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Bezpečnost ve městě se zvýší díky pultu centrální ochrany
Městská policie Moravská Třebová rozšíří služby občanům
Novinkou v oblasti ochrany majetku, konkrétně pak v ostraze objektů, je v Moravské
Třebové od září tohoto roku pult centrální
ochrany (PCO). Plán zbudování PCO v Moravské Třebové navrhl a vypracoval velitel
městské policie Karel Bláha ve spolupráci
s místostarostou JUDr. Milošem Izákem.
Provoz PCO zajišťují strážníci Městské policie
Moravská Třebová. Spočívá v provádění
monitoringu prostřednictvím elektronických
zabezpečovacích systémů na centrálním
dispečinku pultu centrální ochrany, v záznamu
a vyhodnocení přijatých zpráv z objektů a ve
vyslání zásahové skupiny PCO k prověrce
důvodnosti příchozí poplašné zprávy a případnému provedení opatření k zajištění ochrany
majetku a osob.

Na podrobnosti kolem PCO jsme se zeptali
velitele Městské policie v Moravské Třebové
Karla Bláhy.
Město Moravská Třebová zřídilo pult
centrální ochrany. Nakolik je tento způsob
zabezpečení výhodný?
Městská policie zajišťuje pomocí pultu
centrální ochrany ochranu objektů, které jsou
ve vlastnictví města, a tím mu šetří nemalé
finanční prostředky, které by musely být
vynaloženy při zajištění této služby soukromou firmou. Ta si samozřejmě finančně
nárokuje i výjezdy způsobené neodbornou
obsluhou zabezpečovacích systémů.
Kolik budov je v současné době na PCO
napojeno?
Jelikož jsme celý systém nedávno uvedli do
provozu, jsou v současné době na PCO
napojeny pouze dvě budovy městského úřadu,
a to radnice na náměstí T. G. Masaryka a budova na ulici Olomoucké. V následující etapě
je naplánováno připojení dalších budov v majetku města jako jsou školy a školky, na řadu
přijde i budova Muzea a zabezpečení Moravskotřebovského zámku. V současné době
je městská policie připravena i k připojení
prvních objektů ve vlastnictví fyzických
a právnických osob, včetně nemovitostí v sou-

kromém vlastnictví občanů. Musíme však brát
zřetel na současný počet strážníků, který se
momentálně řeší.
A jak tedy řešíte personální zajištění
obsluhy PCO?
V říjnu tohoto roku proběhlo výběrové řízení
na dva nové strážníky městské policie v Moravské Třebové. Počet strážníků se tak zvýší ze
současných deseti na dvanáct a další posílení
je předjednáno na následující rok s ohledem
k počtu připojených nemovitostí. Systém PCO
by mohla obsluhovat i civilní osoba. Rozhodli
jsme se však pro zaměstnání dvou nových
strážníků, kteří budou plnohodnotně zapojeni
do všech dalších činností, které policisté ve
městě zastávají.
Jak systém funguje? Budou ho moci využívat i firmy nebo domácnosti v Moravské
Třebové?
Této problematiky jsem se již jednou větou
dotknul. Každý z nás si může podstatným
způsobem zlepšit zabezpečení svého majetku
a jsem velice rád, že může městská policie
v našem městě tyto služby nabídnout. Nakonec
přímo zákon o obecní polici hovoří o tom, že
městská policie přispívá k ochraně bezpečnosti, mimo jiné i majetku a podle mého názoru
právě v souvislosti s touto činností můžeme
hovořit o nabídce velice kvalitní ochrany
majetku našich spoluobčanů. Samozřejmě to
není jediný, nýbrž jeden ze způsobů, jak městská policie k ochraně majetku přispívá. V objektu, který budou chtít občané zabezpečit, si
nechají od odborné firmy instalovat elektronický zabezpečovací systém. V případě vzniku
události, kterou systém vyhodnotí jako důležitou, vyšle o ní signál na pult centrální
ochrany operačního pracoviště městské policie. Tento bude okamžitě operátorem vyhodnocen a podle předem stanovených instrukcí
provede městská policie příslušná opatření –
kontrolu objektu, případné zadržení pachatele,
přivolání hasičů, lékaře, policie ČR, či
techniků při havárii plynu, vody, apod.
Napojení objektu na PCO s sebou jistě nese
i finanční náklady, dokážete je vyčíslit?
Co se týče zapojení elektronického zabezpečovacího systému jako takového na konkrétním
objektu, tam je cena odvislá od nabídky dané
společnosti, která takové služby poskytuje
a pro kterou se zákazník rozhodne. Samotné
zřízení a zapojení elektronického zabezpečovacího systému na objektu zájemce o připojení
k PCO městská policie neposkytuje. Strážníci
se specializují pouze na samotnou ochranu
majetku a osob. Velkou výhodou našeho PCO
je, že je možné připojit i objekty, ve kterých již
je nějaký zabezpečovací systém zapojen.
Původní zařízení, které je na objektu nainsta-

