebové a zdejší oběti
první světové války.

Rozšíření a rozštěpení turnerského hnutí
Hnutí se mezitím rozšířilo do dalších zemí a začalo se
diferencovat. Významný byl zejména rozpor mezi
německým a švédským pojetím, ze kterého vyšlo na
rozhraní roku 1862 - 1863 vítězně německé turnerské
hnutí. Nešlo však jen o spor odborný, významnou roli
hrál opět vzedmutý německý nacionalismus.
Turnerské spolky vznikaly i v českých zemích. Už od
roku 1849 existoval „první vídeňský turnerský
spolek“ v Aši. V Praze působil ústav založený ve

Práce na Jahnově pomníku 15. července 1913. Foto archiv muzea
Friedrich Ludwig Jahn a počátky turnerského
hnutí
Friedrich Ludwig Jahn (1778 - 1852) se spolu
s Ernstem Wilhelmem Bernhardem Eiselenem (1792 1846) proslavil jako zakladatel německého „turnerského“ tělovýchovného systému. Systém vznikal
v době, kdy Německo bylo politicky rozdrobeno a
jeho velká část (zvl. Prusko) byla okupována
francouzskými napoleonskými vojsky. To vyvolalo
vypjaté nacionální hnutí, které si vytklo za cíl vyhnat
francouzské okupanty a sjednotit Německo. Jahn,
potomek pobělohorských emigrantů z Hořic, byl
učitelem na gymnáziu v Berlíně. Tam se začal zajímat
o tělovýchovu mládeže a začal do ní vnášet i branný
prvek. Roku 1811 začal organizovat veřejná cvičení
pro mládež bez rozdílu tříd a stavu v Hasenheide
u Berlína. Někdy se sešlo až na 500 cvičenců. Cvičili
ve skupinách podle stáří a vyspělosti. Na programu
byla prostná, pořadová a přirozená cvičení (běhy,
skoky a hody) a stále častěji cvičení na nářadí, z nichž
některá Jahn vymyslel (proto bývá označován i za otce
gymnastiky). Součástí byly i výlety a noční cvičení,
v zimě se cvičilo v tělocvičnách. Podle berlínského
vzoru brzy vznikala podobná cvičiště i v dalších
německých městech.
Jahn byl zároveň velkým zastáncem myšlenky
sjednocení Německa a zvýšení národního uvědomění
mládeže. V roce 1813 se aktivně zapojil do války proti
Francii. Po Napoleonově porážce se Jahnovi a jeho
spolupracovníkům dostalo řady poct. Jahn, který
v roce 1816 vydal spis Die Deutsche Turnkunst
(Německé umění tělocvičné), obdržel od státu
čestný plat a čestné doktoráty na univerzitách v Kielu
a v Jeně. Byl pověřen, aby zavedl tělesnou výchovu
jako povinný předmět do pruských škol. Nastal
rozmach turnerského hnutí. Nejen v Prusku, ale po
celém Německu vznikaly další turnerské spolky.
Hnutí ovšem mělo své politické odpůrce. Snaha
sjednotit Německo pod Pruskem se dostala do rozporu
se zájmy Rakouska, jehož kancléř Metternich stál
v čele vítězné koalice Svaté aliance nad Napoleonem.
Metternich tlačil na pruskou vládu, aby zasáhla proti
turnerům. Výsledkem byl zákaz jejich činnosti, tzv.
Turnsperre, která trvala od roku 1819 do roku 1842.
Když pak roku 1842 nový pruský král Friedrich
Wilhelm IV. Turnsperre odvolal, nastal nový rozmach
turnerského hnutí a tělesné výchovy vůbec. Nové
dočasné oslabení německého turnerského hnutí
znamenal revoluční rok 1848. Jahn byl pro svůj boj za
národní jednotu Německa uvězněn. Po roce 1848 se
stal poslancem Národního shromáždění.

40. letech Ferdinandem Schmidtem. Do konce 50. let
jej navštěvovali němečtí i čeští cvičenci společně,
tělovýchovného vzdělání se zde dostalo i Miroslavu
Tyršovi. Jedním z předcvičovatelů Schmidtova ústavu
byl Čech Jan Malypetr, který po národnostním rozkolu
počátkem 60. let založil vlastní tělovýchovnou
instituci a posléze se stal jedním z iniciátorů založení
Sokola. Němečtí cvičenci založili v Praze první
turnerský spolek, který byl zaregistrován 5. února
1862 jako „Deutscher Turnverein in Prag“ a povoloval členství pouze občanům německé národnosti.

V Moravské Třebové došlo k založení spolku v roce
1863, v roce 50. výročí vítězství nad Napoleonem.
V této době větší občanské svobody a rozvoje
spolkové činnosti po vydání Říjnového diplomu
vzniklo ovšem v Rakousku mnoho dalších turnerských spolků. V roce 1863 se v Lipsku konala velká
turnerská slavnost („Turnfest“). S růstem německého
nacionalismu a rozmachem turnerského hnutí byly
pak turnerské slavnosti pořádány často také v převážně německých oblastech českých zemí, jakou bylo
i Hřebečsko.
V Německu se roku 1868 vytvořila bojová nacionální
organizace Deutsche Turnerschaft (DT, Německé
turnerstvo), která výrazně přispěla k vítězství Pruska
nad Francií. Ještě v tomtéž roce se k ní připojily
všechny turnerské spolky na území Rakouska,
vytvořily 15. kraj. Na sklonku roku 1889 se turnerské
hnutí v Německu i Rakousku začalo v důsledku
politických a světonázorových rozdílů štěpit, vznikaly
organizace dělnické, sociálně demokratické, křesťanské.
Vybudování Jahnova pomníku v Moravské
Třebové a jeho rozšiřování
Turnerský spolek v Moravské Třebové v roce 1913,
tedy v roce 50. výročí svého založení a 100. výročí
bitvy u Lipska spojil své síly se spolkem okrašlovacím, připravil na Švédském kameni místo pro umístění
bronzové plakety s Jahnovým reliéfním portrétem,
zajistil parkovou úpravu a bezpečné ohrazení místa.
Tento pomníček byl slavnostně odhalen na úvod
župní turnerské slavnosti, která se konala ve dnech
15. – 17. srpna. 18. října zde bylo výročí Bitvy národů
připomenuto zapálením velké vatry.
V roce 1923, u příležitosti 60. výročí založení
moravskotřebovského turnerského spolku byla na
Švédském kameni odhalena další pamětní deska,
připomínající členy spolku padlé v první světové
válce.
Třetí pamětní deska se zde objevila dříve než
po dalších deseti letech. 17. listopadu 1928 zemřel
v nedožitých 61 letech Franz Piffl, dlouholetý
předseda spolku. 9. června 1929 byla na Jahnově
kameni odhalena deska s nápisem: „Dem Turnvater
des Schönhengstgaues Franz Piffl 1867 – 1928“.
K tématu vývoje turnerského hnutí v Moravské
Třebové se vrátíme v některém z příštích čísel
Moravskotřebovského zpravodaje.
-jm-

Moravská Třebová, jak ji neznáme

Vítězové – zleva: Jan Vermousek, Jaroslava Petrová, Milan Bačik. Foto F. Matoušek
Letos proběhl již 10. ročník fotosoutěže „Moravská
Třebová, jak ji neznáme“. Soutěžilo sedm fotografů,
jejichž práce hodnotila osmičlenná komise. Zvítězil
JUDr. Jan Vermousek, jako druhá se umístila
Jaroslava Petrová, na třetím místě Milan Bačik.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 12. září na
vernisáži výstavy v kapli františkánského kláštera.

