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Městské slavnosti přivítají
Kamila Střihavku a Marka Ztraceného
Městské slavnosti se v Moravské Třebové
staly vyhledávaným festivalem dobré
hudby a zábavy. Letošní čtvrtý ročník,
který se bude konat 19. června od 16.00
hodin slibuje řadu zvučných jmen.
Návštěvníci města se mohou těšit na
bohatý kulturní program, kde si každý
přijde na své.

„Odpolední hudební program zahájí
kapela TRIO DE JANEIRO z Litomyšle.
V jejich podání se diváci zaposlouchají do
světově rytmické a melodické struktury,
která je implementovaná do kombinace
jazzu, funku a latiny,“ řekl Kos.

Kamil Střihavka

Marek Ztracený
Trio de Janeiro
Slavnosti začnou v 16.00 hodin na
zámeckém nádvoří koncerty populárních
a regionálních skupin.
„Pro děti je připravena loutková rytířská
komedie Aucassin a Nicoleta na motivy
středověké francouzské balady,“ sdělil
ředitel Kulturních služeb města Jindřich
Kos. Balada se odehrává ve středověké
Francii. Mladý hrabě Aucassin se zamiluje do Nicoletty, o které nikdo neví,
jakého je původu, protože ji jako malé
dítě koupili od pirátů. Aucassenův otec
jejich lásce nepřeje, a tak se musí milenci
rozhodnout utéct za moře. V daleké Tramtárii je Nicoletta opět unesena a zdánlivě
nenávratně ztracena. Ale velká láska
nezná překážky a nakonec se jejich cesty
opět sejdou.
Město Moravská Třebová a Zdravé město
Moravská Třebová zve občany města na
VEŘEJNÉ FÓRUM O ROZVOJI MĚSTA –
10 P Moravské Třebové. Váš názor – náš
podnět. Koná se 10. června v 16.00 hodin ve
dvoraně městského muzea.
Více na straně 3 zpravodaje.

Jedinečný zážitek se naskytne všem, kteří
se chtějí zaposlouchat do skladeb Marka
Ztraceného. V showbusinessu se začal
výrazněji prosazovat až na jaře 2008, kdy
jeho první singl „Ztrácíš“ do svého
playlistu nasadila Evropa 2. Z neznámého
Tajemník Městského úřadu Moravská
Třebová vyhlašuje výběrové řízení na
místo úředníka odboru kancelář starosty a
tajemníka na pracovní pozici mluvčí města
– zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně
náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz
- na úřední desce městského úřadu
- na občanském informačním centru městského úřadu
- u personalistky městského úřadu, tel. č.:
461 353 027, e-mail: ikelcova@mtrebova.cz
- u tajemníka MěÚ Ing. Stanislava Zemánka.
Nástup od 1. 9. 2010, případně dle dohody.
Písemnou přihlášku v obálce označené
Neotvírat – výběrové řízení zašlete: poštou
do 9. 6. 2010 na adresu: Městský úřad,
Ivana Kelčová, Dis., nám. T. G. Masaryka
č.o. 29, 570 01 Moravská Třebová nebo
předejte do 9. 6. 2010 do 17.00 hod. na
podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2.
Místo výkonu práce: město Mor. Třebová.

singlu se rázem stal hit. V současnosti ho
můžete slyšet i na dalších českých rádiích
a také na hudební televizi Óčko.
Hlavní večerní program ožije českým
„rockovým Ježíšem“ Kamilem Střihavkou a jeho skupinou Leaders. Kamil
Střihavka vyrazil se skupinou Leaders
v březnu tohoto roku na turné s názvem
Best Of Tour 2010. Toto turné navazuje
na vydání 2CD Best Of s podtitulem
„20 let na scéně“, které svým rozsahem
přesahuje klasický rámec best of-ky, a je
retrospektivou mapující Kamilovu tvorbu
na české rockové scéně za posledních
dvacet let. „Je to vlastně taková moje
hudební story,“ potvrzuje Kamil Střihavka. V Moravské Třebové tak zazní
většina Kamilových hitů včetně těch
muzikálových. Sobotní večer pak zakončí
energická muzika okořeněná zvukem
skotských dud, keltské harfy a bretaňských šalmají skupiny Dick Ó Brass.
Podrobný program na straně 7 zpravodaje.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Holanďani vařili v Moravské Každý z problémů města vnímaných občany
se dostane na pořad jednání
Třebové své tradiční pokrmy
Pokud vyhledáváte kulinářské zážitky, pak jste
měli jedinečnou šanci ochutnat v Moravské
Třebové tradiční holandské pokrmy. Zkušení
kuchaři z Vlaardingenu vařili ve čtvrtek a v pátek
(13. a 14. 5.) ve dvou místních restauracích.
Šéfkuchař Johan Ommering ve čtvrtek mimo jiné
připravil speciální bramborovou kaši a vynikající
hovězí maso. Jako dezert podával puding s ovocem a čerstvými jahodami, které si také přivezl
z Holandska. V sobotu na zámeckém nádvoří
lidé ochutnali mimo jiné tradiční holandské vafle
a nakládané sledě (herinky).

Rozhovor s Johanem Ommeringem
Jak byste charakterizoval holandskou kuchyni?
V minulosti byla holandská kuchyně spíše chudší
a skromnější, protože u nás nebyly dostupné
všechny suroviny a hospodářská zvířata. Používali jsme hlavně ovoce, zeleninu, zelí, slaninu.
Byla to těžká kuchyně. Ale nyní je situace jiná.
Holandská kuchyně je mnohem více ovlivněná
francouzskou i italskou. Všechny suroviny jsou
už dostupné, stejně jako v České republice.
V Moravské Třebové ale vařím tradiční holandská jídla. Ta chutnají i našim babičkám.
Takže lidé ochutnají jako předkrm typickou
holandskou hráškovou polévku, což je velmi
vydatná polévka. Je v ní například vepřová nožka
nebo klobáska a spousta zeleniny. Jako hlavní
chod servírujeme dušené hovězí se spoustou
cibule a jako příloha je bramborová kaše bohatě
maštěná máslem. Máme totiž v Holandsku
mnoho krav i mléka, takže mléčné výrobky
dáváme do všeho. K tomu přidáme vařené
červené zelí s jablky, to se k hovězímu totiž
výborně hodí.
Suroviny jste nakoupil v Čechách, nebo jste si
je dovezl z domova?
Přivezl jsem si je s sebou, včetně masa a příloh.
Ale vidím, že jsem to mohl nakoupit klidně
i tady. Byl jsem v Čechách naposledy před osmi
lety a musím říci, že česká kuchyně udělala
obrovský skok kupředu.
Lidé ochutnali hovězí maso, ale Holandsko je
známé i pokrmy z ryb.
V Excalibru jsme také připravili koktejl z čerstvých holandských krevet, které jsou známé tím,
že jsou menší a chutnější než norské, s tradiční
koktejlovou omáčkou. Přivezli jsme také čerstvou
tresku, kterou jsme podávali smaženou s hráškem, mrkví a brambory.
Jaký je největší rozdíl mezi českou a holandskou kuchyní?
Myslím si, že hlavní rozdíl je v surovinách.
Mnohem více využíváme ryby než Češi. Holandská kuchyně je delší dobu vystavená mezinárodním vlivům. Mnoho restaurací má Michelinské
hvězdy, a to je v Čechách teprve na začátku.
A také tady ještě stále není takový výběr surovin.
A hlavně, my používáme čerstvé potraviny, ne
mražené.
Chutná vám česká kuchyně?
Ano. Oblíbil jsem si česnekovou polévku
s vajíčkem. A ochutnal jsem tady také výborné
steaky.
A co české pivo?
Skvělé! Čechy, to je země piva.
Iveta Nádvorníková, Svitavský deník, ph.

Koncem roku 2009 uspořádala Komise Zdravé
město Moravská Třebová a Agenda 21 veřejné
projednávání na téma „deset největších problémů
našeho města“, tzv. 10P. Z fóra určeného pro
širokou veřejnost vzešlo několik tipů, které následně prošly srovnáním s výsledky dotazníkového průzkumu mezi zbytkem obyvatel města.
Celý výčet deseti problémů označených ve veřejné anketě jako nejvýznamnější najdete na jiném
místě listu spolu s pozvánkou na další veřejné
projednávání 10 P.
Protože zástupce města názory obyvatel a jejich
náměty na zlepšení situace v diskutovaných
oblastech zajímají, problémy a výhledy jejich
řešení se zabýval na své schůzce v polovině
května také Výbor zastupitelstva města pro
strategický rozvoj města. O jeho jednání hovoří
předseda strategického výboru, místostarosta
Moravské Třebové Václav Mačát: „Mezi deset
největších problémů města zařadili občané
záležitosti z několika oblastí života. Naším cílem
je porovnat návrhy občanů se Strategickým
plánem rozvoje města a případné chybějící
návrhy do tohoto plánu zapracovat. Zásadním
dokumentem Strategického plánu rozvoje města,
který problémy nutné k řešení shrnuje, je
takzvaný projektový zásobník. Většina problémů
identifikovaných veřejností v rámci dotazníkového průzkumu je v něm už nějaký čas zapracována a výbor pro strategický rozvoj se bude
snažit, aby zastupitelstvo města jejich řešení opět
zařadilo na první místa v důležitosti projednávaných záležitostí.“
Názory obyvatel na to, co je ve městě potřeba
zbudovat, jsou zajímavé: „Největší počet hlasů
dali občané, kteří se ankety zúčastnili, možná pro
někoho překvapivě problému, jímž je dle jejich
mínění absence cyklostezek a tras pro in-line
bruslení. Lokality pro tuto sportovní a rekreační
aktivitu město připravuje a právě tento záměr je
součástí širšího okruhu aktivit plánovaných
v projektovém zásobníku v oblasti sport a volný
čas. Nové plochy tohoto určení by měly vzniknout
v areálu volnočasových aktivit na Knížecí louce,
počítá se také se zřízením cyklostezek mezi
městem a sousedními obcemi Staré Město a Útěchov,“ dodává místostarosta Mačát.
Problémem, který dostal druhé nejvyšší preference v dotazníkovém průzkumu, je urychlená
revitalizace budovy bývalého dětského oddělení.
Zde je však situace oproti zvyšování počtu
cyklostezek o poznání složitější:
„Jak už bylo několikrát prezentováno, zastupitelstvo města vloni rozhodlo o zakonzervování
stávající podoby a rozhodování o osudu objektu
dětské nemocnice odložilo ad acta. Jsem rád, že
občané tuto nešťastnou situaci vnímají jako
problém a budu se snažit dostat řešení otázky
dalšího využití budovy a celého areálu opět na
pořad jednání zastupitelstva,“ komentuje přání
veřejnosti vyřešit neutěšený stav chátrajícího
areálu dětského oddělení Václav Mačát. Kromě
dvou problémů, jichž se dotýkají uvedené
komentáře předsedy výboru pro strategický
rozvoj, vnímá veřejnost jako zásadní také
problém chybějícího kulturního zařízení se společenským sálem. Město dlouhou dobu a zatím
bezúspěšně řeší otázku, kde najít náhradní objekt
pro společenské vyžití za Besední dům, který po

Stavební bytové družstvo
Moravská Třebová
Telefon: 461 311 452 Fax: 461 311 452
E-mail: petr@sbdmtr.cz
Nabídka uvolněného bytu
Stavební bytové družstvo Moravská Třebová
nabízí k pronájmu družstevní byt velikosti 3+1,
v Moravské Třebové, ul. Sportovní, 1. NP.
Více informací v kanc. SBD, Lanškrounská 72.

privatizaci nový majitel objektu pro tyto účely
uzavřel: „Oproti projektu cyklostezek, který je ve
stádiu přípravy, a oproti záměru využití bývalého
dětského oddělení, u něhož je největší problém
finanční stránka věci, je hledání vhodného řešení
pro zřízení společenského sálu složitější. Výbor
pro strategický rozvoj diskutoval několik variant
– od dohody se současným majitelem Besedního
domu, přes možnost pořádání akcí v některých ze
stávajících objektů města, po myšlenku vystavět
nový sál. Reálný výstup těchto diskusí je však
zatím v nedohlednu a obávám se, že vyřešení
problému společenského sálu bude trvat ještě
hodně dlouho. V každém případě vedeme tuto
záležitost v patrnosti a budeme se jí průběžně
zabývat,“ slibuje za vedení města místostarosta
města a předseda výboru pro strategický rozvoj
Václav Mačát.
Všechny problémy, které Moravskotřebovští
vnímají jako nejzávažnější, budou znovu veřejně
prezentovány na setkání 10. června ve dvoraně
muzea, kde budou kompetentní představitelé
města odpovídat na dotazy, jak se město hodlá
s těmi, které občané označili jako prioritní,
vypořádat, či v jakém jsou stádiu zpracování.
Jejich konečné řešení bude nejspíš už na novém
zastupitelstvu, které stejně jako nové vedení
města vzejde z podzimních komunálních voleb.
Vzhledem k zodpovědnému přístupu, který má
k mínění a přáním veřejnosti současný výbor
pro strategický rozvoj, lze předpokládat, že
volání občanů o realizaci uvedených projektů
bude vyslyšeno.
Dagmar Zouharová

Stipendia studentům vysokých škol
Zastupitelstvo města Moravská Třebová
schválilo poskytnutí stipendií pro dva studenty vysokých škol. Žádosti o stipendium se
podávají na předepsaném formuláři na Odboru školství a kultury MěÚ Mor. Třebová,
nám. T. G. Masaryka 29. Termín podání do
31. 7. 2010.
Bližší informace o poskytování stipendií
poskytne Mgr. Jolana Sejbalová, tel. 461 353
163, 603 550 508. Informace jsou také
umístěny na stránkách města http://www.mtrebova.cz/radnice/organizacni-struktura/
starosta/tajemnik/odbor-skolstvi-a-kultury.
Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury

ČERVEN 2010

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

Váš názor – náš podnět
Víceúčelový sál pro kulturní účely, chybějící
cyklostezky a cesty pro in-line bruslení, podpora
rozvoje chráněného bydlení, protipovodňová
ochrana města, řešení křižovatky u ZŠ ČSA,
urychlená revitalizace objektu bývalého dětského
oddělení, vybudování R35 a R43 s odpovídajícím
přivaděčem, zateplení budov + oken ZŠ a MŠ
(ZŠ Palackého – nejkritičtější stav), výstavba
krytého bazénu nebo soužití s romskými
spoluobčany. To jsou první z deseti největších
problémů Moravské Třebové, které označili
zástupci veřejnosti na listopadovém Fóru Zdravého města a místní Agendy 21 s představiteli
města.
„Fórum Zdravého města není tak formální jako
jiná veřejná projednání a díky tomu může
nabídnout řadu nových podnětů ke spolupráci
mezi úřadem a veřejností. Během živého setkání
se pracovníci úřadu mnoho dozvědí o potřebách
lidí a přítomní občané zase získají více informací
o práci úřadu,“ vysvětluje politik Zdravého
města Miloš Izák.
Návštěvníci veřejného setkání měli tak možnost
postupně sestavit žebříček deseti nejpalčivějších

problémů Moravské Třebové. Desatero se
následně ověřilo anketou a stalo se hlavním
podkladem i pro navazující kulaté stoly.
Výsledky Fóra a ověřovací ankety schválilo
také zastupitelstvo města.
Často nastane situace, kdy se mezi nejpalčivějšími problémy objeví námět, který nelze řešit
na úrovni města, neboť k tomu nemá potřebné
kompetence. Pokud občany například trápí
vybudování R35 a R43 s odpovídajícím
přivaděčem, jak se ukázalo na listopadovém
Fóru Zdravého Města, město musí o řešení
problému jednat s odpovědnými orgány v tomto
případě s Pardubickým krajem.
V Moravské Třebové proběhne veřejné fórum
již podruhé formou „10P – desatero problémů“.
Na veřejném setkání, které se bude konat
10. června ve dvoraně muzea, budou
zhodnoceny loňské obtíže, a občané mohou
sami posoudit a rozhodnout, zda problémy byly
uspokojivě vyřešeny, zda již nejsou tak
naléhavé nebo zda přetrvávají.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Lidé diskutovali s vedením města
o problémech své ulice

Vedení moravskotřebovské radnice získalo
od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na
revitalizaci sídliště Západní. Letos se pustí do
rekonstrukce Jiráskovy ulice. O tom, jak by
měla ulice vypadat po opravě, diskutovali
v pondělí 10. května přímo na místě.
Místostarosta Miloš Izák a zaměstnanci
investičního a regionálního odboru prošli
s obyvateli panelových domů všechna inkriminovaná místa. Lidé k plánované rekonstrukci řekli své názory a připomínky.
Na jednání zastupitelů občané z Moravské
Třebové moc nechodí. Vedení se proto
rozhodlo, že změní přístup. „Cílem veřejného
setkání bylo seznámit širokou občanskou
veřejnost se záměrem města zrekonstruovat
dopravní a technickou infrastrukturu na ulici
Jiráskova. Jelikož nám při investičních
záměrech města chybí účast veřejnosti, chtěli
jsme dát lidem možnost, aby si řekli své názory a postoje. Vidím to jako užitečné řešení,
jak lidem vyjít vstříc. Na druhou stranu já
zase vím, kdo se o rekonstrukci zajímal a byl
na projednávání. Nebo sice přišli, ale nic
neřekli, nenavrhli změnu. Tohoto veřejného
projednávání se totiž zúčastnily tak dvě
desítky lidí,“ řekl Miloš Izák.
Lidé diskutovali o podobě stání pro kontejnery na tříděný odpad i ohledně parkování.
„Řekli jsme si k projektu svoje požadavky
a město je přijalo. Považuji za důležité, že tu
vzniknou nová parkovací místa," řekla Alena
Přidalová, která bydlí v Jiráskově ulici.
A dojde nejen na nová místa pro automobily.
Změn bude více. Lidé v Jiráskově ulici poukazovali nejen na nedostatek parkovacích
míst. „Navrhli jsme rovněž snížení rychlosti.
Bojíme se především kvůli dětem, které
vybíhají od hřiště. Řidiči tady totiž padesátku
moc nedodržují,“ dodala Alena Přidalová.
I s tím ale projekt počítá. „V horní části ulice
vznikne padesát nových parkovacích míst.
Celkem jich tu bude po rekonstrukci 126.
Nelegální stání nyní mlčky trpíme, protože je
tu málo místa. Pak se ale vše změní.
Počítáme také se snížením rychlosti, zřejmě
na třicet kilometrů v hodině,“ sdělil M. Izák.
Řidiči na sídlišti uberou plyn. Na dvou
místech budou vybudovány zpomalovací
retardéry. „U prodejny postavíme vyšší
betonový retardér s osvětleným přechodem.
Musíme myslet na bezpečnost lidí. Někteří
řidiči tady jezdí jako na závodní dráze,“
dodal M. Izák. Vyřeší se také nevzhledné
stání kontejnerů. Někde stojí nesmyslně
přímo na chodníku. S úpravami začnou
dělníci zřejmě letos v červenci. Revitalizaci
by měli dokončit v říjnu nebo listopadu.
Vedení města chce všechny práce každopádně stihnout do zimy. Celkové finanční
náklady na rekonstrukci Jiráskovy ulice
budou zhruba osm milionů korun.
Pavlína Horáčková, Iveta Nádvorníková
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Děti malují úžasné obrázky
Po celý měsíc květen na pěti výstavních
místech u nás v Moravské Třebové bylo
možno zhlédnout krásné obrázky dětí, které
namalovaly na počítačích.
S myšlenkou uskutečnit výtvarnou soutěž
v počítačovém programu Malování systému
Windows firmy Microsoft přišla PaedDr. Hana
Horská – učitelka, malířka a grafička. A tak ji,
spolu se svojí základní školou na Palackého
ulici v Moravské Třebové, zorganizovala.

a skvělá atmosféra – jsme moc rádi, že naše
soutěž je o kráse, klidu, úsměvu a umění.
Nad slavnostním vyhodnocením soutěže přijal
záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, který byl spolu s řadou dalších
významných hostů osobně přítomen.
Skvělé ale bylo překvapení, které při svém
proslovu přečetl zástupce firmy Microsoft.
Naše soutěž získala další ocenění – pochvalu
od Jana Muehlfeita – Chairman Europe,
víceprezidenta firmy Microsoft. Mimo jiné
napsal: „Velmi se mi líbí myšlenka soutěže,
která je založená na aplikaci Malování.
Množství přihlášených prací v letošním
ročníku je opět vysoké a jsem rád, že se
společnost Microsoft i v letošním roce může
spolupodílet na realizaci této soutěže.“
Ocenění, kterých se nám dostalo, jednak před
dvěma lety od Billa Gatese a nyní od Jana
Muehlfeita, si velmi vážíme, je to skvělé, ale
zároveň velmi zavazující.
Kolik škol se zúčastnilo, jaká je účast ze
zahraničí?

Kateřina Diblíková (Gymnázium Vysoké Mýto)
přebírá z rukou hejtmana Pardubického
kraje Mgr. Radko Martínka „Cenu diváka“
(Foto Petra Zápecová)
Již 5. ročník mezinárodní výtvarné soutěže
je minulostí. Jak byste jej zhodnotila?
Mám samozřejmě velikou radost z velkého
úspěchu naší soutěže. Je skvělé, že soutěž se
dostává do podvědomí stále více a nejen ústní,
ale i písemné docenění celé soutěže přichází
nejen z řad pedagogů, ale i od náhodných lidí,
ke kterým se dostala možnost hlasovat v naší
soutěži pro Cenu diváka.

Za těch 5 ročníků nám bylo zasláno na 12 000
obrázků. Jen do letošního 5. ročníku se
přihlásilo 287 škol, což obnášelo opět 3 000
výtvarných prací. Mimo školy z naší České
republiky se již tradičně zúčastnily děti i ze
Slovenska – Bratislavy a Banské Štiavnice,
škola při velvyslanectví Ruské federace v ČR,
žáci z polské Wroclawi, odkud se v letošním
roce přidala opět další škola.
Téma 5. ročníku bylo „Naše modrá
planeta“. Jak toto téma děti zvládly?
Jak se návštěvníci výstav jistě přesvědčili, děti
dané téma pojaly velmi rozmanitě a nápaditě.
Náměty – od postavení naší Země ve vesmíru
až po konkrétní situace mezilidských vztahů či
vztahu člověka a přírody.

Musím konstatovat, výtvarné práce mají
stoupající úroveň, to je zřejmě dáno i novou
webovou stránkou soutěže www.podmodrouoblohou.cz, kde je možno zhlédnout i prezentace nejúspěšnějších obrázků z předchozích
ročníků. Školy tak měly srovnání a to, co
odeslaly do soutěže, bylo opravdu na úrovni.
Kdo vyhrál CENU DIVÁKA za rok 2010?
Tak jako v loňském roce, po vyhlášení vítězů
a vyvěšení na internetové stránky soutěže,
jsme dali možnost komukoli, kdo měl zájem,
aby hlasoval, která z vítězných 23 výtvarných
prací se nejvíce líbí divákům – a autor tak
získá „Cenu diváka“. Až do konce hlasování
vládlo napětí, protože výsledky u dvou
výtvarných prací byly velmi těsné. Nakonec
zvítězila práce Kateřiny Diblíkové z Gymnázia
ve Vysokém Mýtě, která vyhrála skvělý
fotoaparát. Sponzorem této ceny bylo město
Moravská Třebová.
Vím, že v letošním roce byla udělena
zvláštní cena. Kdo ji získal?
Soutěž je vyhlašována pro žáky 6. – 9. tříd
základních škol a odpovídajících ročníků
gymnázií. Každoročně nás prosí o účast i školy
praktické a speciální. Porota se tedy rozhodla
udělit i zvláštní cenu Sáře Kaliánové ze ZŠ
J. Ježka pro zrakové postižené z Prahy, jejíž
práce nás nejvíce zaujala.
A co další ročník mezinárodní výtvarné
soutěže? Již znáte téma, na které děti budou
malovat?
Téma pro příští ročník již mám připraveno –
tentokrát mi je našeptala moje dcera … ale
6. ročník bude vyhlášen v srpnu … tak do té
doby zůstane utajeno. Myslím, že se máme
opět na co těšit a že to bude překvapení
příjemné!
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Nejdůležitější sdělením je, že děti to baví!
Tím se naplňují cíle soutěže a dokazuje to, že
soutěž má smysl.
Nebýt ovšem spolupracujících firem – společnosti Microsoft ČR a OR-CZ, spol. s r.o.,
dále Pardubického kraje či města Moravská
Třebová – Základní škola Palackého by
nemohla tuto soutěž realizovat.
Slavnostní předání cen proběhlo 30. dubna.
Jak dopadlo?
Sluníčko na modré obloze nám přálo již od
rána. Vyhodnocení žáci, jejich spokojení
rodiče, učitelé, ředitelé škol a příjemně
naladění sponzoři a organizátoři – všichni
s úsměvem prožívali předávání hodnotných
cen a slavnostní vernisáž mezi obrázky.
Výjimečná soutěž, jedineční všichni přítomní

Slavnostní focení (Foto Petra Zápecová)
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

Z činnosti městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v březnu přijali a řešili celkem 97 oznámení od
občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti
strážníků bylo zjištěno a řešeno 10 dalších
nedostatků, které trápily nejen občany našeho
města a ztěžovaly běžný denní život ve městě.
V dubnu strážníci realizovali v sedmi případech
odchyt toulavých psů, z nichž šest se podařilo
vrátit jejich pánům a jeden byl převezen do
Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené
Vendolí. Dále pak strážníci spolupracovali v jednom případě s posádkou Rychlé záchranné služby
a v dalších deseti případech s Policií ČR. Čtyři
případy předali strážníci k šetření Obvodnímu
oddělení Policie ČR Moravská Třebová.
Městská policie varuje před kapsáři
Kapsáři pohybující se v prodejnách jako je Billa,
Penny Market, Lidl a dalších, začali používat
novou techniku jak odcizit vytypované oběti
peněženku. Stejně tomu bylo dne 13. 5. v odpoledních hodinách v prodejně Lidl, kde starší ženu
oslovila neznámá mladší žena romského původu,
která začala doporučovat zlevněné zboží v mrazících boxech, čímž odvedla oběť od nákupního košíku, ve kterém samozřejmě zůstala taška
i s peněženkou. Peněženku poté z tašky nákupního košíku, na kterou nepozorná žena zapomněla, vytáhnul dlouhovlasý muž, který posléze
okamžitě prodejnu s lupem i podvodnicí, opustil.
Je nutné v prodejnách nenechávat peněženku
v tašce, která leží v nákupním košíku. Velice
rychle se potom stanete obětí takových podvodníků, kteří Vás o peněženku včetně jejího
obsahu rychle připraví.
Strážníci opět zachránili lidský život
„Dobrý den kolego. Bylo nám oznámeno, že
máte sebevraha na mostě silnice I/35 na výjezdu
z města směrem na Mohelnici. Více jsme se
nedozvěděli.“
Takové telefonické oznámení obdrželi strážníci
Městské policie Moravská Třebová v 19.58
hodin, dne 12. 5. od Svitavských kolegů. Hlídka
provádějící tou dobou kontrolu města okamžitě
vyjela na most vedoucí nad Anenským Údolím.
Těsně před příjezdem na uvedený most, ve 20.01
hodin, přijali strážníci další telefonát, tentokrát
však z mostu vedoucího nad silnicí I/35 na ulici
Jevíčské. Odtud volal muž, který držel za oděv na
ramenou druhého muže, stojícího za zábradlím
mostu, chystajícího se ke skoku pod jedoucí
automobil. Strážníci projíždějící silnici nad
Anenským údolím proto v rychlosti zkontrolovali
okolí a okamžitě se vydali na most ulice Jevíčské.
Tam po příjezdu uviděli přesně to, co bylo
oznámeno prostřednictvím telefonátu. Strážníci
neváhali, přiběhli k zábradlí a muže odhodlaného
ke skoku chytili za oděv. Po krátké rozpravě

zjistili, že muž se nachází v těžké životní situaci,
kterou se rozhodl řešit sebevraždou. Oběma
policistům nakonec nezbylo, než riskovat svůj
vlastní život, a to překonáním zábradlí, kde
nakonec sebevraha chytili za nohy a přehodili
zpět na vozovku uvedeného mostu. Jelikož hlídka
Obvodního oddělení Policie ČR a posádka
Rychlé záchranné služby z Moravské Třebové
vyjely k dopravní nehodě, muže nakonec museli
strážníci přepravit až na psychiatrické oddělení
Svitavské nemocnice, kde jej předali odborným
lékařům a kolegům z Policie ČR.
Kamerový systém opět k užitku
Devatenáctiletý mladík z Vranové Lhoty se přijel
zřejmě do Moravské Třebové odreagovat s úmyslem převracet kontejnery nebo je stavět do
vozovky. Bohužel nepočítal s tím, že když na
ulici nevidí policistu, i tak může být policisty
v Moravské Třebové viděn. Jak místní dobře
vědí, centrum města je pod dohledem kamerového systému a díky jemu strážníci viděli, jak
mladík vystrkal jeden kontejner doprostřed
vozovky na ulici 9. května a druhý převrátil na
chodník. Když bylo vše zaznamenáno, vydali se
policisté mladíkovi po stopě a ještě na uvedené
ulici mladíka s doprovodem také dostihli. Zprvu
překvapený výtržník se podivoval, jak je možné,
že policisté vědí, co udělal. Ale nakonec si zřejmě
řekl, že ho nemohli vidět a tak odmítl celou
záležitost na místě řešit nabízenou blokovou
pokutou ze strany představitelů zákona. Jelikož
zákon myslí i na takové případy, policisté nenutili
výtržníka k vydání posledních drobných pár
desetikorun, které mu v kapse zbývaly, ale
zpracovali dokumentaci a s podporou záznamu
z kamerového systému bude celá záležitost
předána správnímu orgánu Městského úřadu.
Mládež a herny
Soudobé metody k přístupu výchovy mládeže
jsou zřejmě méně účinné, než tomu bylo v minulosti. Neodbytná skupinka chlapců a děvčat ve
věku 14 až 16 let, se bez rozmýšlení nastěhovala

do prostor herny v jedné z restaurací v centru
města, která byla viditelně označena nápisem
„Do 18 let vstup zakázán“. I přes důrazné
upozornění s žádostí o opuštění těchto prostor
obsluhujícím personálem, se mládež jen usmívala
a odmítala prostor opustit. V této herně se
samozřejmě nacházely výherní hrací automaty,
a proto obsluha dobře vyhodnotila situaci a přivolala na místo strážníky městské policie. Policisté nejprve zjistili totožnost všech zúčastněných
a poté následovala dechová zkouška na
přítomnost alkoholu. Ta byla u všech negativní,
proto představitelé zákona celou povedenou
partičku z restaurace vykázali.
Karel Bláha, velitel Městské policie MT