lované lze bez větších zásahů téměř okamžitě
připojit. Navíc nabízíme možnost připojení
k našemu PCO prostřednictvím rádiových sítí,
což je nejlacinější alternativa. Zákazníkovi tak
odpadají poplatky za vytáčené spojení pomocí
pevných telefonních linek nebo GSM sítí.
Napojení na PCO obnáší jednorázový poplatek
ve výši 1000 Kč. Dále je třeba hradit měsíční
poplatek, který se liší dle velikosti objektu,
účelu jeho užívání, ale také samozřejmě závisí
na druhu obchodovaného zboží, poskytovaných služeb nebo druhu výrobků. Například
u rodinného domu by se měsíční poplatek
pohyboval okolo 350 Kč. U menších výrobních objektů začíná měsíční poplatek na
700 Kč a zabezpečení malých obchůdků nebo
prodejních stánků bude od 300 Kč. (Uváděné
ceny jsou bez DPH – pozn. red.)
Jaké byly celkové náklady na tento projekt
a kdo jej hradil?
Celý projekt PCO je hrazen z finančních
prostředků města. Původně bylo na projekt
vyčleněno 300 tis. Kč. Díky vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele se nám
podařilo tuto částku stlačit na výsledných
166 255 Kč. Realizace tohoto projektu by
nebyla možná bez podpory vedení města,
městské rady a zastupitelstva, kterým bych
chtěl touto cestou poděkovat a věřím, že i nové
složení volených orgánů města nám bude
stejně příznivě nakloněno.
Kam se mohou občané obrátit v případě, že
by měli zájem o napojení svého objektu na
PCO?
Více informací lze získat na služebně městské
policie na ulici Komenského 46, nebo je
možné obrátit se telefonicky přímo na mě na
tel. čísle: 605 255 351. Jsme schopni občanům
doporučit firmu, která může provést zbudování
a zapojení elektronického zabezpečovacího
systému a hlavně dobře poradit s připojením
k PCO, které následně ovlivňuje náklady
spojené s provozem elektronického systému.
Dle výše uvedených skutečností pak provedeme výslednou kalkulaci napojení na PCO
městské policie.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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Fotosoutěž
„Dějuplné Hřebečsko“
Permoník Hugo vyhlašuje soutěž o nejlepší snímek z lokality Hřebečských
důlních stezek.
Fotografie přírody, technických památek, dějů…
zasílejte společně s vaším jménem a adresou
(e-mailem, tel. číslem)
do 30. listopadu 2010 na
adresu: Permoník Hugo,
MěÚ Moravská Třebová, náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01.
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Zimní stadion slavnostně otevřen
Generace moravskotřebovských hokejistů se
dočkaly slavnostního otevření zimního stadionu. Ve dnech 8. a 9. října se otevřely brány
stadionu pro všechny, kteří chtěli oslavit tuto
významnou událost. Páteční večer byl pojat
v duchu „Setkání hokejových generací“.
Všechny děti si užily doprovodný zábavný
program i trampolínovou show s klauny.
Hokejové osobnosti města byly slavnostně
oceněny a přebraly listinu s poděkováním od
starosty města.