Výstavu, která trvala do 21. září, navštívilo více než
500 osob. Výsledek ankety mezi návštěvníky
tentokrát plně potvrdil rozhodnutí odborné poroty
o obsazení prvních tří míst.
Své fotografie spolu s věcnou odměnou si účastníci
soutěže mohou vyzvednout v kanceláři muzea.
Komise památkové péče

L I S T O PA D
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Církve

Městská knihovna
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
Zprávy z knihovny – listopad 2008
1. 11. – 30. 11 2008 – Kresby Josefy Růžičková a
keramika Dany Jachanové
Výstava z výtvarných prací p. J. Růžičkové a D.
Jachanové. Přístupno v půjčovní době knihovny (po-čt:
9.00 - 17.00 hod., so: 9.00 – 12.00 hod.)
1. 11. – 30. 11. 2008 – Dobrá kniha nestárne
Pravidelně každý měsíc představíme návštěvníkům
knihovny tematické soubory knih ze skladu. V listopadu
to budou knihy z oblasti filozofie, psychologie, logiky,
etiky. Přijďte si vybrat ty nejlepší knihy ze skladu!
4. 11. 2008 – Božena Němcová
Beseda s prof. PhDr. Jaroslavou Janáčkovou, Csc. o osobnosti Boženy Němcové. Určeno pro studenty gymnázia.
10. 11. 2008 – Hledání hvězdy Davidovy - Oskar
Schindler - Spravedlivý mezi národy
Přednáška pracovníka svitavského muzea Mgr. Radoslava Fikejze a pojednává Oskaru Schindlerovi a o osudech Židů našeho regionu a holocaustu. Společenský sál
Sociálních služeb města ( Svitavská ul.), zač. v 17 hod.
Dne11. 11. pro střední školy.
10. 11. – 23. 11. 2008 – Dny poezie
Výstava české a světové poezie k 10. ročníku celostátní
akce „Den poezie“, prostory MěK, přístupno v půjčovní
době knihovny.
17. 11. – 30.11. 2008 – Studentské týdny
Registrace na r. 2008 pro studenty zdarma, výstava beletrie (doporučená četba), psychologické a pedagogické
literatury (učení, příprava na vysoké školy, zdravý životní
styl, kalokagathie). Přístupno v půjčovní době knihovny.
25. 11. 2008 – Nepál + Kavkaz
Přednáška Romana Langra o horolezeckých výpravách do
Himalájí (Annapurna 8091 m n. m.) a Kavkazu (Elbrusu
5 642 m.n.m.) v roce 2008. Velký společenský sál
Sociálních služeb města (Svitavská ul), zač. v 17.30 hod.
Knihovna dětem:
Tvořivé středy: 5. 11. 2008 – Dáreček; 12. 11. 2008 –
Postavičky z brambor; 19. 11. 2008 – Visačka; 26. 11.
2008 – Andělíček. Začátek v 15 hod. v děts. odd. MěK.
18. 11. 2008 – Poznáváme Vietnam – země, lidé, tradice
Přednáška Mgr. Jiřího Kocourka ze společnosti Applied
Sociology o reáliích, tradicích, zvycích a životě obyvatel
Vietnamu. Určeno pro žáky ZŠ v rámci projektu
Poznáváme se (finančně podporováno Ministerstvem
kultury ČR). Návštěvu nutno domluvit předem.
20. 11. 2008 – Příběh z Ugandy
Přednáška Mgr. Jana Bashaijha Mwesigwa o životě a lidech v africké Ugandě. Určeno pro žákyZŠ v rámci
projektu Poznáváme se (finančně podporováno Ministerstva kultury ČR). Návštěvu nutno domluvit předem.

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
V sobotu 1. 11. je Slavnost Všech svatých. Mše sv.
budou jako v neděli, farní kostel v 8:30 hod. a klášterní
kostel v 18:00 hod., v Boršově v 10:30 hod., Nová Ves
8:00 hod., Staré Město 9:30 hod.
V neděli 2. 11. je Památka všech věrných zemřelých. Mše
sv. v 8:30 hod.farní kostel, odpoledne v 15:00 hod. na
Křížovém vrchu a v 18:00 hod. v klášterním kostele.
Duchovní obnova pro ženy – 28. - 29. 11. v klášteře.
Oblastní charita informuje:
V říjnu proběhly dvě významné akce v denním stacionáři
Domeček. Bylo to „Veřejné slyšení“ určené pro odbornou
veřejnost a uživatele služby. Akce se zúčastnili významní
hosté, především poslankyně parlamentu ČR Alena
Páralová, radní pro sociální oblast Miloslav Macela. Dále
vedení města Václav Mačát a Miloš Izák a členové MěZ Václav Jílek, Milada Horáková, Miloš Bayer a Miroslav
Muselík. Na tomto shromáždění byla diskutována otázka
dalšího vývoje této služby a potřebnost rozšíření o sociálně terapeutickou dílnu. Problémem jsou nevyjasněné
záměry města o dalším využití prostor pobočky II.ZŠ na
Svitavské ulici.
Občerstvení pro tuto akci sponzorovali pečivem Pekárna
Moravec, občerstvení zajišťoval pan Zezula a pomáhala
s přípravou paní Jana Sedláčková. Všem dárcům a spon-

Evropské setkání Modliteb otců
V prvním říjnovém víkendu proběhlo ve slovenském
Svitu historicky již 3. evropské setkání hnutí Modliteb
otců. V nádherném podtatranském prostředí se sešli
otcové z Velké Británie, Francie, České republiky a
domácího Slovenska. Toto duchovní hnutí Komunity
Solace (útěcha) vzniklo ve Velké Británii a v krátké době
se rychle rozšířilo a (nadále šíří) nejen po celé Evropě, ale
také v např. v USA či Austrálii. Také z Moravské Třebové
se setkání zúčastnili 3 otcové rodin, aby přispěli svými
postřehy a zkušenostmi a načerpali novou duchovní sílu
pro další činnost.
V Moravské Třebové působí Modlitby otců již 3. rokem a
v současnosti se zde scházejí 2 skupiny otců.
Pro zájemce o bližší informace jsou v provozu internetové
stránky http://modlitby-otcu.wz.cz, nebo http://www.farnostmt.cz
Josef Jílek