Upozornění na výměnu
řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010.
Povinná výměna se
vztahuje na všechny
typy řidičských průkazů, které jsou laminovány do fólie.
Pokud jste držitelem
některého z uvedených řidičských průkazů,
neotálejte a podejte žádost o výměnu co nejdříve,
máte na výměnu starého řidičského průkazu už
jen necelý rok.
K provedení výměny řidičského průkazu je
potřeba se dostavit na odbor dopravy městského
úřadu s platným průkazem totožnosti, starým
řidičským průkazem, jednou fotografií a u přepážky vypsat Žádost o výměnu ŘP. Lhůta pro
vyhotovení a vyzvednutí nového řidičského
průkazu (a zároveň výměnu za starý ŘP) je v současné době do 20 dnů.
Odbor dopravy MěÚ

Žáci základních škol soutěžili v právních znalostech
Moravskotřebovští strážníci připravili pro žáky
osmých a devátých tříd základních škol v rámci
prevence kriminality soutěž „Právo pro každý
den“, která se konala 18. května.
Strážníci soutěž v Moravské Třebové uspořádali poprvé. „Cílem je dostat do podvědomí
dětí základní právní znalosti a zejména to, aby
si děti uvědomily, že ze zákona nevyplývají
pouze práva občanů, ale také povinnosti,“
informoval velitel Městské policie Moravská
Třebová Karel Bláha.
Děti ze Základní školy Čs. armády a Palackého
měly za úkol odpovědět na dvacet písemných
otázek z oblasti trestního a rodinného práva
a dalších právních norem. Dále musely vyhodnotit tři ukázky ze záznamu kamerového
systému městské policie, z kterých posuzovaly,

zda se jedná či nejedná o dopraní přestupek
nebo trestný čin. Úkolem poslední části bylo
odpovědět na osm otázek ze stejné oblasti jako
v písemné části.
„Žáci prokázali výborné znalosti. Byl jsem
velmi mile překvapen. Zvítězit však může jenom
jeden. Vítězem prvního ročníku soutěže „Právo
pro každý den“ se stalo družstvo Základní školy
Palackého, které si odneslo pohár a cyklistické
přilby. Druhé družstvo pak dostalo upomínkové
předměty města Moravská Třebová,“ řekl
Karel Bláha.
Městská policie plánuje pro příští roky soutěž
rozšířit i mezi žáky ze škol regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 2010 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 796
občanů ČR a 68 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno
k 30. 4. 2010 na trvalém pobytu 10 864 občanů.
Za měsíc duben se v Moravské Třebové narodilo 12 dětí, zemřelo 9 občanů, přistěhovalo
se 13 obyvatel a odstěhovalo 16 osob.

Na lince 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová; tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba; kontakt:
npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního oddělení ČR
http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska-841266.aspx

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel; Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová
Tel: 461 316 509, e-mail: reditel@tsmt.cz; www.tsmt.cz
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• Přírodovědná soutěž

Oblastní charita Moravská Třebová

Český zahrádkářský svaz ÚS Svitavy ve
spolupráci se ZO ČZS Moravská Třebová
uspořádali dne 19. května 2010 na Gymnáziu
Svitavy okresní kolo přírodovědné soutěže
„Mladý zahrádkář“. Soutěž probíhala ve
dvou kategoriích 4. – 6. třída a 7. – 9. třída
a skládala se ze dvou částí – teoretického
testu a poznávání rostlin. Všem vítězům
blaho-přejeme.
ZO ČZS Moravská Třebová – Zdeněk Kadlec
red. upraveno

- Svoz seniorů na hřbitov se uskuteční ve středu
9. 6. ve 14.00 hod. od domu Sociálních služeb na
ul. Svitavské.

• Kondiční vycházky svitavského
kardio klubu v měsíci červnu

- Provoz humanitárního šatníku je zajištěn každý
pátek od 15.00 – 17.00 hod. na faře na Kostelním
nám. 3.

První vycházka 5. 6. 2010 „Po hranici
Čech a Moravy“. Odjezd v 8.30 hod. z autobusového nádraží ve Svitavách do obce
Kukele. Průvodce vycházky paní Chvojsiková Zdenka.
Druhá vycházka 26. 6. 2010 „Do Mor.
Třebové na zámek, muzeum a rozhlednu“.
Na pozvání členek našeho klubu z Mor.
Třebové paní Hájkové a Navrátilové, které
nám budou průvodci vycházkou. Odjezd
v 8.00 hod z autobusového nádraží ve
Svitavách. Účastníci z Poličky odjezd vlaku
v 7.38 hod. Délka vycházek 7 km.
Na všechny se těší kardio klub Svitavy.
Pokorný Jan,
Svaz postižených civilizačními chorobami.

• Nabídka pracovního místa
Restaurace U KALVÁRIE – přijmeme
kuchaře do nekuřácké restaurace na krátký,
dlouhý týden. Praxe v oboru podmínkou!
Mladý kolektiv, dobré platové podmínky.
Bližší informace na tel.: 603 433 053.

Cesta na severozápad
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko
Moravská Třebová, pořádá v neděli 6. června
2010 pro veřejnost již desátý ročník cyklistické
akce „Cesta na severozápad“. Prezence a start
mezi 09.00 – 09.30 u hasičské zbrojnice v Udánkách u Moravské Třebové (cca 100 m od
křižovatky u hostince).

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová
tel.+fax: 00420 461 310 627, 739 002 756, IČO: 65189418
E-mail: mtrebova@caritas.cz, web: www.ochmt.cz

Oblastní charita informuje:
- Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 7. 6.
v refektáři františkánského kláštera v 10.00 hod.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je v provozu každý pracovní den od 7.00 – 15.30
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová v Denním
stacionáři Domeček. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Využití Tříkrálové sbírky 2010
Jak se již stalo tradicí, proběhla v Mor. Třebové
a okolí i v r. 2010 Tříkrálová sbírka. Díky
podpoře a štědrosti široké veřejnosti se tento rok
vybrala rekordní částka 330 369 Kč. Z této částky
se do farnosti M. Třebová vrátí 191 614 Kč. Tyto
prostředky budou použity na pomoc potřebným.
V této chvíli schválila Tříkrálová komise v Olomouci záměry Oblastní charity M. Třebové v celkové výši 100 000 Kč. Tato částka bude využita
takto:
30 000 Kč půjde na pomoc obětem ničivého
zemětřesení na Haiti.
25 000 Kč bude vyčleněno na nákup zdravotních
pomůcek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Jedná se především o zakoupení
polohovacího lůžka na el. ovládání. Po této
pomůcce je v současnosti poptávka větší než
nabídka.
25 000 Kč bude použito na přímou pomoc
vytipovaným soc. slabým rodinám s dětmi Mor.
Třebové a okolí.
20 000 Kč bude použito na zakoupení pračky
(včetně pracích prostředků), která bude sloužit
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo
jsou v dané chvíli bez přístřeší, k vyprání jejich
oblečení, přikrývky apod.

Úspěch českého
grafika v Šanghaji
Akce je určena zejména dětem a školní mládeži,
ale i všem ostatním, kteří chtějí strávit příjemné
nedělní dopoledne v pěkném koutě přírody mezi
Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebenem.
Účastník objede na kole přibližně 12 – 14
kilometrový okruh převážně po zpevněných
cestách (trať a délka se operativně přizpůsobují
počasí) a na vložených traťových kontrolách plní
rozmanité nenáročné a zábavné úkoly. Nezávodí
se (na čase nezáleží, každý může jet jemu
vyhovujícím tempem) a není nutné speciální
kolo. Akce je proto vhodná i pro menší děti
s doprovodem rodičů. Kdo se zdárně vypořádá
s nástrahami přírody a traťových kontrol, obdrží
v cíli (opět v Udánkách) účastnický diplom
a drobné upomínkové předměty. Akci podporuje
„Zdravé město Moravská Třebová“ a i díky této
podpoře účastníci neplatí žádné startovné.
Více o akci i její historii na www.cnsz.wz.cz.
Přijďte a staňte se alespoň na pár chvil dávnými
osadníky, schopnými a připravenými se vypořádat se vším, co jim příroda či lidé postaví do
cesty.
Moravskotřebovští skauti
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Klub přátel výtvarného umění v Moravské
Třebové obdržel zajímavou informaci o úspěchu
českého grafika se souborem „Moravskotřebovské motivy v litografiích Karla Beneše“.
Akademický malíř a grafik Karel Beneš z Prahy
obeslal v roce 2008 mezinárodní výstavu
exlibris v Šanghaji (Čína) uvedeným souborem,
jehož námětem jsou motivy našeho města.
Teprve v nedávné době jsme se dozvěděli, a jako
doklad obdrželi i kopie dokumentů, o ocenění
tohoto souboru „Hlavní cenou" pro zahraniční
účastníky této výstavy. Je to pro nás velice
příjemný pocit, že naše myšlenka a práce
jednoho z předních grafiků bude natrvalo
umístěna v Šanghajském muzeu „Fu Xian Zhai
Exlibris“. Právě v době konání světové výstavy
EXPO v tomto městě, tak jistě shlédne tento
soubor i mnoho návštěvníků tohoto muzea
z celého světa. Je krásný pocit vědět, že Město
Moravská Třebová bude zviditelněno i v tak
daleké zemi neznámým návštěvníků muzea
i sběratelům exlibris.
Jiří Vinkler, KPVU Moravská Třebová

O využití zbývající částky z Tříkrálové sbírky,
která musí být schválena Tříkrálovou komisí
budeme občany informovat.
Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:
Práce uživatelů v sociálně terapeutické dílně
Ulita se od ledna tohoto roku rozběhla a jednotlivé dílny se již mohou pochlubit novými
výrobky, které uživatelé prezentují na různých
akcích jako např. Dny slovenské kultury apod.
Uživatelé STD Ulita se rozhodli, že se zúčastní se
svými pracemi 5. ročníku celostátní soutěže
o CENU MODRÉHO SLONA 2010, která se
uskuteční v červnu tohoto roku v Liberci. Tuto
soutěž pořádá Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o.s. Mottem tohoto projektu je:
„BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ“. Naši
uživatelé se přihlásili do výtvarné, keramické
a literární kategorie. Věříme, že účast v této
soutěži bude pro uživatele novou zkušeností
a inspirací v další práci.
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.mtrebova.charitat.cz či v zařízeních DS Domeček a ST dílny
Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Ludmila Dostálová, ředitelka Oblastní charity
Moravská Třebová a pracovní tým OCHMT

„Ukaž co umíš“
I v tomto roce proběhne v areálu františkánské
zahrady akce „Ukaž co umíš“. Akce se
uskuteční 16. 6. v 15.00 hod. Tato akce je
určena pro handicapované osoby z Mor.
Třebové a okolí. Tradičně se jí účastní
uživatelé denního stacionáře Domeček,
sociálně terapeutických dílen Ulita, žáci
speciální školy v M. Třebové a senioři
z Domova pro seniory v M. Třebové. Díky
finanční podpoře města Mor. Třebová se
uskuteční již 4. ročník. Všichni zúčastnění si
mohou v různých disciplínách poměřit své
dovednosti a schopnosti. Po soutěžním klání
se mohou o své dojmy a zážitky podělit
s ostatními u malého občerstvení.
Oblastní charita Moravská Třebová

ČERVEN 2010

strana 7

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

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
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny
před představením, i v tomto případě platí, že po
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do
prodeje.

Městské slavnosti
19. 6. 2010, zámecké nádvoří Mor. Třebová
Program:
16.00 Aucassin a Nicoleta – loutková rytířská
komedie – uvádí divadelní spolek LokVar Praha
17.30 Trio de Janeiro – funk latin world music
orchestr z Litomyšle
19.00 Marek Ztracený – koncert předního
poprockového zpěváka, skladatele, pianisty …
20.30 Kamil Střihavka se skupinou LEADERS
– stálice naší rockové scény znovu v našem městě
22.30 Dick Ó Brass – energická muzika okořeněná zvukem skotských dud, keltské harfy
a bretaňských šalmají.

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí
Litomyšl
11. 6. – 5. 7. 2010
52. ročník Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl
www.smetanovalitomysl.cz
17. – 20. 6. 2010 / Smetanovo náměstí
Salaš u Franka Levoča tentokrát na
Smetanově náměstí
Přijďte ochutnat slovenská jídla a nápoje.
3. 7. 2010 od 11.00 – 23.00 hod.
Kdyby Kulich aneb Letní vánici
inspirace přináší UNESCO
Zveme vás na mobilní artistní show, která
bude plná kultury a tvořivosti bez hranic.
www.unesco-czech.cz
A

Vstupné: celý den 60 Kč, děti a důchodci 40 Kč,
děti v doprovodu rodičů zdarma.
Pořádají KSMT
Změna programu vyhrazena!