Sobotní večer proběhl pod mottem „Aréna se
otevírá“. Celým večerem provázel moderátor
Vladimír Hron. Na ledě se objevili nejen hokejoví žáčci, ale vystoupil i taneční krasobruslařský pár. Zábavu podpořili svým vystoupením
i akrobaté na trampolínách a barmani na ledě.
Nechyběla ani exhibiční show moravskotřebovských stolních tenistů. Závěrečným
vyvrcholením byl koncert skupiny Quennie –
Queen Revival.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Minimální rozměr fotografie 13 x 19 cm.
Termín a místo vyhodnocení vám prozradí
Hugo v prosincovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje.
Hlavní cenou je digitální HD kamera!

Opět nám začíná
topná sezóna
Vytápíte-li svůj dům vlastním kotlem, může
vaše účty brzy navýšit nový poplatek. Ve
Sněmovně leží návrh zákona, který zavádí
povinné kontroly kotlů na plyn a tuhá paliva či
sankci za to, že váš kotel neplní emisní limity.
Pokud by se navíc při kontrole zjistilo, že
majitel spaluje v kotli třeba PET lahve či jiný
nepovolený odpad, hrozí mu pokuta až do výše
30 000 korun. Podle odhadů ministerstva
životního prostředí novými emisními limity
neprojde zhruba polovina kotlů. Cílem nových
návrhů má být čistší vzduch v krajině, protože
domácnosti jsou v souhrnu jedním z největších
znečišťovatelů ovzduší. Podle odborníků
pocházelo v roce 2007 z vytápění domácností
70 procent emisí rakovinotvorných aromatických uhlovodíků. Neukáznění občané zamořují jedovatými zplodinami především vzduch
na vesnicích a menších městech. Česká
inspekce životního prostředí (ČIŽP) totiž nemá
zákonné prostředky, jak pálení odpadu v domácnostech potrestat. Naopak malé kotle
podnikatelských subjektů se kontrolují bez
problémů. Inspekce může proto pouze nabádat, aby provozovatel malého zdroje znečištění
dodržoval přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru zápachu a neobtěžoval tak své
okolí. Pokud provozovatel této žádosti nevyhoví, ČIŽP nemá žádné další nástroje, jak
přimět občany ke změně chování. Pokud i Vy
patříte k těm obyvatelům, kteří nadále vytápí
svou domácnost hlavně uhlím nebo dřevem je
Vaší povinností dodržovat ustanovení zákona
o ovzduší. Jedním z možných problémů tohoto
období, je také spalování rostlinných materiálů. Zákon ochraně ovzduší jednoznačně
říká, že v otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních
lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem, přičemž uvedená paliva nesmějí být
kontaminována chemickými látkami (lepidla,
nátěry apod.). Za porušení těchto základních
povinností je ze strany orgánu obce možné
uložit pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč.
Prostě – nebuďme bezohlední!
Zdeňka Motlová, odbor životního prostředí

Foto: Petra Zápecová

Jak správně nakládat s biologickými odpady
Jak již bylo uvedeno v článku technických
služeb v předchozím čísle zpravodaje, množí
se nám ve městě podél silnic a chodníků
nevzhledné a zapáchající hromádky tvořené
biologickými odpady jako je tráva, listí, větve,
květiny, zbytky zeleniny, shnilé ovoce. Tento
způsob nakládání s bioodpadem je nesprávný.
Město Moravská Třebová má upraveno nakládání s odpady obecně závaznou vyhláškou
města Moravská Třebová č. 5/2006, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a systému nakládání se stavebním odpadem
vznikajícím na území města Moravská Třebová, ve které je mimo jiné určeno jak s bioodpadem nakládat. V případě porušení obecně

závazné vyhlášky či zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích hrozí občanům sankce až do
výše 50 000 Kč.
Možnosti, jak s bioodpady nakládat jsou
následující: občané mohou bezplatně využít
mobilních kontejnerů pro svoz biologických
odpadů, které jsou přistavovány v pravidelných intervalech 2x ročně dle vyhlášeného
jízdního řádu nebo bioodpady odvézt přímo na
některý ze sběrových dvorů ve městě. Ovšem
nejlepší možností, jak s biologickými odpady
nakládat, je založit si doma na zahrádce vlastní
kompostovací plochu a vytvářet si vlastní
kvalitní kompost.
Alena Matysová,
odbor životního prostředí