zorům děkujeme. Děkujeme také paní poslankyni A. Páralové, která dala Domečku finanční dar ve výši 2.000,Kč. Také děkujeme firmě Abner za částku 2.500,- Kč, za
kterou jsme pořídili velký termos na čaj.
7.10. proběhl Den otevřených dveří, kdy se mohla i široká
veřejnost podívat a seznámit s činností našeho denního
stacionáře Domeček. Navštívili nás spřátelené uživatelé
služby ze stacionářů z okolních obcí (Světlanka Svitavy
a Chotovice u Litomyšle).
Město navštívila zahraniční delegace z Vlardingenu
a Banské Štiavnice, kteří se také seznámili s chodem
zařízení a vůbec se systémem sociálních služeb u nás.
Přítomni byli také někteří zastupitelé města.
V měsíci listopadu pojedou klienti stacionáře na týdenní
rekondiční pobyt do Velkých Losin, společně s klienty
Světlanky ze Svitavy. Tuto akci jsme zorganizovali na
základě výhodné nabídky od lázní, protože se jedná
o mimosezónní pobyt.
Humanitární šatník – na Kostelním náměstí na faře od
15:00 hod. do 17:00 hod. Děkujeme všem dárcům,
prosíme Vás o dodržení podmínek, které byli uveřejněny
v říjnovém zpravodaji.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Pro zdravotně a tělesně postižené, kteří potřebují
přechodnou výpomoc nabízíme nástavce na WC, toaletní
křesla, chodítka aj. Tel.č. 603 350 811.
Schůzka seniorů se bude konat 3. 11. v 10:00 hod.
v klášterní jídelně. Sejdeme se na přátelském posezení při
kávičce.

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 45, tel.: 461 311 665
Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
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.
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 farář ČCE v Moravské Třebové

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

Dům dětí a mládeže
PODĚKOVÁNÍ – Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové uspořádala na závěr Týdne
knihoven lampiónový průvod pro děti. Na doprovodném
programu se podílel divadelní soubor J.K. Tyla a dramatické oddělení ZUŚ, oběma subjektům za děti i rodiče
děkujeme. Poděkování patří rovněž městské policii.

Diakonie Broumov - nábor klientů
Diakonie Broumov se zaměřuje na osoby, které se ocitly
na okraji společnosti. Jsou v tíživé situaci, kdy se pomoc
hledá opravdu těžce. Jsme zařízení, které poskytuje
azylové ubytování pro pány i dámy společně se sociální
rehabilitací. Zaměřuje se na spolupráci třídění humanitárních sbírek, které nám jsou od dobrovolníků a organizací zasílány. Vrcholem sociální rehabilitace je uzavření
pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr. Dále s azylovým ubytováním a sociální rehabilitací poskytujeme
službu odborného sociálního poradenství. Máme k dispozici právníka a psychologa, kteří všem pomáhají vyřešit
problémy, jak z dřívější doby, tak z aktuální situace.
Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte pracovníka
příslušného sociálního odboru, v Moravské Třebové
pana Zdenka Navrátila, ul. Olomoucká 2, tel: 461 353
060 nebo přímo mě na adrese: Ludmila Fikarová,
pracovnice v sociálních službách, Husova 319, 550 01
Broumov, tel. čís. 491 524 947, 776 104 683.
Těšíme se na Vás!!!

evíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
3. 11. – 7. 11. – PROTI DROGÁM – program pro ZŠ
v rámci drogové prevence a prevence AIDS,
podrobnosti v propozicích. Školy se předem telefonicky
nahlásí. Akce konaná ve spolupráci s Městskou policií
Moravská Třebová.
6. 11. - STOLNÍ TENIS –JEDNOTLIVCI obvodní kolo
pro žáky a žákyně 4. - 5. tříd od 14.00 hod v hale stolního
tenisu ( přezůvky sebou).
10. 11. - KERAMIKA PRO VEŘEJNOST – v DDM,
13:00-14:30 hod. pro předškoláky za doprovodu rodičů,
15:00 - 16:30 hod. pro ostatní zájemce. Výroba
dekorativních předmětů. S sebou pracovní triko,
přezůvky, předškoláci 10,-Kč., ostatní 20,-Kč. Účast
nahlásit telefonicky nejpozději do 10. 11. – dopoledne –
Z. Tauerová.
10. - 30. 11. - KERAMICKÉ DÍLNY pro ZŠ – viz.
propozice na školách
13. 11. - STOLNÍ TENIS – DRUŽSTVA pro žáky a žákyně 6. - 7., 8. - 9. tříd (čtyřčlenné družstvo chlapců,
tříčlenné družstvo dívek) od 14:00 hod v hale stolního
tenisu (přezůvky sebou).
14. 11. - ŠPERKOVÁNÍ – motanice ze silonu –
pro veřejnost. Od 15:30 hod na DDM. S sebou
přezůvky, nůžky, drobné korálky (není podmínkou),
40,- Kč na materiál. Účast závazně nahlásit telefonicky

do 12. 11. – pí. Švestkové.
21. 11. - DEN BEZ ÚRAZU NA LEDĚ – prevence
úrazovosti v zimním období, soutěžní stanoviště na
zimním stadionu, určeno pro MŠ, ZŠ, podrobnosti v propozicích.
27. 11. - OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE – dívek
6. - 9. tříd od 14:00 hod. na Gymnáziu M.T.
28. 11. - ADVENTNÍ ČAS V DDM – 1. svíce (vůně
citrusů). Pro veřejnost, od 15:30 hod v DDM. Dekorace
z pomerančů. S sebou 1 pomeranč (citrón), mašle, popř.
přízdoba, přezůvky, 20,-Kč. Konec v 17:00 hod. Účast
nahlásit telefonicky do 26. 11. – Z. Tauerová.
Upozornění: Ostatní akce z cyklu Adventní čas proběhnou
v prosinci – více na plakátech.
Dovětek na téma !!!
1. Nikola Pařilová – rádi bychom poděkovali
neznámému autorovi, který do říjnového zpravodaje
poslal fotku Nikoly Pařilové, mistryně republiky ve skoku
vysokém. Dotyčný autor se bohužel zapomněl zmínit, že
Nikola se na svůj výkon připravovala v kroužku atletiky
Domu dětí a mládeže, který navštěvuje již více než 6 let,
pod vedením našich externích pracovnic Zdeny
Marečkové a Míly Novákové.
2. Stejným problémem ve stejném zpravodaji je i článek
o Střeleckém klubu mládeže, zmínění střelci jsou
rovněž členy střeleckého kroužku DDM pod vedením
pana Miroslava Pařízka, ale v článku o tom není jediné
slovo…
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Adaptační kurz
Ve dnech od 22. 9. do 26. 9. se žáci 6. ročníku
zúčastnili týdenního Adaptačního programu se zaměřením na prevenci sociopatologických jevů v Rekreačním středisku Březová u Rokytnice nad
Rokytnou. Na tento program získala naše škola
finanční dotaci 10 000,- Kč od Pardubického kraje.

ú
ú
ú
POZVÁNKA

Základní škola Palackého 1351 zve srdečně
všechny, kdo chtějí nahlédnout do prostor školy,
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se
koná dne 26. 11. 2008. Škola bude veřejnosti
otevřena v dopoledních hodinách od 8,00 hodin
do 12,00 hodin. Návštěvníci mohou navštívit dle
zájmu některé vyučovací hodiny. V době od 13,00
hodin do 15,30 hodin bude možnost nahlédnout
do místností školní družiny.
Srdečně zvou pedagogičtí pracovníci
a

ú
ú
ú
OMLUVA !