Svitavy
15. 5. – 13. 6. 2010 / Městské muzeum
a galerie
30. Národní soutěž a výstava amatérské
fotografie
7. 6. 2010 od 19.00 hod. / Fabrika
Divadlo Kalich: Drahouškové
Komedie o třech dějstvích s J. Paulovou
a P. Zedníčkem v hl. roli.
16. 6. 2010 od 19.00 hod. / Fabrika
Dvořákův festival
Komponované pásmo hudby a poetických
textů o lásce, která stářím nekončí.
Věnováno památce Borise Rösnera.
Umělecký přednes J. Šťastný, hraje
Ensemble Martinů
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
A

Polička
5. 6. 2010 od 19.00 – 24.00 hod. / Centrum
B. Martinů
Čas pro neobyčejné zážitky
Neobyčejná noční procházka Poličkou
s řadou neobvyklých zastavení povede
po stopách B. Martinů.
15. 6. 2010 od 19.00 hod. / Tylův dům
HUI-TING YANG
Sólový recitál tchajwanské klavíristky.
18. – 19. 6. 2010 / pá od 17.00 hod./
so od 14.00 hod. / Městský park
Colour meeting 2010
Mezinárodní festival hudby a filmu
věnovaný setkávání různých kultur.
Vystoupí: Původní Bureš, DVA,
Točkolotoč, Čankišou, Temporal Loop,
Kill the Dandies, Bluemy.
A

Vysoké Mýto
7. – 12.6. 2010 /nám. Přemysla Otakara II.
a Regionální muzeum
Sodomkovo Vysoké Mýto
Festival věnovaný geniálnímu
designerovi a karosáři J. Sodomkovi
v retro stylu 30. let
25. – 26. 6. 2010 / nám. Přemysla Otakara
II. a scéna u Husova sboru
Festival svobody
Vyvrcholení stodenního festivalu
inspirovaného 20 lety svobody města po
odchodu okupačních vojsk.
25. 6. – divadelní představení
26. 6. – koncerty: V. Mišík, M. Kubišová,
Pražský výběr II, J. Kryl atd.
25. 6. – 19. 9. 2010, vernisáž 25. 6.
v 17.00 hod. / Městská galerie
Karel Kryl
První výstava Krylova výtvarného díla.
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KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí
2. 6. středa

Milý Johne

Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je
ukázat pomocí souběžného vyprávění několika
příběhů, že problém moderního rodičovství je širší
a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé
postavy. Režie: Alice Nellis, hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka, Zuzana
Čapková, Zuzana Krónerová ad.
19.00 hodin, drama, přístupný od 12 let, ČR,
110 min., vstupné: 70 Kč
14. 6. pondělí

Ženy v pokušení
23. 6. středa
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických hitů
Pravidla moštárny a Čokoláda, natočil silný
romantický příběh lásky, která musí neustále
překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Mladý
voják potká mladou dívku a pro oba je z toho
osudová láska. Namísto happy endu však přichází
život, voják musí zpět k jednotce a do služby je
v následujících letech povoláván stále častěji. Svůj
životní vztah žijí oba milenci hlavně prostřednictvím
dopisů a společného času je málo. Je vojenská
služba dostatečný důvod k životu? Kdy bude „Milý
Johne“ napsáno naposledy?
Režie: LasseHallström, hrají: Channing Tatum,
Amanda Seyfried, Henry Thomas ad.
19.00 hodin, drama, USA, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné: 70 Kč
7. 6. pondělí

Exmanželka za odměnu

Na Milo Boyda (Gerard Butler), smolařského lovce
odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol
vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou
manželku, reportérku Nicole Hurley (Jennifer
Aniston). Domnívá se, že ho čeká snadná odměna,
ale když mu Nicole zmizí, aby sledovala stopu
vražedného spiknutí, uvědomuje si, že nic, co se
týká jeho a Nicole, není jednoduché. Oba bývalí
partneři neustále stupňují finty, kterými se jeden
druhého snaží obelstít – do chvíle, než zjistí, že jim
jde oběma o život. Možná se domnívali, že splnit
manželský slib lásky, věrnosti a vzájemného
respektu byl úkol nad jejich síly. Pokud ale chtějí
přežít, budou muset společně překonat nástrahy
mnohem větší.
Režie: Andy Tennant, dále hrají: Christine Baranski,
Jason Sudeikis ad.
19.00 hodin, akční komedie, přístupný, USA,
titulky, 110 min., vstupné: 70 Kč
9. 6. středa

Mamas & Papas

Souboj Titánů

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala
do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud
milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti
s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na
prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce
být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku
nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá
herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou
školu života. Výstřední dáma má zaručený recept:
nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným.
Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny
i Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě
do milostného dobrodružství, tu stále ještě jsou.
A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si
podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to
nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.
Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Eliška Balzerová, Lenka
Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček, Roman Zach ad.
19.00 hodin, komedie, přístupný, ČR, 118 min.,
vstupné: 70 Kč
16. 6. středa

Jak vycvičit draka

Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga?
Pokud ne, budete mít příležitost v animované
komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks.
Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného
zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou,
která je ve všech ohledech poněkud drsnější.
Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na
drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně
nejdrsnější.
17.00 hodin, animovaná komedie, USA, český
dabing, 97 min., vstupné: 60 Kč
21. 6. pondělí

Iron Man 2

Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém
zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.

V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam
navléknou nějakou masku, aby zachránili svět, by
bral bezkonkurenčně první místo. I proto se původem
komiksový superhrdina Iron Man dočkal druhého
dílu. Ten slibuje další intenzívní zážitek, v němž
navíc už tak luxusní herecké obsazení jedničky
doplňují další hvězdná jména – Scarlett Johansson,
Sam Rockwell a Mickey Rourke. Režie: Jon Favreau.
19.00 hodin, akční, USA, titulky, přístupný
od 12 let, 117 min., vstupné: 70 Kč

Boj o moc muže proti králům a krále proti bohům.
Boj mezi bohy samotnými může zničit celý svět.
Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný
člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před
Hadem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem
podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro
nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív,
než se jemu podaří zničit Dia (Liam Neeson) a rozpoutat peklo na zemi. Perseus se spolu s dalšími
neohroženými bojovníky vydává na nebezpečnou
cestu hluboko do zakázaných světů. Musí se utkat
s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami.
Zvítězí pouze, pokud přijme svou moc a sílu jako
bůh a vzepře se svému osudu a půjde svou vlastní
cestou. Režie: L. Leterrier
19.00 hod., dobrodružný/fantasy, USA, přístupný
od 12 let, titulky, 106 min., vstupné: 70 Kč
28. 6. pondělí

Robin Hood

Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném
zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda
Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto
příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk,
v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak vášniví
byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně nemusí
nastat, a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí
sestava se na tomto výjimečném projektu sešla. Byť
to pro někoho nemusí příliš znamenat, s výjimkou
režiséra si všichni aktéři aspoň jednou v životě
vyzkoušeli, jaké to je, držet v ruce vlastního Oscara,
ať to je producent Brian Grazer (Čistá duše),
scenárista Brian Helgeland (L. A. Přísně tajné), nebo
herci Russell Crowe (Gladiátor), Cate Blanchett
(Letec) nebo William Hurt (Polibek pavoučí ženy).
19.00 hodin, historický, USA, titulky, přístupný
od 12 let, 148 min., vstupné: 70 Kč
30.6. středa

Sex ve městě 2
Zábava, móda přátelství – nejen toto všechno znovu
přináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samantha,
Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky
po dvou letech. Co se stane po tom, co řeknete své
Ano? Život je takový, jaký si ho dámy vždycky
přály, ale nebyl by to „Sex ve městě“, kdyby život
neměl v záloze pár překvapení. Tentokrát v podobě
úžasného dobrodružství plného slunce, které čtveřici
žen přímo smete z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde party
nikdy nekončí a něco tajemného je za každým
rohem. Režie: Michael Patrick King, hrají: Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynhia Nixon , Kristin
Davis, Christopher Noth ad.
19.00 hodin, romantická komedie, USA, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné: 70 Kč
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MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
so - ne: 14.00 - 16.00 hod.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstava:
Miroslav Wagner –
Noli tangere
(výstava fotografií) –
zahájení ve čtvrtek
17. 6. v 17 hod.
Muzejní noc
se letos uskuteční
Miroslav Wagner
v pátek 11. června.
Od 19 do 24 hod.
bude zdarma přístupná expozice Holzmaisterovy sbírky. Ve 20.00 začne
přednáška Jaromíra Kozáka na téma
Starověký Egypt, spojená s besedou.
Jaromír Kozák je spisovatel,
překladatel, badatel v oblasti hermetismu, esoteriky, výzkumu paranormálních jevů, religionistiky
a historie s důrazem na egyptologii.
Egyptologii a archeologii vystudoval
na UK v Praze (1993). Do povědomí
širší veřejnosti se dostal především
vydáváním překladů starověkých
i pozdějších literárních spisů, např.
egyptské knihy mrtvých. Český klub
skeptiků SISYFOS mu v roce 2005
udělil stříbrný Bludný balvan za teorii
funkčního modelu spiritismu.

Duhový Labyrint
PRAVIDELNÉ AKCE o.s. DUHOVÝ
LABYRINT na měsíc červen:
v prostorách Duhového Labyrintu
Kostelní nám. 1, 1.patro (budova bývalé Latinské
školy), Mor. Třebová
informace: tel: 461 316 734, 776 680 759
mail: duhovylabyrint@centrum.cz
web: http://duhovylabyrint.ic.cz
všechny akce se konají s podporou
Města Moravská Třebová

Relaxační cvičení
s prvky Čchi kungu a jógy
jednoduchá a fyzicky nenáročná cvičení pro
všechny věkové kategorie, mohou cvičit i děti
pondělí - 10.00 - 11.00 hod.
středa - 17.00 - 18.00 hod.
čtvrtek - 18.30 - 19.30 hod.
s sebou: pohodlné oblečení, přezutí
MUZIKOTERAPIE s paní Dosedělovou
Děti: flétničky – středa od 16 hod., pátek od
14.15 rytmické nástroje, divadlo
Dospělí: bubny 1x měsíčně sobota – 3 hod.
seminář, tibetské mísy (dle přihlášek)
Klubová SETKÁVÁNÍ
úterý od 16 hod.
čajový klub – inspirace, zájmy, tvorba
nabízíme možnost uspořádat si (nebo pro vás
zorganizovat):
posezení – setkání u čaje s přáteli, oslavy
(i pro děti), besedy, přednášky, prezentace,
semináře, kurzy

• Pouť na Znojemsko
Tasovice nad Dyjí, Znojmo a další
pamětihodnosti Znojemska (a také sklípek)
Kdy: sobota 5. června 2010, odjezd
v 6.00 hodin do muzea.
Cena 150 Kč. Přihlášky v recepci sociálních služeb města.

Křenovská farnost v historii.
Pfarrei Krönau in der Geschichte

Pohlednici Bránské ulice v muzejní sbírce
zatím nemáme a rádi bychom ji získali…

Dvojjazyčná, česko-německá publikace vychází při příležitosti 280. výročí posvěcení
barokního kostela sv. Jana Křtitele nákladem
Římskokatolické farnosti Křenov. V první části
přináší shrnutí dějin obce a kostela, zpracované na základě původních pramenů a odborné
literatury s důrazem na nové poznatky, k nimž
dospěla historiografie v posledním půlstoletí.
Vyvrací například tradované Santiniho autorství projektu kostela nebo atribuci některých
uměleckých děl. Druhá část zprostředkovává
českým čtenářům vybrané kapitoly z německé
vlastivědné publikace Erinnerungen an Markt
Krönau, Briesen, Hinter-Ehrnsdorf, Johnsdorf,
Schneckendorf, Vorder-Ehrnsdrof a přibližuje
nelehké osudy církve a věřících v časech komunistické totality. Třetí přináší německý překlad předchozích částí. Text je doplněn množstvím unikátních, dosud nepublikovaných
fotografií. Autory textů a editory publikace
jsou Jiří Šmeral, Jan Turko a Georg Bouchal.
Publikace se snaží přispět k poznání církevních dějin bývalého Hřebečska a k sblížení
mezi současnými českými a někdejšími
německými obyvateli regionu.
Jiří Šmeral

• Posezení při swingu
Zveme Vás 12. 6. na posezení při swingu
s kapelou Františka Zeleného, které se
koná za příznivého počasí v restauraci
U Kalvárie od 17.00 – 20.00 hodin.

Slavnostní vyřazení
absolventů
Školní rok se pomalu blíží ke konci. Jeho
závěr je na naší škole tradičně spojen
s významnou akcí, zvanou „Slavnostní
vyřazení absolventů“. Zmíněná akce je pro
žáky tečkou za mnohaletým studiem. Absolventi I. stupně končí sedmileté a absolventi
stupně druhého studium jedenáctileté. Čtyři
z nich prošli letos úspěšně přijímacím řízením
na střední umělecké školy. Studium I. stupně
ZUŠ začíná 3. třídou ZŠ. Žáci z přípravných
oborů, (kteří půjdou po prázdninách do 3. třídy
ZŠ), budou na této slavnosti pasováni na
prvňáčky.
Vzhledem k důležitosti této akce jsou na
slavnost tradičně pozváni hosté z městského
zastupitelstva i z dalších institucí města
Moravská Třebová a jejího okolí. Právě oni
předají absolventům i budoucím prvňáčkům
gratulace. Součástí programu jsou mimo jiné
i vstupy hudebního a tanečního oboru.
Výzdobu sálu provede oddělení výtvarné.
Slavnostní vyřazení absolventů proběhne 24.
června 2010 v Koncertním sále ZUŠ v 18.30
hod. Těšíme se na vaši návštěvu.
Vaše ZUŠ

Kalendář akcí ZUŠ
2. 6. – 17.00 – Vernisáž absolventů VO
(Výstavní síň zámku)
– 17.30 – Absolventské vystoupení
LDO a HO (Koncertní sál)
2. – 14. 6. – 13 – 17.00 – Výstava absolventů
VO (Výstavní síň zámku)
9. 6. – 15.00 – Vystoupení pro USP (Anenská
Studánka)
9. 6. – 16.00 – LDO rodičům (Koncertní sál)
10. 6. – 17.30 – Podvečer s múzami (Komorní
sál)
17. – 18. 6. – 8.30 – 12.00 – Umělecké dílny
pro MŠ, ZŠ (prostory ZUŠ)
24.6. – 18.30 – Slavnostní vyřazení absolventů
ZUŠ (Koncertní sál)
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DukuDuku

music dance club

8 + !!! DJ PIXIE !!! 70,4. Foundation
Murte, Kostka, Meesha
5. Semtex na Ex Párty – dj’s Company 50,11. Znouzectnost, Pitocha 100,12. Finlandia Midnight Sun – dj Shirak 50,Hop Night
18. Hip
DRAMATIKZ, MC Bohula–Iný Režim
začátek: 21.00 hod.

Semtex ochucený – 25 Kč, Semtex vodka – 50 Kč, džbán Forsage – 220 Kč

panák Finlandia – 30 Kč, koktejl Midnight Sun – 50 Kč

100,-

dj JSM, dj Busteraz

začátek: 20.00 hod.

panák Jägermeister – 30 Kč, koktejl Sex on the beach – 50 Kč

začátek: 20.00 hod.