Představení nové tiskové mluvčí města
Od září nastoupila na místo tiskové mluvčí
Ing. Daniela Blahová, která bude funkci vykonávat po dobu mateřské a rodičovské
dovolené Bc. Pavlíny Horáčkové. Na
tuto pozici byla vybrána na základě
výběrového řízení
konaného na jaře
tohoto roku.
„Myslím si, že mou
výhodou je dobrá
znalost Moravské
Třebové, kde bydlím již mnoho let. Navštěvovala jsem zde základní školu a poté i gymnázium. Mám zde mnoho přátel i kamarádů.

Vždy jsem ráda navštěvovala akce pořádané
ve městě a zajímala jsem se o město jako
takové. Znalost lidí i prostředí mi velice
pomáhá ve výkonu mé funkce. Náplní mé
práce je také propagace města, což mě velice
těší. Vysokou školu jsem vystudovala v Brně
v oboru ekonomie a management. Inženýrské
studium jsem absolvovala při zaměstnání,
což obohatilo mé zkušenosti o znalosti z chodu menší firmy. Jako zaměstnanec jsem měla
na starosti také propagaci firmy a jejích
produktů,“ uvedla Daniela Blahová.
Náplní funkce tiskové mluvčí je především
informování veřejnosti a médií o aktuálním
dění ve městě. Na starosti má také hlášení
městského rozhlasu a přípravu Moravskotřebovského zpravodaje.
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Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. – 16. 10. 2010
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Jaká byla sezona v Turistickém informačním centru
I v letošní sezoně navštívilo naše město
mnoho turistů. Moravská Třebová nabízí
čím dál více krásných památek a zajímavých a atraktivních míst. Patří mezi ně
hlavně zámecké expozice, kterými jsou
středověká mučírna, alchymistická laboratoř, poklady Moravské Třebové, jak se
žilo na venkově a letošní nová expozice
Barevná planeta. Výstava je situována do
starobylého podzemního prostoru bývalé
černé kuchyně, která sloužila obyvatelům
zámku už před více jak 500 lety. Od požáru
z roku 1842, kdy byla část zámku přestavěna, tak našel tento zajímavý prostor nové

využití. Nová expozice je věnována především geologickému vývoji. Věnuje se jak
celkovému vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak vývoji Moravskotřebovského regionu, tedy oblasti jejíž pomyslnou
osu tvoří pásmo Hřebečského hřbetu. Velké
množství návštěvníků shlédlo také sbírku
mimoevropského umění v muzeu, navštívilo
Křížový vrch, historické centrum města, ale
i aquapark a různé kulturní nebo sportovní
akce. Nejvíce přilákaly nově otevřené Hřebečské důlní stezky. Permoník Hugo provází
návštěvníky po naučných stezkách, kde
naleznou informace o regionální geologii,

zjistí mnohé o historické podmíněnosti
vzniku specifického důlního hospodářství
v blízkém okolí. V drobných zmínkách
získají také přehled o ostatních těžených
surovinách, zajímavých technologických
postupech těžby a úžasné technice využívané našimi předky. Stezky prochází pozoruhodnou krajinou.
Pevně věříme, že se nám i v příštím roce
podaří do našeho města nalákat spoustu
nových návštěvníků.
Ester Dvořáková Tesolin,
vedouci TIC