Agentura Arnika se omlouvá zájemcům o rehabilitační cvičení, že mylně informovala o zahájení cvičení od října t.r. Bylo to způsobeno
stavebními pracemi, jejichž dokončení se o měsíc zpozdilo. Podle příslibu vedení školy lze
zahájit rehabilitační cvičení od listopadu t.r.
Cvičení bude probíhat každé pondělí v 18.30
hod. a každý čtvrtek v 19.00 hod. Na setkání
se těší cvičitelka Pavlína Horáčková a Jana
Vachová a za agenturu PaedDr. Marie Blažková.
a

Celá náplň tohoto pobytu se soustředila na dobré
vztahy žáků s pedagogy, nastavení pozitivního,
kreativního a týmového prostředí v třídním kolektivu,
dále pak eliminaci nežádoucích jevů v kolektivu,
obsahovala také prvky prevence. Žáci měli možnost
porovnat své síly individuálně i při skupinové práci.
Mohli si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, lukostřelbu, skok do prázdna, paintball, airsoft, zdolávali také
horolezeckou stěnu, nízká lana, vysoká lana,
překonávali překážkovou dráhu. Mimo to byl celý
program doplněn hrami zaměřenými na sebepoznávání, tvořivost, rozvoj týmu, rozvoj důvěry, rozvoj
kolektivu. Postaráno bylo i o večerní program ve
formě diskoték nebo promítáním filmů. Všichni
(včetně pedagogů) si s sebou dovezli plno zážitků
a nových zkušeností, které nelze nahradit ani žádnými
dotazníky, sociologickými výzkumy nebo uměle
vytvořenými situacemi při běžném vyučování.
Jitka Vykydalová, ZŠ Kostelní nám.

Sportovní dopoledne
se vydařilo
Za typicky podzimního počasí s ranní mlhou proběhlo
sportovní dopoledne naší speciální školy ve
střeleckém areálu, který provozuje AVZO – technické
sporty. Prostředí je zde velice příjemné a já bych chtěl
touto cestou poděkovat správci střelnice panu

ú
ú
ú
POZVÁNKA

Vážení přátelé, zveme Vás na informativní
schůzku včetně zápisu posluchačů pro devátý
ročník Moravskotřebovské univerzity třetího
věku, která se koná v úterý 4. 11. od 16.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Moravská
Třebová, Olomoucká ulice.

Téma přednášek pro školní rok 2008/2009 nese
název Člověk a zdraví. Školné 200,- Kč.
Těšíme se na setkání! Organizační tým MTU
3. věku, tel. číslo: 606 223 855.
a

ú
ú
ú
BURZA

Školní sportovní klub při Gymnáziu Moravská
Třebová pořádá burzu zimních sportovních
potřeb a zimního sportovního oblečení ve
dnech 14. - 15. listopadu 2008
PŘÍJEM: Pátek 14. 11. od 15.00 do 20.00 hod.
PRODEJ: Pátek 14. 11. od 17.30 do 20.00 hod.
Sobota 15. 11. od 9.00 do 12.00 hod.
VYÚČTOVÁNÍ: SOBOTA 15.11. od 14.00 do
17.00 hod.

Program činnosti KČT
Miroslavu Pařízkovi za to, že nám umožnil přístup do
této krásné části přírody a smeknout před tím, co zde
místní „střelci“ a nadšenci vybudovali pro rozvoj
střeleckého sportu u nás v Moravské Třebové! Po
zahájení našeho sportovního dopoledne se všichni
žáci se svými pedagogy s velkým nadšením zapojili do
soutěžních disciplín. Měli tak možnost si vyzkoušet
házení granátu na cíl, shazování „panáků“, srážení
kuželek a plechovek i lovení „rybiček“. V nevlídném
počasí se chtěli zahřát úplně všichni, kteří sem dnes
přišli, včetně naší paní ředitelky PaedDr. Pavlíny
Baslerové a její zástupkyně Mgr. Jitky Tiché.
Soutěžily i paní učitelky, kterým jejich žáci drželi
palce a tleskali za dobré výkony na jednotlivých
stanovištích. Tentokrát ani tak nešlo o vítězství, ale
o krásnou atmosféru, která po celé dopoledne v areálu
střeleckých sportů panovala. Tato krásná akce byla
završena opékáním voňavých párků. Ty chutnaly
skutečně všem!
Mgr. Miroslav Muselík, učitel spec. školy

Sobota 8. 11. – Pěší výlet do Kostelce na Hané
„Na hanácký Mont Blanc“. Trasa přes vrchol
Kosíře v délce cca 14 km. Sraz zájemců na nádraží
ČD v 6.50 hod. Návrat v odpoledních hodinách.
Středa 12. 11. – Přátelské posezení v klubovně
odboru KČT od 18.00 hod. Příprava konkrétního
programu na prosinec a rámcového programu na
rok 2009. Připravte si své náměty.
Sobota 15. 11. – „Bojíte se strašidel ?“ - zábavná
výletová hra pro děti. Sraz na Křížovém vrchu za
Obřadní síní v době od 17.30 do 19.00 hod.
Pondělí 17. 11. – Pěší výlet „Z Andrlova
chlumu na Kozlovský kopec“. Délka trasy cca
15 km. Sraz zájemců v 6.50 hod. na nádraží ČD.
Návrat v 17.00 hod.
Sobota 29. 11. – Za čertovským perníkem –
setkání mládeže i dospělých s čerty na hradě
Cimburku v době od 13.00 do 15.00. hod. Příchod
na Cimburk individuálně pěšky před „Peklo“,
nebo dle vlastní volby jiným způsobem. Buřty na
opékání sebou! Zájemci o společnou cestu na
Cimburk - sraz v 10.00 hod. u autobus. nádraží
nebo 10.10 hod. u „Písku“.
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Gymnazisté na
adaptačním kurzu
Ve dnech 15. až 18. září 2008 se žáci primy a prvního
ročníku Gymnázia Moravská Třebová zúčastnili
adaptačního kurzu. Hlavním cílem akce, která
probíhala v rekreačním středisku Březová u Třebíče,
bylo vzájemné seznámení a poznání spolužáků,
rychlejší zapojení do života na nové škole. V průběhu
pobytu v malebné přírodě kraje Vysočina plnili žáci
nepřeberné množství aktivit, které pro ně připravili
instruktoři. Největší ohlas u gymnazistů zaznamenala
plavba na raftech, rambodráha, vysoká lana nebo
paintbol a airsoft. Vzhledem k tomu, že zejména
v úvodu adaptačního kurzu nebylo příliš příznivé
počasí, objevily se na programu také činnosti
prováděné „pod střechou“. Žáci měli možnost
vyzkoušet si týmovou práci i ověřit své individuální
dovednosti při rozmanitých hrách. Během čtyř
zářijových dnů si noví gymnazisté užili spoustu
legrace, lépe se poznali a zároveň nabrali mnoho sil
k překonávání překážek náročného gymnaziálního
studia.
Přemysl Dvořák