19. Velká pěnová párty s Rádiem Haná
25. Předprázdninová Disco Párty – dj Maty
26. Oldies Party s dj’s Company

70,-

panák Metaxa***** – 30 Kč, koktejl Party Fruity Drink – 50 Kč

20,-

panák Grant’s – 30 Kč, koktejl Grant’s Cola – 50 Kč

50,-

9. května 19c, Moravská Třebová • Začátek: 22:00 hod.

www.dukuduku.cz
Předprodej: Muzika - Vladimír Koblovský
Nám. T. G. M. 25, Moravská Třebová
Po - Pá 8:30-12:00, 13:00-17:00, So 8:30-11:30
muzika@muzika-shop.cz, tel.: +420 461 311 278

Nejlepší hudební výběr!
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„Tábor“ v Moravské Třebové po odchodu válečných uprchlíků
Odchod uprchlíků
Na začátku roku 1918 bylo v táboře kolem 1400
obyvatel. 11. března se přes tři sta východohaličských uprchlíků s padesáti kusy dobytka vrátilo
do vlasti. Další zřejmě odcházeli průběžně,
protože v polovině dubna už bylo v táboře jen
800 uprchlíků. 7. května odešlo dalších 380 osob,
12. května 236, 29. května 135, takže koncem
května byl již tábor téměř prázdný. Otázka
dalšího využití areálu začala být velmi aktuální.
Snaha o zřízení stálé vojenské posádky v Moravské Třebové
Vedení města již od konce 19. století opakovaně
usilovalo o umístění stálé vojenské posádky v Moravské Třebové; nyní se naskytla nová příležitost.
13. července 1918 bylo další využití areálu tábora
předmětem jednání obecního výboru, umístění
vojenské jednotky bylo vyhodnoceno jako pro
město nejvýhodnější řešení.
3. září se konala komisionelní obhlídka tábora za
účelem zjištění, je-li areál vhodný pro využití
vojenskou správou a zda je zde možno v době
míru umístit stálou vojenskou posádku. Komise
navrhovala využít areál spíše k umístění léčebny
pro pacienty s tuberkulózou či zotavovny. Vedení
města však velice stálo o jeho využití armádou.
Když komise neshledala ubytovací kapacity
dostačujícími, bylo ochotno vystavět v areálu
kasárna. Bránilo se však záměru umístit zde
české vojáky s cílem posílit vlivem německých
obyvatel města jejich loajalitu k monarchii.
Komise se rozhodla žádost města o přidělení
vojenské posádky podpořit, vzhledem k dalšímu
vývoji války ovšem k realizaci záměru nedošlo.
Využití areálu pro dětskou rekreaci
Zatímco probíhala jednání o dlouhodobém
mírovém využití tábora, byl prozatím využíván
k rekreaci různých skupin potřebných obyvatel
monarchie. 6. srpna přijelo do Moravské Třebové
prvních 150 vídeňských učňů. 13. srpna k nim
v rámci akce „Kaiser-Karl-Wohlfahrtswerk“
přibylo 400 dětí z Teplic, většinou z nejchudších
německých rodin Krušnohoří, které vzbudily
u obyvatel města soucit a ochotu pomoci. Učni
z Vídně si však sympatie nezískali – krátce po
příjezdu rozbili výlohu obchodu na náměstí
a ukradli vystavené zboží, kradli také ovoce v zahradách. Dvacet z nich bylo už po týdnu odesláno
zpět do Vídně. V září přijely další dvě skupiny
a stížnosti na jejich nekázeň pokračovaly. Někteří
chlapci budili pohoršení také tím, že dávali
najevo socialistické smýšlení (nosili červené
karafiáty a červené stužky v knoflíkové dírce).
Ještě začátkem listopadu jich v táboře byla asi
stovka a šířila se mezi nimi chřipka. Odjezd
poslední skupinky 16. listopadu přijalo obyvatelstvo s ulehčením.
Tábor v Československé republice
V listopadu 1918 již dostavbu tábora organizovalo moravské místodržitelství, které podléhalo
československé vládě. To ovšem opět zneklidňovalo německé obyvatelstvo, které příslušnost
Hřebečska k Československé republice odmítalo.
Situace se vyhrotila po příchodu československého vojska. Tábor a v něm skladované zásoby,
které vojsko převzalo jako majetek československého státu, hrály významnou úlohu v konfliktu
mezi vojáky a německým obyvatelstvem, jenž
vyvrcholil 29. listopadu střelbou na náměstí a měl
za následek oběti na životech civilních obyvatel.
Vojenská posádka pak v táboře zůstala až do
konce ledna 1920.
Koncem srpna 1919 bylo rozhodnuto umístit do
areálu na dobu jednoho roku vojáky trpící
malárií. Tábor zabralo ministerstvo národní
obrany, odeslalo tam několik lékařů a jiných
důstojníků a dalších 60 vojáků i vybavení
nemocnice, ta však byla po roce opět vystěhová-

Sázení Lípy svobody 25. května 1919
na, aniž by do ní byl za celou dobu její existence
přijat jediný pacient.
Dále bylo zvažováno využití areálu ke zmírnění
bytové nouze ve městě nebo ke zřízení okresní
všeobecné či infekční nemocnice, nebyl však
shledán vyhovujícím k žádnému z těchto účelů.
O využívání moravskotřebovského areálu usilovaly také moravské organizace péče o mládež.
Dlouho se ani v tomto směru nedařilo nic
realizovat. 27. května 1920 areál konečně převzalo ministerstvo sociální péče. 6. července
1920 uveřejnil František Moučka, stavební
inženýr zaměstnaný na moravskotřebovském
okresním hejtmanství, článek v Lidových novinách, ve kterém navrhoval využití areálu pro
zřízení jakési české kolonie, v níž by byly
ubytovány především rodiny, které ve válce
ztratily živitele. Byla by zde zřízena menšinová
škola a vytvořeny možnosti pro starší děti vyučit
se různým řemeslům. Sousedící hospodářský
dvůr knížete Johanna II. z Liechtensteina měl být
vykoupen a tvořit zemědělské zázemí kolonie.
Celý komplex mohl podle Moučky poskytnout
obživu 500 – 1000 lidem a zároveň pod vedením
předních československých odborníků vychovávat vzorný dorost. Moučka ve svém návrhu vystihl představu československých úřadů o ideálním využití areálu a zároveň noční můru německých obyvatel města. Dlouho se však
nedařilo uskutečnit ani skromnější záměry využití
tábora. O letních prázdninách roku 1920 i 1921
zde byly opět ubytovány děti z Vídně, tentokrát
z českých rodin. V táboře se zřejmě měly
zdokonalit v mateřském jazyce a zároveň zpěvem
českých písní na veřejnosti přispět k „počešťování“ města.
V létě 1920 propukla panika mezi klienty
brněnské městské zaopatřovny, kde se rozšířila
poplašná zpráva o chystaném přesunutí ústavu do
Moravské Třebové a Kyjova. Stěžejním záměrem
ministerstva sociální péče však bylo ubytovávat
v táboře české sirotky. Zájem o přemístění do
Moravské Třebové projevily brněnské instituce,
které měly uvolnit místo nově vznikajícím
vysokým školám – městský chlapecký sirotčinec
a zemská vychovatelna. V poslanecké sněmovně
proti těmto záměrům vystoupil dr. Franz Spina
a další němečtí poslanci. Snažili se především
zabránit zřízení české školy, které by si umístění
více než 300 převážně českých dětí v táboře
vyžádalo. S interpelací neuspěli, přesto ani jeden
ze záměrů nebyl uskutečněn. Až v létě roku 1921
přemístil Podpůrný spolek samostatných slepců

v Praze do moravskotřebovského areálu své
středisko s dílnami. V té době už se však ve
městě objevovaly první nejasné zprávy o plánovaném umístění ruských uprchlíků v táboře, které
vyvolaly údiv a obavy z neznámého. 2. září byl
tábor podroben prohlídce ministra sociální péče.
V druhé polovině října již bylo jasné, že zde bude
zřízeno ruské gymnázium.
V rámci pozemkové reformy bylo mezitím
rozhodováno o dalším osudu pozemků knížete
Johanna II. z Liechtensteina na Moravskotřebovsku. Město usilovalo o přidělení jeho moravskotřebovského statku, avšak neúspěšně. Statek byl
převeden do vlastnictví státu s cílem zajistit
zásobování tábora. Pozemky, na kterých byl
postaven vlastní areál tábora, odkoupil československý stát od knížete už v květnu 1920.
30. září 1921 proběhlo jednání na Ministerstvu
sociální péče v Praze, kde bylo rozhodnuto o poskytnutí moravskotřebovského areálu Pomocné
ruské akci. Byl proto předán Ministerstvu zahraničních věcí. Na přelomu let 1921 a 1922 pak do
něj bylo přesunuto gymnázium, zřízené v prosinci
roku 1920 v Cařihradu pro děti ruských uprchlíků. O historii ruského gymnázia nás informuje
několik příspěvků A. Kopřivové zveřejněných
v Moravskotřebovských vlastivědných listech.
Tábor měl v období první republiky značný
význam pro českou menšinu. V areálu uprostřed
tábora byla 25. května 1919 zasazena tzv. Lípa
svobody. V září 1920 bylo ve školní budově
tábora zahájeno vyučování české menšinové
školy. Její zřízení se podařilo prosadit přesto, že ji
navštěvovalo jen několik žáků. K předpokládanému využití školy větším počtem brněnských dětí
nikdy nedošlo, do školy byly proto přijímány
i pětileté, školní docházkou dosud nepovinné
děti. Po ztroskotání rozsáhlejších plánů ministerstva sociální péče a dalších institucí zvýšila stav
žáků menšinové školy alespoň desítka českých
sirotků. Případná návštěva české školy dětmi
z německých rodin narážela v německé většině na
silný odpor veřejného mínění. V areálu našli útočiště čeští Sokolové, kteří později využívali i tělocvičnu ruského gymnázia, pořádaly se společné
akce ruských emigrantů a české menšiny.
Ruské gymnázium ukončilo svou činnost v Moravské Třebové v červnu 1935. Areál tábora pak
přešel do správy Ministerstva národní obrany,
které v něm umístilo Státní vojenské reálné
gymnázium. To zahájilo výuku 1. září 1935 a ve
školním roce 1938/39 svou činnost ukončilo.
-jm-
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 6. – 25. 6. 2010 – Zuzana Mičková
Výstava prací moravskotřebovské amatérské
výtvarnice p. Zuzany Mičkové. Přístupno v půjčovní době městské knihovny: po-čt: 9.00 – 17.00
hod., so: 9.00 – 12.00 hod.
8. 6. 2010 – Život a dílo K. H. Máchy –
Máchův rok
Přednáška prof. PhDr. Jaroslavy Janáčkové,
Csc. Určeno studentům gymnázia.
Uspořádáno k 200. výročí narození K. H. Máchy
(16. 11. 1810).
10. 6. 2010 – Vlastivědná vycházka
Procházka městem – ulice Bránská, Farní
a Kostelní náměstí, odborný výklad zajistí
p. M. Kužílek, předseda památkové komise. Sraz
účastníků v 15.30 hod. v knihovně.
15. 6. 2010 – Den otevřených dveří
- možnost prohlídky prostor knihovny – dětské
a dospělé oddělení, čítárna – studovna
- vyhledávání ve fondu knihovny – jak pracovat s
on-line katalogem
- seznámení s internetem (základní informace pro
začátečníky)

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

3. 6. - Atletická všestrannost nejmladšího žactva – obvodní kolo. Od 8.00 hodin,
hřiště ZŠ Palackého.
12. 6. - FORTITUDO 2010 – třetí ročník
festivalu ohně a žonglování. Od 17.00 na hřišti
v Sušicích. V případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do kulturního domu v Boršově.
Podrobnosti na plakátech a na webu DDM.
LETNÍ PRÁZDNINY
PRÁZDNINOVÝ POBYT V DDM: v termínu
26. - 30. 7. 2010, převážně pro děti 1. a 2. tříd
denně 8.00 - 17.00 hod. (soutěže, CTH, výlety,
koupaliště apod.).
Cena 1.100 Kč. (ZÚ 1.000 Kč). Informace +
přihlášky v DDM nebo na webu.

Čarodějnicím svítilo sluníčko
Poslední dubnovou sobotu se konal na cvičáku
v lomu tradiční „Čarodějnický rej“, který
pořádá DDM a ZKO 308 za podpory Zdravého
města již několik let.
Také letos mohly děti plnit úkoly na různých
stanovištích a zúčastnit
se soutěže Miss čarodějnice.
Nejkrásnější „čarodějnicí“ předškolního věku
byla zvolena osmiměsíční Verunka Zelinková
(viz. foto) a Zuzka Kučerová se stala vítěznou
„čarodějnicí“ v kategorii
školáků. Nechyběl doprovodný program střeleckého oddílu pod vedením p. Přidala a kroužků
DDM. Své bojové umění předvedli Libor Vystrčil
a Šaolíni z Olomouce.
Zpestřením celého odpoledne byla dětská tombola, ukázka z výcviku psů ve sportovní kynologii, upálení přilétnuté čarodějnice a posezení
s kytarou. Poděkování patří také moderátorům
RADIA DWD DDM. O bohaté občerstvení se
postarali místní kynologové.
Doufáme, že se účastníkům akce líbila a budeme
se těšit na „slet čarodějnic“ i v příštím roce.
Pracovníci DDM

Otevřeno: 9.00 – 17.00 hod., v 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. prohlídka
sklepení
15. 6. 2010 – Vzpomínání….
Podvečer vzpomínek a vyprávění p. Ing. Josefa
Schneeweisse, dlouholetého předsedy Klubu
českých turistů v Moravské Třebové. Začátek
v 17.00 hod. ve studovně MěK.

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

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

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

16. 6. 2010 – 75 let skautingu v Moravské
Třebové
Přednáška PhDr. Jiřího Šmerala z Univerzity
Palackého v Olomouci k 75. výročí založení
a 20. výročí obnovení skautingu v Moravské
Třebové. Začátek v 17.00 hod. v sále Sociálních
služeb města (Svitatavská ul.).
26. 6. 2010 – 31. 7. 2010 – Fotofestival
Moravská Třebová 2010
Výstava fotografií amatérských umělců z Náchoda. Přístupno v půjčovní době knihovny:
po-čt: 9.00 – 17.00 hod., so: 9.00 – 12.00 hod.
Knihovna dětem
Tvořivá středa
2. 6. 2010 – Housenka z papíru
9. 6. 2010 – Veselé magnetky
16. 6. 2010 – Puzzle
23. 6. 2010 – Dárek pro p. učitelku/p. učitele
30. 6. 2010 – Vějíř
Začátek v 15 hod. v dětském oddělení MěK.
5. výročí otevření čítárny a studovny knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové otevřela před pěti lety, 15. 6.
2005, občanům nové prostory – studovnu a čítárnu. Toto oddělení knihovny je vybaveno 5 počítačovými stanicemi a skýtá návštěvníkům
knihovny přístup k internetu.
Studovna a čítárna nabízí uživatelům rozsáhlou
příruční knihovnu vybavenou regionálními dokumenty, encyklopedickou literaturou a základními příručkami různých vědních oborů, které
jsou k dispozici pro prezenční studium. Kromě
toho mají čtenáři k dispozici denní tisk a poslední
čísla knihovnou odebíraných časopisů nejrůznějšího zaměření (např. společenské týdeníky
Vlasta, Květy, populárně naučné měsíčníky
Domov, Zahrádkář, D-test, Modelář a mnoho
dalších periodik).
Staňte se pravidelnými návštěvníky
studovny a čítárny,
abyste byli dobře informováni.