Integrace zrakově postižených na trh práce v Pardubickém kraji
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo
k 1. 2. 2010 projekt Komplexní program
podpory zaměstnávání osob se zrakovým
postižením v Pardubickém kraji, který je
financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. Projekt bude realizován na
území Pardubického kraje po dobu dvou let.
Vzhledem k stále vysoké míře nezaměstnanosti mezi lidmi se ZP, vznikl tento projekt,
jehož cílem je míru zaměstnanosti lidí se ZP
zvýšit. Cílem projektu je také zmírnit
dopady ekonomické krize a zařadit do
pracovního procesu i ty osoby ZP, které trpí
nízkou sebedůvěrou, popř. nízkou adaptabilitou na pracovní prostředí.
Hlavními překážkami pro lidi se ZP při
jejich uplatnění na trhu práce není pouze
nízká kvalifikace nebo omezené spektrum
využití jejich dovedností, ale také často velmi nízká sebedůvěra a adaptabilita na nové
prostředí. Na druhé straně jsou to časté obavy a z nich plynoucí neochota zaměstnávat
osoby se ZP u zaměstnavatelů, které vyplývají mj. z nízké míry informovanosti a obav
ze zvýšených nákladů. Přesto, že zaměstnavatelé mohou získat určité výhody, jeví se
jim celkově tento proces jako příliš náročný

a jejich motivace ke spolupráci klesá.
V současné době je navíc zaměstnanost
ohrožena ekonomickou krizí, což má
negativní vliv na udržitelnost zaměstnání
zejména pro lidi s postižením. Proto bude
TyfloCentrum Pardubice v rámci projektu
vyvíjet aktivity, které budou nadále zvyšovat kvalifikaci a připravenost osob se ZP
na zaměstnání. Aktivity současně umožní
„hladký“ přechod lidí s nižší adaptabilitou
a sebedůvěrou prostřednictvím tréninkového
zaměstnávání. Systém komplexní podpory
v projektu kombinuje podporované zaměstnávání, tréninkové zaměstnávání, úspěšně
odzkoušené nástroje spolu s dalšími novými
aktivitami (diagnostika připravenosti na
výkon zaměstnání, job club) tak, aby
podpora byla co nejefektivnější.
Projekt zahrnuje podporu zaměstnavatelů
prostřednictvím motivačních a vzdělávacích
programů, ale také předpřípravou uchazečů
o zaměstnání formou rekvalifikačních kurzů
a tréninkového zaměstnávání.
Dotace z projektu na realizaci jednolivých
aktivit je plánována na dobu dvou let, je
však v zájmu pardubického TyfloCentra
dále tyto služby rozvíjet a poskytovat
uživatelům z cílové skupiny. Díky rozsáhlým zkušenostem a dlouhodobé spolupráci

s jinými poskytovateli služeb pro osoby ZP
(SONS ČR, Tyfloservis, o.p.s.) a zkušenostem z realizace dalších projektů na národní
i evropské úrovni (např. Tyfloemployability
– EQUAL, Integrace ZP na trh práce – OP
RLZ) TyfloCentrum Pardubice předpokládá,
že i nadále bude zmiňované aktivity realizovat.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je centrem
denních služeb pro osoby těžce zrakově
postižené, nevidomé. Vzhledem k tomu, že
poskytuje služby již od roku 2003, mělo
možnost dlouhodobě sledovat potřeby svých
uživatelů. Na základě těchto potřeb realizovalo TyfloCentrum Pardubice, ve spolupráci s dalšími institucemi, řadu projektů,
jejichž cílem bylo zapojit osoby se zrakovým postižením do společnosti, podpořit je
v samostatném životě s ohledem na jejich
přirozené prostředí. Z těchto zkušeností
vyplynula potřeba vytvořit tento projekt,
který poskytuje ucelenou nabídku podpory,
nejen pro aktivní uživatele, ale i pro
dlouhodobě nezaměstnané a málo motivované osoby se ZP.
Kontakt: Manažer projektu: Bc. Zuzana
Vodehnalová, tel.: 466 500 615, e-mail:
vodehnalova@tcpce.cz, www.tcpce.cz
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Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut
Již posedmé se naše město zapojilo do mezinárodní kampaně Evropský týden mobility, která
probíhá každoročně od 16. září a je ukončena
22. září Dnem bez aut. Letošním tématem bylo
„Prodluž si život – buď aktivní“. Kampaň byla
zahájena tradiční výstavou vybrané literatury
v Městské knihovně Ladislava z Boskovic na
dané téma a výtvarnou soutěží pro základní školy
města. Dne 16. září se uskutečnila v prostorách
Sociálních služeb města přednáška, kde MUDr.
Marossy odpovídal seniorům na jejich zvídavé
dotazy, jak co nejdéle zůstat v kondici. V tento
den proběhla i další akce „Nechte auto doma –
buďte aktivní“, kdy hlídka Městské policie Mor.
Třebová ve spolupráci se žáky Speciální školy
měřila rychlost projíždějících vozidel na ul.