Návštěva žáků ze Žiaru
nad Hronom
Moravská Třebová navázala vloni spolupráci se
střední hotelovou školou ze Žiaru nad Hronom.
S místní integrovanou školou organizují výměnné

pobyty. Slováci již absolvovali praxi v restauraci
Excalibur a školní jídelně na ul. Svitavská, kde
připravili Den slovenské kuchyně. Letos byli zástupci
partnerské školy v Moravské Třebové potřetí. Během
volného dne navštívili starostu města, zámek,
mučírnu, hrad Bouzov, Letohrad - Muzeum řemesel
a restauraci Slávie ve Svitavách.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Podruhé na Mírově
V dubnu 1944 jsem byl gestapem zatčen a uvězněn
spolu s dalšími Čechy ve věznici na Mírově. Uvězněni
jsme byli ve velké cele pro asi dvacet vězňů.
Dozorci nás nijak netýrali, trpěli jsme však hladem.
Návštěvy nebyly povoleny. Téměř denně jsme z okna
cely viděli, jak na dvoukolových kárách vyváželi
zemřelé vězně na nedaleký hřbitov. Po měsíčním
pobytu jsme byli převezeni do koncentračního tábora
v Terezíně.
Odtud pak k soudu do Breslau, pro blížící se frontu nás
přesunuli do Drážďan a po jejich vybombardování
v únoru 1945 jsme skončili v Lipsku, kde nás
osvobodili Američané.
Nečekal jsem na repatriaci a odjel jsem na kole domů
do Československa.
U příležitosti výročí 150 let provozu věznice Mírov
bylo široké veřejnosti umožněno tuto věznici
navštívit. O prohlídku byl veliký zájem, podařilo se
nám získat vstupenky až na poslední možný den 25. 9.
2008. Podruhé ve svém životě jsem se tak po 64 letech
ocitl uvnitř této ostře střežené věznice. Prohlídku jsem
absolvoval společně se synem. Za přísných bezpečnostních opatření nám mimo cel s odsouzenými bylo
umožněno si celý objekt prohlédnout. Byl to pro mne
zážitek, který osvěžil mé vzpomínky na dobu, kterou
jsem zde za fašismu prožíval.
Václav Mačát, bývalý politický vězeň
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Hokejisté mají úvodní zápas sezóny úspěšně za sebou
Hokejisté znovu mají v plánu usilovat o titul nejvyšší –
titul krajského šampióna. Přes letní přestávku došlo
k „malému zemětřesení“ v kádru – spousta domácích
hokejistů se ocitla mimo hru, v mužstvu jich zbylo
minimum, závěrečnou fázi přípravy dirigoval
J. Faltus (dvojnásobný Sportovec roku) – týden před
zahájením management angažoval namísto odstoupivšího trenéra Venkrbce novou tvář... „Prvotním
cílem bude postoupit do semifinále, potom si budeme
klást cíle krok za krokem. Tajně sníme o tom, že
bychom celou soutěž vyhráli. Současný kádr se jeví
slibně, můžeme tuto naději opět několik měsíců živit,“
prozradil manažer oddílu a tiskový mluvčí potvrzuje
na www.hcslovan.com
Úspěšná příprava
Příprava na sezonu 2008/2009 se Moravské Třebové
vydařila, pět přátelských zápasů vyhrála při skóre
35:15, avšak vedení klubu tyto výsledky nepřeceňuje.
„Až taková spokojenost nepanuje. Předvedená hra
ukázala ještě spoustu chyb, ze tří soupeřů jen
Chotěboř prověřila naši sílu. Zápasy s Chrudimí B
byly spíše na sehrávání, proti Plumlovu si tým
zastřílel.“
V dresu Slovanu se ve zmíněných kláních objevili
mnozí junioři a počítá se s nimi také pro mistrovskou
sezonu. „Jsme velmi rádi, že se mladí hráči osvědčili
a dokázali, že už teď mají na to, aby za muže
nastupovali. Představa je taková, že by se hráči z juniorky střídali ve startech za muže, vše bude záviset na
tom, jak se bude sezona v 1. krajské lize vyvíjet,“ sdělil

Šachová sezóna zahájila
Moravskotřebovští šachisté úspěšně vkročili do nové
sezóny v krajském přeboru družstev (KPII). V úvodním utkání porazili jednoho z favoritů soutěže TJ
Lanškroun 5:3. Družstvo nastoupilo v této sestavě:
Urbášek Oleg (0), Sojma Zdeněk (1/2), Grepl Pavel
(1), Glöckner Jaromír (1/2), Chvojka Antonín (1),
Vícha Karel (1), Cedzo Štěpán (1/2), Endl Vlastimil
ml. (1/2).
Šachový oddíl zve všechny příznivce šachu, aby si
přišli zahrát a tak rozšířili jeho skromné řady. Šachisté
se schází každé úterý od 15:30 v klubovně KČT
(vchod z skateparku na ulici Olomoucké). Pro mladé
šachisty je otevřen šachový kroužek pod DDM.
Schůzky jsou ve čtvrtek od 16:00 na ZŠ ČS.armády
(Na Křižovatce).

prostřednictvím tiskového mluvčího manažer mužstva dospělých.
Kádr mužstva dospělých: brankáři: Bureš Petr,
Buchta Michal; obránci: Zahrada Tomáš, Parolek
Jaromír, Havlíček Peter, Kutmon Lukáš, Rulíšek
David, Klíč David, Klíč Jaroslav, Syrůček David,
Frömel Michal, Doseděl Vladimír; útočníci: Moravec
Lukáš, Šula Ondřej, König Aleš, Štěpař Michal ml.,
Muselík Petr, Hanák Robert, Kobza Libor, Husárek
Miroslav, Péč Antonín, Řehulka Martin, Koláček
Miroslav, Konopčík Dan, Lakomý Zbyněk; realizační
tým: Klacl Jan - trenér, Faltus Jan - asistent, Koudelka
Vladimír - vedoucí, Duží M., Štěpánek A. - kustodi aj.
HC Slovan - HC Hlinsko
5 :2 (1:1, 3:1, 1:0)
branky: Řehulka, Štěpař, Klíč, Frömel, Lakomý
Sestava Slovan: Bureš – Frömel, Havlíček, Husárek,
Lakomý, Klíč D., Klíč J.,Kobza, Konopčík, Kutmon,
Muselík R., Péč, Rulíšek, Řehulka, Schneider,
Syrůček, Štěpař M. Utkání sledovalo 300 diváků.