Náboženská obec v Moravské Třebové se
schází v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro
tyto účely pronajatou. Všechny pořádané
akce jsou nejen pro naše věřící, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve 14.00
hodin. Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00 hodin s malým pohoštěním.

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

Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.

Po 9:00 hod. klášterní kostel
Út 18:00 hod. farní kostel
St 18:00 hod. farní kostel
Čt 17:00 hod. klášterní kostel
- mše sv. pro děti
Pá 18:00 hod. klášterní kostel
So 18:00 hod. klášterní kostel
Ne 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel

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

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub
důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve v 17.00 hod. kurzy alfa na
faře. Pro zájemce, kteří se chtějí ptát na otázky víry a probírat témata související s křesťanstvím.
Během bohoslužeb pokud to situace vyžaduje
může být nedělní škola pro děti. Proto jsou
k těmto shromážděním srdečně zvány celé
rodiny i s malými dětmi.

Program činnosti KČT
Středa 9. 5. - Přátelské posezení v klubovně
odboru od 19.00 hod. – upřesnění výletu do
Kadova, příprava programu na měsíce červenec,
srpen a další aktuálnosti.
Sobota 12. 5. - Cyklovýlet „Do údolí Křetinky“
po trase M. Třebová – Křenov – Svojanov –
Letovice – Mor. Třebová. Délka trasy cca 80 km.
Sraz zájemců v 8.00 hod. u autobus. nádraží,
návrat okolo 18.00. hod. Vede: Kuncová Jiřina.
Pátek - neděle 18. - 20. 5 - Setkání cykloturistů
na Kadově. Trasa do Kadova - z Mor. Třebové
přes Bystré a Jimramov. V oblasti Kadova cyklovýlet po Žďárských vrších. Podrobnosti o akci
budou projednané na schůzce odboru 10. 6.

Sobota 26. 5. - Cyklovýlet „Českomoravským
pomezím“ po trase z Mor. Třebové přes Dětřichov u Svitav k Janovu a přes hřeben Sněžníku
do Svitav a Mor. Třebové, délka cca 70 km. Sraz
zájemců v 9.00 hod. u autobus. nádraží, návrat
okolo 17.00 hod. Vede: Mikulková Dana.
Připomínáme středeční a nedělní odpolední
cyklovyjížďky - sraz v 13.00 hod. u autobus.
nádraží.
Všechny zájemce o naši činnosti informujeme
také na naši webové stránce: /www.kctmt.wz.cz/,
případné změny v programu budou zveřejněné
ve vývěsní skříňce a na webových stránkách
odboru.
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Krátké zastavení
Moravská Třebová ožila ve dnech 14. a 15. 5.
2010 oslavami 60. výročí založení ZŠ „Na Křižovatce“.
S radostí jsem přijala pozvání vedení školy. A tak
v sobotu vedly první moje kroky na „základku“,
kde jsem prožila nezapomenutelnou devítiletou
školní docházku. Oblíbila jsem si školu a její
učitele od vstupu do 1. A třídy, což také velkou
měrou ovlivnilo výběr budoucího povolání.
Kdybych se měla opět rozhodovat, nevolila bych
jinak, i když je práce učitele velmi náročná,
zodpovědná a společností bohužel nedoceněná.
V této škole jsem léta působila také jako učitelka.
Sobotní den strávený v kruhu přátel byl plný
nostalgie. Mnoho vody uplynulo, a tak není divu,
že škola prošla velkou proměnou. Učebny jsou
vybaveny moderním nábytkem, vytápění je
plynové, nechybí chemická laboratoř, počítačová
učebna, několik interaktivních tabulí. Žáci mají
tedy možnost vzdělávat se moderním způsobem.
Na první pohled je patrné, že jsou vedeni svými
učiteli k pozornému vnímání okolí i světa.
O mnohém svědčí nápaditá a vkusná výzdoba ve
třídách i na chodbách školy. Velmi milé a dojemné bylo setkání s kolegyněmi, pí učitelkami
z dětských let (pí. uč. M. Švarnou a pí. uč.
J. Raškovou-Kopečnou), s rodiči žáků, bývalými
žáky i jejich ratolestmi. Měla jsem možnost
seznámit se a zavzpomínat si i s dcerou bývalého
ředitele školy B. Schneidera, školu vedl v letech
1950-1964. Naše vzpomínky se zatoulaly také
k těm, kteří už bohužel mezi námi nejsou.
Důstojné bylo též přijetí představiteli města na
radnici.
Za příjemně prožitý víkendový den upřímně
děkuji všem, kteří se na přípravě a hladkém
průběhu oslav podíleli. A co popřát do dalších
let? Hodně zdraví, tvořivé síly, dobrých nápadů
a pohodových dnů všem - učitelům, žákům
i rodičům!
Ať škola nadále vede své svěřence správným
směrem v duchu Senecova odkazu: „Non schoale
sed vitae discimus“ (Neučíme se pro školu, ale
pro život).
Mgr. A. Ešnerová

„Křižovatka oslavila
šedesátku“
Ve dnech 14. – 15. května oslavila ZŠ
Čs. armády 60. výročí svého založení.
V pátek 14. května navštívili školu pozvaní
zástupci krajského úřadu, města a také
ředitelé okolních škol. Žáci školy oslavovali
též, vyučování probíhalo projektově a tématem výuky byla oslava 60. výročí založení
školy. Záleželo jen na vyučujícím, jak oslavu
pojal – létaly „Rychlé špunty“, děti psaly
vzkazy škole, seznamovaly se s její historií…
V sobotu 15. května se slavnostně vyzdobená
škola otevřela absolventům, spolupracovníkům, přátelům … a že jich za těch šest desítek let bylo. Dopoledne se také uskutečnila
v prostorách velkého sálu ZUŠ školní akademie, kterou, společně s vyučujícími, připravili žáci všech tříd naší školy. Vyvrcholením programu akademie bylo vystoupení
operní pěvkyně a absolventky naší školy
slečny Elišky Weissové. Hned po poledni
byli na radnici slavnostně přijati bývalí i současní učitelé naší školy. Celá oslava poté
pokračovala v prostorách školy až do
pozdních odpoledních hodin.
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem
sponzorům, vedení ZUŠ, nejstarším žákům
školy a také přátelům, kteří nám pomohli
celou oslavu zorganizovat.
Mgr. Eva Hromádková
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Žáci ZŠ Palackého mají nové kamarády
Dny 28. 4. až 1. 5. se do historie naší školy zapíší
jako velice příjemné a zajímavé. Během nich
jsme na naší škole měli vzácnou návštěvu. Přijeli

k nám hosté z družební školy J. Horáka, která je
v Bánské Štiavnici. Slovenská delegace přijela ve
složení: pan ředitel Mgr. Ján Maruniak, paní
učitelka Mgr. Soňa Bolhová, paní asistentka
Bc. Monika Vančová, 11 žákyň a žáků, zejména
sportovců a jeden prima řidič. A jak dny pro-

Speciální škola, stacionář
Domeček a knihovna
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové pořádá každoročně od října do
června pro děti výtvarné dílny nazvané „Tvořivá
středa“. V průběhu roku si děti např. malují
kamínky, vyrábí si podložky, svícínky, papírové
čepice a kšilty, origami, korále, brože a spoustu
jiných praktických či dekorativních předmětů.
Na některých výtvarných dílnách knihovna spolupracuje s jinými organizacemi ve městě. Při
„Tvořivé středě“ konané 5. 5. 2010 program
zajistily pracovnice Speciální školy a denního
stacionáře Domeček p. V. Ošťádalová, L. Fousková a p. P. Sovková. Děti se pod jejich dohledem učily novou techniku – encausticu. Malbě
voskem na žehličku propadly děti, jejich maminky i další návštěvnice knihovny. Dílna se
protáhla do pozdního odpoledne, panovala zde
opravdu pracovní atmosféra a radost z tvoření.
Nakonec byla ukončena příslibem, že knihovna
bude s oběmi institucemi spolupracovat nadále
a na podzim uspořádá výuku této techniky
opakovaně, případně rozšíří nabídku i o jiné
výtvarné postupy.
Ludmila Koláčková

Přebor speciální školy
v petanque (koulené)
V měsíci květnu jsem uspořádal na Základní
praktické škole (ul. Nová 19) soutěž v koulené
(cizím slovem petanque). Nejdříve proběhly
kvalifikační boje v rámci jednotlivých tříd, kdy
z třídní kvalifikace postoupil pouze vítěz do
„velkého“ finále. Zde se vítězové kvalifikace
(bylo jich 7) utkali na 6 hodů přeborníka
naší školy v této, mezi našimi žáky velmi
oblíbené, hře. Ve velmi bojovném finále za
přítomnosti všech žáků školy, kteří fandili „tomu
svému“ favoritovi zvítězila Kateřina Švichká,
za kterou skončila Daniela Večeřová. Čest
chlapců zachraňoval na pomyslném stupni vítězů
Lukáš Kühr.
Pořadí na dalších místech: 4. místo Lukáš
Houser, 5. místo Gabriel Gábor, 6. místo David
Stejskal, 7. místo Vanesa Absolonová.
Do soutěže se zapojilo celkem 40 žáků naší
školy. Mé poděkování patří P+P Konečný za
zajištění cen pro finalisty soutěže. Vítězům a také
všem zúčastněným patří velké uznání za snahu
a bojovnost při soutěži.
Mgr. Miroslav Muselík, učitel

bíhaly? O slovenské kamarády se po celou dobu
návštěvy střídavě starali žáci 9. B, kteří je
doprovázeli na všech akcích a kteří s nimi
dokonce trávili i noci ve škole. Počasí přálo všem
výletům. Nádherně bylo během cesty mladějovskou úzkokolejkou. Pěkný, i když trochu
zamlžený výhled, se otevřel během výletu na
Pastýřku. Jedno dopoledne bylo věnováno pobytu
ve škole. Hosté si mohli prohlédnout prostory
školy, viděli práci žáků fyzikálního kroužku,
zhlédli program našich flétnistů, který byl
připraven u příležitosti této návštěvy. Ve stejném
dopoledni proběhla i sportovní klání – florbal,
plavání. Školní žákovský parlament a třída 6. A,
která navázala s některými žáky na Slovensku
písemný kontakt, měli možnost zhlédnout
zajímavou prezentaci, kterou si připravili žáci
partnerské školy o Bánské Štiavnici a o jejich
škole. Večery žáci trávili ve školní klubovně, kde
hráli společně hry, poznali také Moravskou
Třebovou večer, navštívili zámek a klášter. Čas
zbyl i na zábavu formou bowlingového utkání.
Vyvrcholením celé akce bylo podepsání
partnerské smlouvy mezi oběma řediteli škol.
Redakční rada školního časopisu

Comenius opět ve Třebové
Po absolvování studentského setkání uskutečněného díky grantu EU v rámci projektu Comenius
v německém Winnendenu nás na konci dubna
přijeli na oplátku navštívit němečtí studenti do
Moravské Třebové.
Akce trvala pět dní a kromě Moravské Třebové
jsme navštívili i města Brno či Olomouc.
Všechny aktivity samozřejmě probíhaly v anglickém jazyce, oficiálním jazyce spolupráce, a prolínala se jimi ústřední témata spolupráce –
mládež, volný čas, školství, peníze, kultura.
V našem městě měl program tvořený kombinací
skvostů minulosti a přítomnosti jasně nejvýznamnější vzdělávací obsah. Myslím, že tento týden
byl obohacující nejen pro německé studenty, ale
i pro nás, moravskotřebovské gymnazisty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dvouletý,
dostanou v příštím školním roce stejnou šanci
naši mladší spolužáci. Přeji jim stejně příjemnou
spolupráci, komunikaci a navázaná přátelství
s vrstevníky z různých zemí Evropy, tak jak jsme
je zažili my.
Aneta Olšanová, studentka gymnázia