Svitavské. Další akcí byl 18. září cyklovýlet
s představiteli města, kdy na 30 zájemců vyrazilo
na kolech od radnice města směrem na Staré
Město a Petrušov. Den poté se uskutečnily hned
tři akce. První z nich „Za historií města bez
bariér“, proběhla za spolupráce se Sociálními
službami. Senioři a lidé s omezenou pohyblivostí
procházeli kulturní památky našeho města za
odborného historického výkladu pana Kužílka.
Druhým bodem programu bylo „Malování na
ulici“ na uzavřené ul. Piaristická a před MŠ
v části města Sušice. Na in-line bruslích, ale i koloběžkách a kole, se soutěžilo na uzavřené ulici
9. května. Tato akce byla pořádána ve spolupráci
s DDM M. Třebová. Hlavním dnem bylo 22. září.
Za spolupráce Městské policie, Policie ČR,
rychlé záchranné služby a Hasičů ČR probíhala
od samého rána akce na nám. T. G. Masaryka.
Ukázka techniky a výzbroje byla jen malou
kapkou v pestrém programu. Začínalo se štafetou
a požárním útokem malých dobrovolných hasičů
z městské části Udánky. Dobrovolníci z řad žáků
ZŠ si mohli všechny disciplíny vyzkoušet. Na
náměstí byl k dispozici servisní pracovník firmy,
který zájemcům z řad občanů kontroloval technický stav kol, promostánek Všeobecné zdravotní
pojišťovny nabízel měření tlaku, kyslíku v krvi,
hmotnosti a BMI indexu. Ve vestibulu radnice
ISŠ M. Třebová připravila ochutnávku zdravé
stravy – nealko koktejly, saláty, polévky.
Shlédnout bylo možno ukázku malování na tělo.
Na nádvoří zámku Policie ČR ukázala své psí
mazlíčky a jejich výcvik. Hlavním bodem programu bylo slaňování se zraněnou osobou z radniční věže, která se tyčí do výšky 30 m. Hasiči
ČR – tzv. lezci po lanech, která postupně
nainstalovali z věže, dopravili tři ohrožené a zraněné osoby, které pak převzala do své péče
lékařská služba. Všichni odvážlivci a lezci byli
odměněni nekončícím potleskem. Lze jen říci
klobouk dolů před jejich výkonem. Následovala
ukázka vyproštění zraněné a zaklíněné osoby
z havarovaného auta. Součástí letošní kampaně se
staly i oslavy 75. založení Vojenské školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské
Třebové a slavnostní slib žáků 1. ročníků, které
následovaly 24. – 25. září.
Zdeňka Motlová,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

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.