Rojnice a domino - Vpi a R - jednotlivci :
1. Kochleffl Petr
: 267,28 b., I.VT
2. Vlk Pavel
: 266,32 b., I.VT, MT
3. Havlíček Ondřej : 264,92 b., I.VT., MT
Naši střelci: 11. Holas Milan, 17. Keclík Ivo, 24. Pavlíková Alena, 26. Poulíček František, 34. Lopour
Miroslav, 38. Kubín Zdenek
Celkový výsledek - družstva:
1. SBTS SČS Louny „A“
- 851,36 b.
2. SBTS Rakovník
- 846,00 b.
3. SBTS Svatoslav „A“
- 839,46 b.
Naše družstva: 8. SBTS BBS M.T.“ A“-Holas,
Poulíček, Keclík - 812,56 b., 11. SBTS BBS „B“Kubín, Loupour, Svoboda - 710,88 b., kombinované
družstvo žen MT a SY - Mařáková, Dostálová,
Pavlíková - vybojovalo čestné 13. místo nástřelem
678,12 b.
Díky všem, kteří pomohli nelehké organizaci závodů.
Lubomír Kadlec, předseda sBTS BBS

Za zelenými stoly je opět rušno
Na přelomu měsíce září a října rozehrála družstva
stolních tenistů TJ Slovan svá první utkání v krajských
soutěžích. Cíle mužstev A i B jsou jasná, obhájit
loňská umístění, tj. 5.místo v divizi Pardubického,
resp. umístění ve čtyřce krajského přeboru.
Soupisky družstev pro sezonu 2008/2009
A muži - divize P.k.: Maděra Jaroslav, Ertl Jakub,
Kalandra Miloslav ml., Zítka Patrik
B muži - KP I.třídy: Mrva Milan, Palůatka Edward,
Přichystal Ivo, Durák Lubomír
C muži - OP: Muselík Miroslav, Berger Jan, Grepl
Lubomír, Riemer Tomáš
D muži - OP: Holešovský Bohumil, Kalandra Miloš
st.,, Krepl Ivo, Jurka Petr, Konečný Pavel, Přichystal
Václav, Peša Luděk, Vykydal Richard, Skácelík Jiří,
Laštůvka Antonín

Perspektiva trávařů zajištěna
Nejmladší členové třebovského klanu Mačátových
opanovali evropskou pohárovou soutěž. Mezinárodním pohárem žáků v travním lyžování FIS vyvrcholil
na Bezovci u Piešťan týdenní kemp. Několik dní
trénovali nejmladší lyžaři ze sedmi zemí světa na bezovecké sjezdovce. Mezinárodního závodu se zúčastnilo třiačtyřicet závodníků z Lotyšska, Japonska,
Německa, Rakouska, Švýcarska, ČR a Slovenska.

Moravskotřebovský víceboj
Za ideálního počasí se 27. 9. uspořádal VI. ročník
jednodenního atletického moravskotřebovského
víceboje. Po loňském „maratónu“ se letos sešlo 16
účastníků (15 mužů a 1 žena). K favoritům na celkové
prvenství patřili loňští medailisté. Jenže soutěž
proběhla v úplně jiné režii –
loňský vítěz M. Havlík se
při třetí disciplíně zranil
a odstoupil a M. Nečasovi
s L. Částkou se tolik nedařilo. Tím se naskytla
šance ostatním, kterou plně
využil Jiří Nárovec.
Absolutní pořadí:
Muži: 1. Nárovec Jiří 4986
bodů, 2. Tichý Jan 4745 b.,
3. Hlaváč Martin 4725 b.,
4. Nečas 4571 b., 5. Částka 4502 b., 6. Sekanina 4495
b., 7. Polák 4405 b., 8. Pavliš R. 4292 b., 9. Pavliš M.
4210 b., 10. Matuška 3925 b.
Ženy: 1. Černá Ivana 3050 bodů
Vítězové jednotlivých kategorií:
M do 22 let: Nárovec Jiří - 4986 b.
M 23-35 let: Tichý Jan - 4745 b.
M 36-45 let: Pavliš Radek - 4292 b.

Mistrovství ČR ve střeleckém víceboji 2008
O SBTS BBS Moravská Třebová byla pověřena
uspořádáním posledního kola a tím i MČR SBTS ve
střeleckém víceboji. Nominovalo se 13 tříčlenných
družstev. Z našeho klubu se zúčastnily dvě družstva
mužů a jedno kombinované družstvo žen Moravské
Třebové a Svitav. Slavnostního zahájení se opět
zúčastnil a několik povzbudivých slov k závodníkům
pronesl starosta Josef Ošťádal.
Víceboj se skládá ze tří částí: nejdříve mířená střelba
jednotlivců na 25m, potom družstva střílí rojnici
a jako třetí disciplínu domino.
Mířená střelba - velkorážná pistole a revolver jednotlivci:
1. Procházka Robert : 94 b.,mistrovská třída
2. Kochleffl Petr
: 93 b., MT
3. Kolařík Svatopluk s. : 92 b., MT
Naši střelci: 13. Holas Milan,17. Keclík Ivo, 20. Lopour Miroslav, 24. Poulíček František, 31. Pavlíková
Alena, 35. Kubín Zdenek.
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E muži - OP: Peškar J., Jassa P., Růžička L., Němečková E., Šafařík D., Bělohlávek M., Kühr D.,
Tesolínová Z., Jakl T.
Žáci - divize: Fafílek V., Janků Š., Tesolín L., Aberle
P., Němeček D., Smetal M.
Patrik Zítka bude hrát 3. ligu...
Jedna z opor třebovských stolních tenistů – Patrik
Zítka – bude vytížený sportovně i jinak. „Na střídavý
start byl uvolněn do Jiskry Litomyšl, jíž bude pomáhat
v třetiligových kláních. Může však nastoupit pouze
v padesáti procentech zápasů každé poloviny soutěže.
Bude to pro něj velká zkušenost, neboť soupeři jsou na
této úrovni mnohem kvalitnější. Tím může velmi
výrazně pomoci i nám, pokud se dostane do dobré
formy,“ prozradil oddílový předseda J. Maděra.

V úvodním finálovém pořadu se jel nejprve obří
slalom a českým závodníkům, mezi nimiž nechyběli
ani kluci z třebovského oddílu, se dařilo především
v té nejmladší kategorii chlapců. Mezi předžáky se
z vítězství sice radoval domácí lyžař Mozolák, ovšem
těsně za ním se rozhodovalo o letošním celkovém
vítězi žákovského poháru. „Na vynikající stříbrné
pozici dokončil finálový obřák Matyáš Mačát ze
Slovanu Moravská Třebová. Skvěle mu také
sekundoval jeho oddílový kolega a bratranec Václav,
před finálovým závodem vedoucí lyžař průběžného
pořadí celosezónní pohárové soutěže. Václav zaostal
za Matyášem jen o vteřinu, a mohl se tak radovat
z bronzové medaile,“ řekl trenér Daniel Mačát.
Do druhého závodu finálového dne nastupovali oba
příslušníci lyžařského klanu Mačátových se shodným
počtem bodů, a protože se ani jednomu bohužel
nepodařilo projet všechny vytyčené slalomové branky
podle pravidel, musel o celkovém vítězi poháru
rozhodnout počet jednotlivých vítězství v celé sezóně.
„Toto kritérium nakonec přiklonilo jazýček na vahách
na stranu Václava Mačáta, který se stal letošním
žákovským šampiónem v mezinárodní pohárové
soutěži FIS. I druhé místo dosažené dalším nadějným
moravskotřebovských lyžařem Matyášem Mačátem je
mezi předžáky perfektní,“ doplnil trenér.
Oběma talentovaných klukům úspěšná sezóna ještě
nekončí. Své výsledky budou chtít potvrdit i na
domácích tratích českého poháru a na mistrovství
republiky v Předklášteří u Brna.