Útokem proti odpadkům
Jedním z cílů vychovatelek internátu Speciální školy je vést svěřené děti k uvědomělému vztahu k životnímu prostředí, k jeho
ochraně a zkvalitňování. Plnění tohoto úkolu
realizují různými formami a prolínáním
jednotlivých činností – rekreační, zájmové,
pracovní a dalších. V rámci mimoškolních
aktivit tak rozvíjejí u dětí úctu k práci, a to
k práci své i těch druhých, úctu k přírodě
a životnímu prostředí.
Při společných vycházkách do přírody se děti
podílejí na úklidu několika lokalit v katastru
našeho města. Spojují tak rekreační, relaxační a poznávací činnosti s prací, tedy „příjemné s užitečným“. Zde se však setkávají
s lhostejností, nezájmem a neúctou svých
spoluobčanů k životnímu prostředí a velmi
často i s jeho záměrnou a úmyslnou
devastací.
V rámci letošního Dne Země jsme s dětmi
zorganizovali „útok na odpadky“ v oblasti
Křížového vrchu.
Eva Kopunczová, vychovatelka
redakčně upraveno
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Nezmar Dědek jr. sportovní osobností roku 2009
Při slavnosti vyhlášení nejlepších sportovců města
za uplynulý rok byl mj. oceněn coby osobnost,
mající zásluhy o městský sport, Antonín Štěpánek.
Fotbalisté mu říkají familiérně „náš dědek“, mezi
hokejisty slýcháme oslovení „juniore“. Cyklisté
v něm vidí „nezmara“, který s přibývajícím věkem
není k utahání...
Nás to inspirovalo k malé sportovní zpovědi
jmenovaného, jež by ozřejmila jeho sportovní
zásluhy a oprávněnost nominace.
Přibližte své curriculum vitae....
Pocházím z Hané od Prostějova, tam jsem se narodil
v roce 1945. Do Moravské Třebové jsem přišel
s rodinou (sportovně založenou) o šest let později.
Jako kluci jsme provozovali všechny sporty, které
byly v ten čas možné (fotbal, hokej, cyklistiku).
Pohyb byl skvělou terapií proti nudě. Po škole jsem
se vyučil horníkem v Ostravě, kde jsem se
intenzivně věnoval právě hokeji. Jemu jsem zůstal
věrný po celý čas života. Po návratu do Moravské
Třebové mě trochu přibrzdila nová situace – starost
o novou vlastní rodinu. Dokonce jsem později
následoval manželku do Opatovce u Svitav, kde
jsem okusil občanskou funkcionařinu coby tamní
místostarosta. Po 12 letech jsem opět v Moravské
Třebové a u sportu samozřejmě nemohu chybět.
Jaké bylo vaše působení v třebovském hokeji?
V rané éře třebovského hokeje přišel Z. Kostka a já
nastoupil do branky. Tam jsem pár let vydržel, než se
objevili důstojní nástupci (Burget, Hrubý, Kršňák P.,
Orálek D.). V mezidobí jsem samozřejmě funkcionařil, byl při všem důležitém, svými zkušenostmi
jsem se podílel na výchově hokejových gólmanů.
Jen na syna Petra jsem neměl vliv, za jeho přilnutí
k hokeji mohou jiní. Samozřejmě jsem rád, mezitím
jsem mohl fušovat i do jiných sportů.
Konkretizujte to...
Nejdříve, v 70. letech, jsem pomáhal legendě
třebovského fotbalu Jiřímu Sedláčkovi ve výchově
žákovských hvězd. Hodně mě to bavilo, třebaže sám
jsem nikdy fotbal závodně nehrál. Jednou prohlásil:
Teď už to zvládneš sám... Copak jsem mohl zklamat
jeho i sebe? Starost o fotbalové žáčky, později ve
dvojici s Ludvíkem Potáčkem st., přinášela své ovoce. Třebovskému fotbalu jsme připravili a vychovali
hráče, jakými byli i jsou: blue-line Hájek M., Aberle
M., Potáček M., brankář Kašpar P. či mnozí další.
S fotbalem jsem vlastně přechodně skončil začátkem
90. let při odchodu do Opatovce.
Nicméně k fotbalu jste se znovu vrátil..
Jinak to nešlo, nemyslíte? Ve věku, když už nemusím nic dělat (důchod), nemohu přece jen zahálet.
Takže jsem od r. 2004 znovu skončil u fotbalových žáků. Souběžně s tím působím rovněž v hokeji, v současnosti jako kustod úspěšného A-týmu
v 1. KL. Na zimním stadionu zastávám i jiné
důležité činnosti např. broušení bruslí.
Takže dilema fotbal-hokej?
Však to znáte. Když se dva perou, třetí se směje...
Snažím se neošidit nic z těch dvou sportů, to slušní
lidé přece nedělají, šidili by především sebe, ale
mám-li čas, propadnu lehce cyklistice. Za těch pár
let jsem se už stal nepřehlédnutelnou postavou v moravskotřebovském pelotonu seriálu Cykloman. Prostě „žiju na plný pecky“, ale tak to snad má být, ne?“
Specifikujte svůj vztah ke sportu.
Jednoduché... Mám ho prostě rád, s ním jsou spjati
kamarádi a spousta aktivních lidiček. Život je hned
mnohem rozmanitější.
Jaké zážitky vám během života sport nabídl
a poskytl?
Bylo jich nepřeberně! Samozřejmě si každý raději
připomíná ty pozitivní. Ale i ty opačné patří k aktivitě lidské. Loni při orientačním cyklistickém
závodu, kdy jsem už „mlel“ z posledního a přesto se
nám podařilo se spolujezdcem zdárně „zakufrovat“.
Z fotbalu si nejčastěji připomínám hvězdné chvíle,
kdy družstvo žáků postoupilo poprvé do krajského
přeboru a všechno „válcovalo“, či hokejovou euforii,
kdy jsem coby brankář stál proti druholigovému
Šumperku...

Co očekáváte od sportu pro letošní rok 2010
a jaké sdělení pošlete našim čtenářům.
Jestliže zdraví dovolí, dobrovolně svou aktivitu
mírnit nemíním. Ale kdo je prorokem? Nicméně se
domnívám, že ten, kdo sportuje, stárne pomaleji, má

optimističtější náladu. A proto sportujte, jde to
všelijak! Držím vám palce.
Takže gratulujeme a přejeme dlouhý život se
sportem.
František Matoušek

ČERVEN 2010
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TJ Slovan hodnotila a konkretizovala nové vize
Valná hromada TJ SLOVAN Moravská Třebová
zhodnotila hospodářské výsledky roku 2009,
sportovní aktivitu členské základny a vytýčila
mantinely příštího rozvoje. Uskutečnila se za
účasti zástupců oddílů TJ Slovan, představitelů
města a dalších hostů.
Program měl zcela standardní průběh. Dvouhodinovka začala zprávou o činnosti VV TJ Slovan, kterou
přednesl předseda TJ Slovan ing. P. Charvát.
Konstatoval, že v době hospodářské krize je finanční
situace všeobecně složitá (mj. klesají příjmy od
ČSTV), v tom smyslu problematika řešení rozhodně
nebyla jednoduchá. „Máme povinnost před členskou
základnou a našimi občany.“ Dodejme, že v roce
2009 dosáhla čísla 1.475, tzn. že každý devátý občan
města je fyzicky registrován, vyvíjí činnost, na niž
mu jeho město přispívá. „Je třeba si uvědomit, že
zlepšující se sportovní infrastruktura města si žádá
rovněž náročnější péči, tím i finanční zajištění.“
dodal na adresu oponentů.
Dle slov předsedy Charváta 9 členný výkonný orgán
zajišťoval v roce 2009, tak jako i v předchozích
letech, širokou sportovní činnost na úrovni výkonnostní i rekreační. S uspokojením konstatoval vysokou míru podpory ze strany města, čímž se stále daří
udržovat a rozvíjet sportoviště. Rovněž kladně kvitoval faktické hospodaření oddílů, které bylo s ohledem na snížený rozpočet v podstatě bezproblémové,
takže se podařilo zajistit všechny plánované soutěže.
Za jediný problém označil velkou energetickou zátěž
celého sportovního areálu. Tu bude nutné řešit v roce
probíhajícím. VV TJ Slovan se scházel pravidelně,
aby řešil bezprostřední problematiku spjatou s činností, včetně finančních toků z města.
Hospodaření TJ Slovan za rok 2009 ozřejmil L. Podhorný. Mj. uvedl, že TJ disponovala příjmy ve výši
téměř 8 milionů Kč (7.939.000 Kč), z toho tržby
z reklamy dosáhly více než půlmilionové částky
(544.000 Kč) a převýšily dotace od ČSTV a svazů
(396.000 Kč). Největší díl financí šel z města na
pokrytí sportovní činnosti oddílů (1.980.000 Kč),
údržbu a provoz TVZ (1.914.000 Kč), energii
(833.000 Kč). Výdaje pak byly nepatrně vyšší
9.258.000 Kč. Největší položky byly vydány na
sportovní činnost oddílů (2.235.000 Kč), správu
a údržbu TVZ (1.603.000 Kč), energii (1.034.000
Kč), trenérskou činnost (666.000 Kč). Dosažená rozpočtová ztráta (1.319.000 Kč) je logická, vysvětlitelná i nahraditelná ve stávajícím roce. Z této skutečnosti se následně odvíjel návrh rozpočtu TJ Slovan na
rok 2010. Předpokládají se příjmy výrazně nižší 7.688.000 Kč, přičemž největší díl opět zabezpečí
město 4.588.000 Kč na sportovní činnost, 1.880.000
Kč na údržbu TVZ. Předpokládané výdaje jsou od
záměru odvislé - nelze utratit, co TJ nemá, výsledkem
budou výdaje 7.688.000 Kč.
V další části setkání sportovců se rozvinula plodná
diskuze, která ozřejmila mnohé stěžejní problémy.
V úvodu starosta měst J. Ošťádal poděkoval

Šachisté opět třetí
V uplynulé sezóně se moravskotřebovským
šachistům v soutěži družstev opět dařilo. V krajském
přeboru II skončili na 3. místě, když obhájili toto
místo už potřetí za sebou. Škoda jen několika velmi
smolných partií v průběhu sezóny, jinak by mohlo
družstvo pomýšlet i na lepší umístění. V utkání s vítězným Žamberkem drželi třebovští šachisté dlouho
vyrovnaný zápas a podlehli mu až díky hrubé chybě
v jedné partii. S druhým Lanškrounem také prohráli
jen těsně, kdy to dlouho vypadalo, že se hráči rozejdou smírně. Ze základní sestavy se nejlépe dařilo
Jaromíru Glöcknerovi, který v průběhu soutěže ztratil
pouze půl bodu a stal se tak suverénním vítězem
v hodnocení jednotlivců v rámci celé soutěže. Pochválit je nutné ale i Pavla Grepla a Tondu Chvojku,
kteří si díky svým velmi dobrým výsledům zvýšili
svoje ELO (šachovou výkonnost). O poznání méně se
dařilo hráčům na prvních dvou šachovnicích. Oleg
Urbášek a Zdeněk Sojma si odepsali z ELA více jak
dvacet bodů a zůstali tak daleko za svými možnostmi.
Celkový výkon družstva se dá hodnotit velice kladně.
Šachisté k jednotlivým zápasům přistupovali zodpovědně a nevypustili jedinou partii.
Zdeněk Sojma, předseda šachového oddílu
TJ Slovan Moravská Třebová

sportovcům za velmi dobrou reprezentaci města, při
vědomí, že M. Třebová nijak nezaostává za městy
velikostně srovnatelnými. „I proto je správné, že
město vstřícně přistoupilo k oprávněným požadavkům
sportovců v roce 2010. Zastupitelé dobře slyší na
podněty: pohyb je sport a sport nejsou drogy. Sport je
ta správná droga! To pozná každý sám pokud bude
sportovat. Dobudování sportovního areálu je
potřebné, pokroku se jistě dočkají brzy i atleti.“
To potvrdil i místostarosta V. Mačát s tím, že zimní
stadion nebude sloužit jen hokeji, ale obecně bude
široce využíván pro volnočasové aktivity občanů.
„Už nyní je nutné připravovat důstojné oslavy otevření nové tribuny ve spolupráci TJ Slovan a města.
Na sport se nedává víc, než je nutné, a je to
srovnatelné s jinými oblastmi. Rozpočet v zastupitelstvu prošel napříč politickým spektrem. Konec konců
je to vše pro naše děti!“
O úspěších mladých atletů se zmínili zástupci
atletického klubu, přičemž upozornili na své aktuální
problémy. Novodobou tradici cyklistů, seriál Cykloman, prezentoval cyklistický klub. Fotbalisté přislíbili
brzké řešení personálních problémů v managementu
oddílu ozřejmili trend spolupráce s TJ Svitavy.
Hokejisté celistvě komentovali úspěšnou skončenou
sezonu ocenili diváckou přízeň, přínos Školy
bruslení, i propagační zájezd mladých hokejistů do
partnerské Bánské Štiavnice. Problematiku rozvoje
travního lyžování objasnil D. Mačát, stolní tenisté
uvolnili svou halu veřejnosti (každou neděli odpoledne).
V podstatě se zapojily všechny oddíly (šachy, ASPV).
Tenisté informovali o nově otevřené „tenisové
školičce“, turisté připomněli své stěžejní, velmi
zdařilé akce, volejbalisté hovořili o reálných
postupových ambicích.
(mt)

Fotbalový závěr ročníku
2009/2010 se blíží
S ním roste nevyrovnanost výkonů jednotlivých
třebovských družstev, v několika případech i nervozita a napětí, aby propad v tabulce neznamenal větší
komplikace (sestup, příp. baráž). A tým si podzimní
vyrovnanou bilanci značně zkomplikoval. Za 10 jarních kol získal dosud mrzkých 6 bodů a jeho situace
se blíží ke kritickému bodu. Mezi nespokojenými
diváky se množí defétistické hlasy. Dodejme, že je
nutné zvažovat výkony stejně postižených týmů
a věřme, že nový management oddílu (předseda
Martin Tylšar, členové: Martin Komoň, Luboš
Krenar, Josef Dvořák a Jaroslav Ćadek) svou
zkušeností učiní potřebné kroky k záchraně.
Výsledkově nejlépe je na tom rezerva B tým, která
naopak zkonsolidovala své výkony, což družstvu
stačí stále na 2. místo. Z výkonnosti slevily rovněž
dorostenecké týmy, zatímco žáci přes dobré
výkony ztratili možnost postupu a návratu do
krajského přeboru již na začátku jara.
Kaleidoskop výsledků:
A muži (KP) ... průběžné pořadí: 12. místo, 27 b.
Svitavy – A muži 2:0 (1:0); A muži – Holice 0:1
(0:0); A muži – Stolany 0:1 (0:1); Srch – A muži 2:2
(0:0); A muži – Lanškroun 0:2 (0:0)
B muži (OP Svit.) ... průb. pořadí: 2. místo, 48 b.
Dlouhá Loučka – B muži 3:1 (2:0); Janov – B muži
4:3; B muži – Čistá 3:0 (1:0); B muži – Kunčina 2:2
(2:1); B muži – Opatov 2:1 (2:0)
C muži (III.třída) ... průb. pořadí: 10. místo, 30 b.
C muži – Linhartice 1:1 (0:1); Křenov – C muži 4:3;
C muži – Chornice 2:1 (1:0); Hradec n/Sv. – C muži
2:0 (1:0)
Dorost starší (KP) ... průb. pořadí: 4. místo, 35 b.
Letohrad – Dorost st. 4:0 (2:0); Svitavy – Dorost st.
3:2; Dorost st. – V. Mýto 2:3 (1:1); Třemošnice –
Dorost st. 0:3 (0:1)
Dorost ml. (KP) ... průb. pořadí: 14. místo, 9 b.
Letohrad – Dml. 5:0 (3:0); Svitavy – Dml. 3:2; Dml.
– V. Mýto 1:2 (1:1); Třemošnice – Dml. 0:1 (0:1)
Žáci st. (1. A třída) ... průb. pořadí: 2. místo, 33 b.
Žáci st. – Jablonné n/O. 1:0 (1:0); Žáci st. – Králíky
2:0 (1:0)
Žáci ml. (1. A třída) ... průb. pořadí: 1. místo, 37 b.
Žáci ml. – Jablonné n/O. 1:0 (1:0); Žáci ml. –
Králíky 5:0 (2:0)

Volejbalový Pohár osvobození
důstojný, pohodový i kvalitní
Turnaj smíšených družstev ve volejbalu se uskutečnil 9. května v Moravské Třebové už po jedenadvacáté. Po celou neděli bylo na antukových kurtech
u Aquaparku velmi rušno i veselo. Napomohla tomu
po předešlém deštivém dni skvělá klimatická kulisa
– krásný slunečný den, k němuž dobře ladil
hodnotný volejbal. Účastníci – hráči pod vysokou
sítí, ale též četní diváci – si pochvalovali dobrou
náladu, přátelskou a bojovnou atmosféru, která tu
panovala. Boje byly velmi líté, dramatické, výsledky
zápasů vyrovnané. Nejlepší tým obdržel putovní
„Pohár osvobození“, všichni zúčastnění pak
hodnocené ceny od místních sponzorů.