Nadměrné množství alkoholu
Noční teploty dosahující v dnešních dnech
mnohdy i bodu mrazu, mohou být v kombinaci
s alkoholem velice nebezpečné. Při provádění
běžné kontrolní činnosti v nočních hodinách
nalezli dne 17. 10. po druhé hodině ranní
strážníci městské policie na ulici Jevíčské značně
prochladnutou ženu sedící na chodníku. Když se
snažili policisté zjistit, co se stalo a proč vlastně
žena na chodníku sedí, jediné co se zprvu
dozvěděli bylo, že neví, kde se nachází. Naštěstí
mají policisté s takovými případy bohaté
zkušenosti, a tak nebyl problém zjistit, že žena
pochází z nedalekého Rychnova a přijela do
Moravské Třebové na oslavu. Když se nakonec
dopracovali strážníci i k tomu, kde se oslava
konala, doprovodili policejní gentlemani tuto
ženu až na místo samotné.
Opět alkohol
Splnit si svoji občanskou povinnost je někdy
skutečně náročná a dalo by se říci, že i životu
nebezpečná záležitost. Po 11. hodině dopolední
v sobotu 16. 10. oznámil řidič projíždějící
Sušicemi, že v příkopu, za křižovatkou směrem
na Kunčinu, leží muž s kolem. Policisté
bleskurychle nastoupili do služebního vozidla
a se zapnutým majákem pospíchali na uvedené
místo poskytnout muži první pomoc. Když však
dorazili na místo, zjistili, že muž je značně
podnapilý a snaží se z příkopu sám vyškrábat.
Tento jedinec na cestě k domovu do rodné
Kunčiny pravděpodobně minul svoji volební
místnost a zřejmě hledal volební urnu po všech
právě otevřených restauracích v Moravské
Třebové. Když podali představitelé zákona
tomuto jedinci pomocnou ruku a podařilo se jej
vytáhnout z příkopu, následovalo nepříjemné
dotazování policistů. Ovšem podnapilý muž se
záludnými otázkami strážníků nenechal vyvést
z míry a uvedl, že v takovém stavu by na kolo
rozhodně nesednul. Do příkopu údajně spadnul
proto, že jej kolo při chůzi převážilo.
Práce strážníků není jenom udělování pokut
To, že některé z nás policisté čas od času potrápí
blokovou pokutou, je pravda, ale bezdůvodně to
určitě není. Je nutné si uvědomit, že naše pohodlí,
díky kterému se dopouštíme přestupků, může být
na obtíž ostatním spoluobčanům a právě v tuto
chvíli přichází na řadu represe. O tom, že nejsou
policisté pouze represivní složkou a ve chvíli
nouze dokáží podat i pomocnou ruku, svědčí
případ ze dne 13. 10. Toho dne se po třinácté
hodině objevil v restauraci U Nádraží nevidomý
muž ve věku 52 let v doprovodu svého speciálně
vycvičeného psa a prosil obsluhu restaurace
o pomoc. Tento člověk přicestoval až z Horního
Těrlicka na Karvinsku. V Moravské Třebové měl
předem dohodnuté ubytování, bohužel však
název penzionu zapomněl. Nakonec byla na
místo přivolána hlídka městské policie. Zanedlouho strážníci bez větších komplikací zjistili,
kde má dotyčný muž ubytování objednané,
naložili tuto osobu i se psem do služebního
vozidla, převezli a doprovodili až na recepci
penzionu.