Sport na Speciální škole
Krajští přeborníci ve stolním tenise
Pozoruhodného úspěchu dosáhli žáci Speciální školy
z Moravské Třebové. Stali se v Litomyšli krajskými
přeborníky smíšených družstev ve stolním tenise. Ve
velice silné konkurenci dokázali všechna svá utkání
vyhrát a postupně na jejich „raketách“ zůstali zástupci
sedmi škol. Chtěl bych touto cestou poděkovat oddílu
stolních tenistů TJ Slovanu Moravské Třebové, že
nám umožnili se připravit v jejich krásné herně na výše
uvedený turnaj. V neposlední řadě bych rád poděkoval
svým žákům a to jmenovitě Petře Sojmové, Petru
Markusovi, Kamilu Fotrovi a Vašku Šmídovi za velké
odhodlání a bojovnost při hře. Jsem přesvědčen, že tak
skvěle reprezentovali nejen svoji školu, ale i naše
krásné město – Moravskou Třebovou.
Výsledky fyzického čtyřboje
Kategorie I. (3. – 6. třída)
Chlapci: 1. Ladislav Žďárek, 2. David Stejskal,
3. Gregor Miko
Děvčata: 1. Veronika Úlehlová, 2. Pavlína Marková,
3. Daniela Stejskalová
Kategorie II. (7. – 9. třída)
Chlapci: 1. Michal Košina, 2. Jaroslav Nárožný,
3. Gabriel Gábor
Děvčata: 1. Adéla Hriníková, 2. Veronika Ševčíková,
3. Kateřina Švichký
Absolutním vítězem a „podzimním“ přeborníkem ve
fyzickém čtyřboji se stal Michal Košina.
Soutěže se zúčastnilo celkem 58 žáků (37 chlapců
a 21dívek). Zvláštní cenu za velkou snahu získal Petr
Vičar.
Mgr. Miroslav Muselík, učitel spec. školy
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Tauer elektro cup 2008
Časovka jednotlivců se stala předposledním 9. podnikem moravskotřebovského seriálu Cykloman Tauer
elektro 2008. Na start se postavila drtivá
většina celoročních účastníků se
spoustou nových tváří odjinud. Sólo
jízda proti chronometru dala všem
zabrat.
Teprve start dvacítky dětí a mládeže
rozehnal definitivně oblačné počasí a všichni účastníci
závodu pravdy“ si oddechli. Domácí favorité zůstali
mírně zaskočení, neboť frontálním útokem vzali“
třebovský závod přespolní, a nesmírně tak obohatili
místní specialitku.

Stupně vítězů kategorie Muži 1
Na silnici z Linhartic do Chornic bylo nevídaně živo.
Díky minutovým rozestupům na startu a zákazu jízdy
v háku se peloton, v němž bylo 74 cyklistů (z toho 10
žen a 9 juniorů), ukázkově rozčlenil a natáhl na celých
11 km. Cesta do Chornic byla proti mírnému větru,
zpátky se jelo lépe a rychleji. Vítěz dosáhl průměrné
rychlosti přes 40 km/h, ti poslední účastníci okolo
24km/h., téměř šedesátka jezdců zvládla trať
průměrnou třicítkou. Vítěz se oproti loňsku se zlepšil
o minutu! Celkově pátý Doležel (stejně tak nejlepší
junioři) téměř o minuty dvě! V jednotlivých
kategoriích obhájili loňské prvenství: junior Turek,
šedesátník Kubín. Byl to závod silničních speciálů,
o tisícová kola na startu nebyla nouze. Po celé trati
urputné boje cyklistů sledovala řada diváků.
Z výsledků:
Muži 1 (23)
1. Kuda Pavel (Svitavy)
00:32:36
2. Koňarik Daniel (Šumperk)
00:33:58
3. Tesař Oldřich (Svitavy)
00:34:06
Muži 2 (nad 40 let) - 16
1. Zajíc Petr (Pardubice)
00:33:47
2. Doležel Josef (M.Třebová)
00:34:07
3. Drápal Jiří
00:35:48
Muži 3 (nad 50 let) - 11
1. Petraš Stanislav (Osík)
00:36:16
2. Orner Zdeněk (Zlín)
00:37:14
3. Durák Lubomír
00:37:27
Muži 4 (nad 60 let)
1. Kubín Jan
00: 41:23
2. Ondra Josef
00:49:39
3. Matoušek František
00:55:53
Ženy 1 (7)
1. Simonová Monika (Č.Třeb.) 00:41:32
2. Moravcová Šárka (Svitavy)
00:43:40
2. Vondráčková Jana ( Kunčina) 00:44:43
Ženy 2 - 4
1. Schneiderová Bedř. (Kunčina) 00:40:41
2. Moravcová Věra
00:45:43
3. Suchánková Lenka
00:47:42
Junioři - 9
1. Turek Daniel (Žichlínek/Lanškroun) 0:35:01
2. Petr Tomáš
0:37:08
3. Keclík Petr
0:39:34
Celkově po 9 závodech - 279 klasifikovaných
V jednotlivých kategoriích byli v čele pořadí: M1 Dvořák Dušan, M 2 - Doležel Josef, M 3 - Durák
Lubomír, M 4 - Kubín Jan, Z 1 - Vondráčková Jana, M
2 - Schneiderová Bedřiška, J - Jedlík Petr .
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Další skvělý úspěch dvojnásobné Sportovkyně města
Pro sport měla Nikola (1994) slabost už odmalička.
Prozíraví rodiče ji při začátku školní docházky
nasměrovali do sportovní třídy na II.ZŠ, kde se dostala
do péče atletických „velitelek“ – učitelek (Nováková-Marečková). Ta byla
příkladná a se svým talentem přinesla brzy výsledky.
„Nejdříve jsem jezdila na
všestranné atletické závody,
plavecké závody a přespolní běhy za nejmladší,
potom za mladší a v
současné době za starší
žákyně. Při závodech reprezentuji školu nebo oddíl
(AK Moravská Třebová při II.ZŠ) na krajských a celostátních soutěžích. Samozřejmě, že jsem mnohdy
pociťovala únavu a menší chuť trénovat, ale každý
úspěch mě silně k novému úsilí a lepším výsledků.
Atletika určitě bude můj osud – čeká mě rozhodování,
s jakou další školou ji skloubit.“
Úspěchy jsou hnací silou vůle mladistvé Nikoly.
Skromně je shromažďuje, mapuje, považuje to za
zcela přirozené. I nám dala možnost nahlédnout do
svých archívů a fotoalb. Zajímalo nás zejména
poslední období.
V roce 2005 se zúčastnila v kategorii mladších žákyň
„ORLICKÉ LIGY MLÁDEŽE“, celoročního seriálu
přespolních běhů (14 podniků). „Ráda si to připomínám, zúčastnila jsem se tehdy 12 závodů a všechny
vyhrála. Tím pádem i celou Orlickou ligu mládeže.
Byla to velká zkušenost.“
„Od roku 2006 jsem se začala věnovat i skoku
vysokému a poprvé jsem ocitla na mezinárodním klání
atletů. Na EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES
v Brně jsem zvládla výšku 148 cm a skončila druhá.
Od té doby se těchto závodů zúčastňuji pravidelně.