Účast byla vyjádřením díků a zasloužené památce
padlých za osvobození Československa od fašismu,
od něhož uplynulo právě 65. let. Proto stojí za
připomínku, že naše svoboda si vyžádala mj. životy
360.000 Čechoslováků, 14.400 rudoarmějců, 3.300
rumunských a bezmála 200 vojáků amerických.
Zástupci pořadatelů položili v den státního svátku
v parku u muzea a k pomníku Adolfa Cihláře,
umučeného gestapem 7. 4. 1944 kytice květů.
Současně předal R. Mánek při zahájení turnaje
věrnostní ceny MěV KSČM pěti hráčům za častou
účast a podíl na organizaci již 21. ročníku turnaje
(Jana Šimonová, Petra Vašková, Vojta Sedlák, Jiří
Kvapil a Ivo Polášek).
Pak už na všechny čekal volejbalový doslova
„maratón“. Při účasti 6 vyspělých celků (více než
čtyřiceti sportovců) a herním systému „každý s každým“ (na 2 vítězné sety) ovšem nabídnul 15 kvalitních a velmi vyrovnaných utkání. „Konečná výsledková tabulka byla absolutně objektivní a spravedlivá, žel podobně jako v posledních dvou letech
v neprospěch domácích družstev. Putovní pohár již
potřetí za sebou získalo suverénní družstvo ze
Žichlínku,“ komentoval za pořadatelé B. Kalina.
Výsledky: 1. ÚNAVA Žichlínek, 2. JEŽCI M. Třebová, 3. Nová Ves - Kunčina, 4. Městečko Trnávka,
5. ASPV M. Třebová, 6. TYGŘI V. Opatovice.
Organizátorům se sportovní „oslava“ osvobození
zdařila.„Jistě ke spokojenosti všech přispěla
i vstřícná aktivita/spolupráce správce kurtů
P. Kašpara, stejně jako vedoucího restaurace areálu
P. Procházky. To už ovšem patří ke standardu
oblíbených akcí. Za rok se sejdeme znovu,“ doplnil
B. Kalina.

Sport v červnu
Fotbal
5.6.
12.6.
13.6.
19.6.

10:00
17:00
17:00
17:00
10:00
17:00

Dorost st., ml. - Přelouč
Muži C - Rohozná
Muži B - Bystré
Muži A - Hlinsko
Dorost st., ml. - Hlinsko
Muži C - M. Trnávka

Cyklistika
19.6. – Městské Cross country – 3. závod seriálu
Cykloman 2010 – Patron závodu: Miloš Mička, tel. 603
849 342 - Petr Štěpánek, tel. 603 164 589. Datum a místo
akce: 23. 5. 2009 Moravská Třebová. Start: ve 14.00
hod pro všechny kategorie u radnice.
Cyklománek pro dětské kategorie – Prezence: 12.00 12.30. Start: od 12.45 hod po jednotlivých kategoriích
(věk 3 – 15 let).
Vyhlášení výsledků: nám. TGM ve 13.45 hod.
Střelectví
26. 6. – KRS Cup 2010 – 1. ročník vzpomínkového
setkání – od 10.00 – na počest bývalých členů Knápek Sekanina - Rozhold. Střelba na terče, střelecký souboj.
Střelnice nad Linharticemi u závodišt).
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Příprava střelecké
mládeže na MČR
Celý květen se jako i předchozí roky nese v duchu
příprav na Mistrovství České republiky ve střelbě
ze vzduchových zbraní. Jako
přípravu jsme uspořádali okresní
kolo střelby ze vzduchové
pušky a pistole. Jelikož jsme
museli z důvodu velkého počtu
účastníků (50 dětí !) soutěž
uspořádat dvoukolově, výsledky
budou známy až po uzávěrce
tohoto vydání. Účastnili se
střelecké oddíly z Křenova a z Vendolí. Tentokráte
se bohužel kvůli technickým problémům nezúčastnil
klub Alfa Svitavy.
Protože MČR ve střeleckém víceboji ze vzduchovky s sebou nese velmi náročné požadavky na
technické vybavení – pušky, pistole + příslušenství
a díky silné pozici naší organizace SBTS v mládežnickém střeleckém sportu toto vybavení máme,
tak se mohou pod naší záštitou i tyto přidružené
organizace zúčastnit MČR, které se koná 22. a 23. 5.
v Pnětlukách u Loun.
Za podporu na MČR děkuji městu Moravská Třebová, AVZO-technické sporty, CORAMEXPORT
a DGF.
Tomáš Přidal, hlavní trenér SBTS mládež M.T.

Den otevřených dveří na střelnici
střeleckého sportovního klubu
Základní organizace BTS a střelecký oddíl
mládeže BTS Moravská Třebová zve širokou
veřejnost na den otevřených dveří v pátek 18. 6.
od 15.00 na naší střelnici AVZO, BTS v Linharticích (nad závodištěm).
Zastřílí si každý i bez zbrojního průkazu, včetně
dětí – pušky i pistole různých ráží. Střelba pouze
za režijní cenu střeliva.
Instruktoři a zkušení střelci naší organizace vám
budou k dispozici.
Zve správce střelnice Miroslav Pařízek
a trenér mládeže Tomáš Přidal

Cykloman 2010 má za sebou první zdařilé dějství
Seriál Cykloman 2010 odstartoval poslední dubnový
víkend terénní časovkou v prostoru Sušice - Dubina
- Hradisko. Za slunečného počasí se na hřišti
v Sušicích sešla velmi slušná návštěva. Jen dětí
v Cyklománku bylo přes dvacet a dospěláků rovná
šedesátka. „Jsem velmi spokojen s účastí, to jsem ani
nečekal,“ hodnotil organizátor J. Doležel, sám
patřící k favoritům úvodní tratě, kterou sám vytýčil.
Kolem Dubiny se tentokráte jezdilo v opačném
směru a také délka trati byla redukována na pouhých
9 km. „Rozhodně to na úvod seriálu stačilo!
Technická trať umožňovala rychlejší průběh
samotného závodu, přičemž náročnost rozhodně
nechyběla,“ glosoval Petr Štěpař. Stejně vyznívala
i slova dalšího z favoritů Michala Rottera: „Na trati
nebyly žádné brutální výjezdy jako v minulosti, ale
ani místa, kde by šlo krátce odpočinout. Každý, kdo
chtěl uspět, musel stále jet naplno.“
Počasí ukázalo vlídnější tvář. Na členitém terénu
zůstaly jen na třech místech kaluže a bláto, což se
několika cyklistům vymstilo. Nicméně úvodní
podnik seriálu skončil bez problémů a úspěšně, jak
konstatovali závodníci i organizátoři.
„Moc jsem toho nenatrénoval, mým povozem je
v současnosti převážně kočárek s potomkem,“
smířlivě komentoval loňský cykloman Jiří Kadidlo
jednoznačné vítězství svého soupeře. „Vítěz? Ten je
z nás nejlepší! Skoro určitě jezdí jinou ligu než my
ostatní, zvítězil právem,“ poznamenal Štěpař. Ovšem
do pelotonu zavítal i triatlonista Martin Berka
a mnoho nechybělo, aby se prosadil na post nejvyšší:
„Nevím, jak budu mít čas při studiu dvou VŠ
a jiných aktivitách, ale sen o olympiádě 2016
rozhodně nevzdávám.“
Cykloman dnes představuje do puntíku propracovaný seriál sportovních akcí, zajišťující vyrovnaný boj
cyklistů až do samotného konce. Jako seriál je velmi
atraktivní a jeho popularita se stále zvyšuje, stejně
jako jeho sportovní úroveň. Cyklomanská parta je
nedostižný fenomén! Vědí to Svitaváci, kteří se
vyjmenovaných závodů zúčastňují, aby „zašolichali“
průběžným pořadím. Souhlasí s tím Litomyšlští,
kteří své nejlepší triatlonisty vysílají na další
podniky třebovského seriálu. A všichni ostatní,
nevědomí, kteří se starají o jednorázové akce, nechť
se přijedou učit, jak se baví moravskotřebovští
sportovci, resp. ti, jichž se sport dotýká více než jen
jako obyčejná zábava.

Šplhouni na gymnáziu nevymřeli
V posledních pěti letech se gymnazisté pravidelně
zúčastňovali republikového finále ve šplhu, v soutěži
družstev kategorie středních škol.
Družstvo školy bylo sestaveno ze čtyř nejlepších
chlapců a dívek podle časů, dosažených ve školním
kole jednotlivců ve šplhu. Chlapci šplhají ze sedu na
zemi bez odrazu nohou bez přírazu na laně do výše
4,5 m, dívky ze stoje s přírazem na tyči, také do výše
4,5 m. Výsledek družstva je dán součtem vždy dvou
nejlepších pokusů u tří nejrychleji šplhajících členů
příslušného týmu.
S převahou se obě družstva Gymnázia M. Třebová
probojovala až do krajského kola, které se uskutečnilo v Ústí n/Orlicí.
• dívky startovaly v naprosto jiném složení než
v „okrese“, nicméně získaly v konkurenci pěti týmů
bronzový stupínek. V soutěži jednotlivců obsadila
Michaela Garguláková 4. místo výsledným časem
8,3 s, dále startovaly Monika Chadimová, Anežka
Škeříková a Magdaléna Bártová (mimo soutěž
i Eliška Kolaříková)
• chlapci zabojovali a v silné konkurenci sedmi týmů
zvítězili a vybojovali postup do celostátního kola,
čímž navázali na výsledky svých předchůdců.
Nejlepším jednotlivcem byl Michal Radimecký
časem 9,4 s, velmi úspěšně mu sekundovali Jakub
Makovec, Miroslav Macháček a Kamil Doležal.
• V holešovském měření sil se jim už tolik nevedlo:

KVĚTEN 2010

po prvním dnu figurovalo družstvo našich chlapců
na 7. místě. Následně si sice vylepšili své osobní
rekordy, nicméně v konečném účtování to stačilo
pouze na 9. místo.

Také v basketbalových soutěžích SŠ slavily
třebovské celky úspěch. Dívky i chlapci triumfovali
v obvodních kolech, v okresním kole skončili
chlapci na 2. místě, zatímco dívky stejnou pozici
získaly v rámci kraje. Tím udělaly velmi zřetelnou
a úspěšnou tečku za halovou sportovní sezonou
2009/2010.
Do konce školního roku jsou „na pořadu dne“ pouze
lehkoatletické soutěže...
(hk)

Přehled vítězů:
Junioři: 1. J. Schneider - Moravská Třebová; Ženy
2 (nad 40 let): 1. B. Schneiderová - Čerti Kunčina;
Ženy 1 (do 40 let): 1. K. Frišová - Rudoltice; Muži
4 (nad 60 let): 1. J. Kubín; Muži 3 (nad 50 let):
1. J. Hanák - M. Třebová; Muži 2 (nad 40 let):
1. S. Pocsai - Čerti Kunčina; Muži 1 (do 40 let):
1. D. Orálek - M. Třebová - absolutní vítěz.

Opět triumfoval Razým
Dětřichovský memoriál je neutuchajícím pravidlem
ve sportovním kalendáři města Moravské Třebové.
Myšlenka uctění památky obětí KT v nedalekém
Dětřichově se zrodila v šedesátých letech 20. století,
v průběhu času přerostl v manifestační silniční běh,
pořádaný u příležitosti osvobození Československa
od fašismu a současně jako klasická oslava běžeckého sportu vůbec. I proto ani po letech zájem o něj
neutuchá, přijíždějí stále noví sportovci.
Účastníci spolu se zástupci státní správy nejprve
odbyli pietní akt u památníku bývalého ženského
KT. Poté bez ohledu na přetrvávající déšť se vydali
na trať na moravskotřebovský rynek, kde mezitím
probíhal „Malý Dětřichovský memoriál“ pro děti.
Více než stovka zúčastněných (ročníky 1994 - 2007)
a trojnásobek přihlížejících občanů potvrdily další
organizátorský úspěch DDM, AK TJ Slovan a komise Zdravé město.
Šedesátku běžců odstartoval pardubický hejtman
Radko Martínek přesně v 10.00 hodin. Dostat se do
cíle co nejrychleji se snažilo 60 běžců, od těch
statečných až po ty zdatné, útočící na traťový rekord.
Ten se ovšem v deštivém počasí nepodařilo překonat...
Vražedným, pro většinu startovního pole, byla
zejména první čtvrtina závodu, kdy ti nejlepší při
seběhu z kopce směrem na Staré Město se pokusili
méně zdatné běžce „utrhnout“ stupňovaným tempem. Tehdy konstituovala desítka těch nejlepších,
mezi nimiž se jako jediný Třebovák držel veterán
Štěpař. Rozpad skupiny byl ovšem nevyhnutelný.
Trojnásobný vítěz závodu Lukáš Razým kontroloval
dlouho čtvrtou - pátou pozici, aby před Sušicemi už
jen navršoval svůj náskok v čele závodu. Ostatní
běžci běželi na doraz, ale na vítěze ani tentokráte
neměli. Ten si veze z M. Třebové už čtvrté vítězství.
Spokojen z domácích běžců byl zejména veterán
Petr Štěpař, jemuž se podařilo vklínit se na celkovou
sedmou pozici (ve své kategorii skončil pátý).
Nezklamal ani padesátník Bombera, junioři neměli
dostatečnou konkurenci. Jinak úspěch slavili převážně přespolní běžci.
Atmosféra závodu byla jako vždy skvělá i bouřlivá.
Přihlížející po celé délce trati notně aplaudovali
každému z odvážných běžců, mezi nimiž nechyběly
ani jisté rarity. J. Hotař z Kunčiny podruhé uběhl
celou trať s kočárkem a jeden a půlroční dcerou
v úctyhodném čase 33:41:1. Ve startovním poli
nechyběl ani vojenský kaplan STŠ MO Petr Šabaka
(35:03:0).
Organizaci tradiční sportovní akce na jedničku
zvládla, ve spolupráci s městem a TJ Slovan, AVZO
Technické sporty, biatlon klub. Přispěli i další
sponzoři. Za to jim patří upřímný dík.
Těšíme se na shledanou na 36. ročníku DM dne
8. května 2011 v Moravské Třebové.
Z výsledků:
Junioři (16-19): 1. M. Sedláček, 2. J. Drábek,
3. L. Krejzek - všichni M. Třebová
Muži A (20-39): 1. L. Razým - D. Třebová,
2. J. Šimůnek - Č. Třebová, 3. R. Večeřa - Prostějov
Muži B (40- 49): 1. J. Ženčák - Šumperk,
2. P. Motálek - Třebíč, 3. V. Glaser - Ústí n/Orlicí
Muži C (50-59): 1. A. Stránský - Č. Třebová,
2. J. Bombera - M. Třebová, 3. M. Ventruba - Brno
Muži D (60 a starší): 1. M. Krsek - Vamberk,
2. R. Ehrig - Č. Třebová, 3. O. Sadílek - Lanškroun
Ženy A (20-39): 1. L. Skybová - Brno, 2. K. Jirková
- M. Třebová, 3. R. Coufalová - Prostějov
Ženy B (40 a starší): 1. B. Schneiderová - M. Třebová, 2. E. Skálová - Ostrava
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