V loňském roce se nadějná moravskotřebovská atletka
zúčastnila výškařských závodů „UTKÁNÍ VÍTĚZŮ“
v Uherském Hradišti a při vítězném skoku lehce
atakovala hranici 160 cm. „Hodně mě oslovilo tehdy
střetnutí s nejlepšími českými výškaři, reprezentanty
Jaroslavem BÁBOU a Tomášem JANKŮ.
Na navazujících III. Olympijských dětských hrách
v Ústí nad Labem reprezentovala Pardubický kraj
(z každého kraje byli vybráni dva závodníci na jednu
disciplínu): „Já absolvovala výšku a 60 m překážek.
Ve výšce s výkonem 160 jsem zvítězila. V překážkovém
finále jsem skončila pátá.“
II. ročník Evropských atletických her mládeže v Brně
(2007) ozdobila prvenstvím a výškou 161 cm.
A jaké byly její letošní úspěchy?
Nechyběla na zářijovém atletickém Mistrovství ČR
starších žáků a žákyň v Třinci. Ani chladné počasí
nezabránilo jejímu úspěchu. Vítězstvím Nikola
Pařilová získala reprezentační trikot družstva „A“
týmu ČR pro mezistátní utkání se Slovenskem, které
se konalo 21. září v Olomouci - tam rovněž zvítězila.
Tři dny po úspěchu na šampionátu se zúčastnila
III.ročníku European Kids Athletics Games v Brně.
Ani v Brně nebylo počasí přítelem sportovců, nicméně
Nikola to zvládla a osobním rekordem 167 cm
zvítězila.

Kam za sportem
Fotbal
1.11. 10:00
Hokej
2.11. 17:00
16.11. 17:00
23.11. 17:00
30.11. 17:00
Stolní tenis
8.11. 13:30
15.11.
9:00
15.11. 12:00
22.11.
9:00
22.11. 13:30

Dorost st., ml. - Svitavy
HC Slovan - HC Chotěboř
HC Slovan - HC Světlá n/Sáz.
HC Slovan - HC Choceň
HC Slovan - HC Litomyšl
M.Třebová B - Polička A
M.Třebová D - Litomyšl C
M.Třebová D - Němčice A
M.Třebová B - Orlice A
M.Třebová B - Králíky A

Sama Nikola nám prozradila: „Moc si cením
dosažených výsledků, protože v jarní části sezóny jsem
měla problémy se stehenním svalem, které si vyžádalo
omezení tréninků a závodů. Vrchol sezóny, který
obsahoval tři závody( Mistrovství starších žáků ČR,
Evropské atletické hry a reprezentaci ČR proti
Slovensku) byl vtěsnán do devíti dní, které navíc
provázelo chladné a deštivé počasí. Chtěla bych
poděkovat paní trenérce M. Novákové a Z. Marečkové,
které mě na každý závod dobře připravili. Závěrem
bych chtěla říci, že závodit v reprezentačním dresu ČR
je pro mě motivující k dosažení stále lepším výsledků.

Fotbalisté se pomalu loučí s podzimní částí
Jaká byla? Bez nadsázky lze říci, že dramatická,
kolísavá (jako vždy). Všechna družstva si vytvořila
přijatelná předpolí pro jarní atak na vyšší příčky (body
snad budou připočítávat i v posledních kolech).
Třebovské celky nebudou mít problémy se záchranou,
rovněž však nemůžeme očekávat postupy do vyšších
soutěží.
A muži (krajský přebor KP) - 16 účastníků
A muži - Vysoké Mýto
4 :0 (3:0)
Dobříkov - A muži
2 : 2 (0:2)
A muži - Polička
2 : 0 (1:0)
Skuteč - A muži
1 : 1 (0:0)
Průb. pořadí: 4. místo 13 5 6 2 24: 15 21 bodů
B muži (1.B třída), skupina B (14 účastníků¨)
Polička B - B muži
4 : 1 (2:0)
B muži - Vysoké Mýto B
3 : 0 (1:0)
Ústí/O B - B muži
3 : 1 (1:0)
B muži - Č.Třebová B
1 : 1 (0:0)
Průb. pořadí: 9. místo 11 4 2 5 17:26 14 bodů
C muži (III.třída)
Rohozná - Muži C
4 : 3 (3:0)
Muži C - Jevíčko B
7:0
Linhartice - Muži C
2 : 2 1:1)
Muži C - Opatov
4 : 0 (1:0)
Průb. pořadí: 4. místo 11 6 3 2 33:13 21 bodů
Krajský přebor Pardubického kraje
Ústí n/Orl. - Dorost st.
3 : 0 (1:0)

Letohrad - Dorost st.
0 : 1 (0:0)
Dorost st. - Litomyšl
0 : 1 (0:1)
Tesla Pce - Dorost st.
7 : 0 (2:0)
Polička - Dorost st.
0 : 1 (0:1)
Dorost st. - Č.Třebová
3 : 0 (1:0)
Průb. pořadí: 6. místo 11 5 3 3 19:9 18 bodů
Ústí n/Orl. - Dorost ml.
3 : 1 (0:1)
Letohrad - Dorost ml.
6 : 0 (2:0)
Dorost ml. - Litomyšl
1 : 1 (1:0)
Polička - Dorost ml.
2 : 4 (1:1)
Dorost ml. - Č.Třebová
0 : 2 (0:0)
Průb. pořadí: 11. místo 11 4 1 6 18:33 13 bodů
Žáci st. - Ústí n/O.
1 : 2 (1:1)
Žáci st. - Horní Újezd
2 : 4 (1:2)
Tesla Pce - Žáci st.
7:0
Žáci st. - Polička
1 : 1 (1:0)
Letohrad - Žáci st.
4 : 0 (3:0)
Průb. pořadí: 12. místo 11 1 3 7 7 : 40 6 bodů
Žáci ml. - Ústí n/O.
0 : 10 (0:3)
Žáci ml. - Horní Újezd
4 : 1 (1:1)
Tesla Pce - Polička
2:1
Letohrad - Žáci ml.
13 : 0 (5:0)
Průb. pořadí: 10. místo 11 3 2 6 12:44 11 bodů
Sportovní rubriku připravil František Matoušek

Moravskotřebovský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová, telefon redakce 461 544 281, e-mail zpravodaj@mtrebova.cz,
IČO: 277037. Redakční rada: Libuše Gruntová, Jana Martínková, Miroslav Netolický a František Matoušek. Koordinátor příspěvků: Pavlína Horáčková. Uzávěrka příspěvků 20. 11. 2008. Autor příspěvku odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, které nemusí být totožné s názory redakce.
Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Registrováno referátem kultury Ministerstva kultury MK ČR E 13998. Grafický návrh obálky:
František Žáček, grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna. Náklad 5 200 výtisků. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Moravské Třebové.