Odstavená škodovka
Na ulici Sluneční stála již několik týdnů
odstavená červená Škoda 120. Vozidlo zrovna
nezářilo novotou, ale zákonné podmínky pro to,
aby se dalo zkonstatovat, že se jedná o autovrak,
nebyly naplněny. Dokonce bylo odstavené tak, že
nebyla porušena ani žádná ze stávajících
zákonných norem a proto neměli policisté důvod
se o toto vozidlo nějak zajímat. Až dne 6. 10.,
kdy se místní obyvatelé obrátili na městskou
policii s tím, že toto vozidlo někdo přemístil na
chodník, se našel důvod k oslovení majitele
a požadování nápravy. Strážníci zjistili z registru
vozidel majitele škodovky, kterého se nakonec
podařilo zastihnout až nedaleko Poličky. Ani tato
vzdálenost majitele vozidla do Moravské Třebové
ovšem strážníky nezaskočila a dokázali si s tímto
případem poradit. A tak další vrak zmizel z ulic
našeho města.
Záhada Udánského lesa
Strážníci rozluštili případ, který by byl oříškem
pro samotného Doylova Sherlocka Holmese.
Hlídce se dovolal muž, který našel v hlubinách
Udánského lesa odstavené jízdní kolo s batohem
odloženým na nosiči a taškou plnou starých
plesnivých hub. Hned bylo jasné, že zde kolo
nestojí hodinu, ale minimálně tři dny. Nálezce
správně vyhodnotil situaci a okamžitě kontaktoval hlídku městské policie. Když se představitelé
zákona v doprovodu onoho oznamovatele
prodrali lesní houštinou až na místo značně
vzdálené od nejbližší cesty, kde se odstavené
jízdní kolo nacházelo, začali strážníci podnikat
první kroky k objasnění případu. Jelikož nejsou
policisté žádní začátečníci, zachovali chladnou
hlavu a s rozvahou začali prohledávat batoh, kde
by se mohla nacházet nějaká indicie, která by
mohla policisty přivést na stopu k objasnění
případu nebo k samotnému majiteli podivně
odstavené „skládačky“. A úspěch se dostavil.
V útrobách batohu byla nalezena peněženka,
samozřejmě bez finančního obnosu, ale zato
s doklady a telefonními kontakty, což bylo v tuto
chvíli pro strážníky důležitější. Policisté neváhali
a začali vytáčet telefonní číslo, které se nacházelo
ve sloupci s ostatními, za nápisem „můj“. Když
se v telefonu ozval tón, který oznamuje vytáčení
čísla, všichni napjatě poslouchali, jestli náhodou
telefon neuslyší zvonit někde poblíž. Naštěstí se
ale v telefonu zanedlouho ozval mužský hlas.
A tak se našel majitel, kterému někdo v lese kolo
odcizil. Strážníci předali nález šťastnému majiteli, který tentokrát přišel jen o nasbírané houby
a pár korun, které mu lesní zlodějíček odcizil
z peněženky.
Karel Bláha, velitel Městské policie MT

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 2010 přihlášeno
k trvalému pobytu celkem 10 774 občanů ČR
a 71 cizinců s povolením k trvalému pobytu na
území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 9. 2010 na
trvalém pobytu 10 845 občanů. Za měsíc září se
v Moravské Třebové narodily 3 děti, zemřelo
12 občanů, přistěhovalo se 19 obyvatel ČR
a 2 cizinci, odstěhovalo 17 osob.

Na lince 158 – P OLICIE 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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Odstartovala soutěž o nejlepšího podnikatele
Pardubického kraje
Společnost Ernst & Young ve spolupráci
s Pardubickým krajem vyhlašuje již popáté
soutěž o nejlepšího podnikatele kraje. Přihlásit
se může každý podnikatel, který je alespoň
25% vlastníkem firmy, jež existuje minimálně
dva roky a má sídlo v Pardubickém kraji.
„Letos vstupuje soutěž Podnikatel roku
v České republice do druhé dekády své
existence. Ráda bych proto vyzvala české
podnikatele, aby si přišli změřit své síly s těmi
nejlepšími a nenechali se v souvislosti s ekonomickou krizí odradit např. horšími hospodářskými výsledky. Soutěž Podnikatel roku
není jen o číslech – hledáme osobnosti se

zajímavými podnikatelskými příběhy, které
budou inspirací pro ostatní,“ říká Magdalena
Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young
v České republice a dodává, že účast v soutěži
má pro podnikatele i další efekt. „Z našich
zkušeností víme, že zisk titulu pozitivně
ovlivňuje renomé firmy na veřejnosti i směrem
k zaměstnancům a napomáhá jejímu dalšímu
rozvoji.“ Nominační formulář, jehož prostřednictvím může podnikatele do soutěže
nominovat i veřejnost, je k dispozici na
internetové stránce www.podnikatelroku.cz.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Výročí 50 roků od vzniku Stavebního bytového
družstva v Moravské Třebové
Psal se rok 1960. Bylo krátce po období
velkých politických i hospodářských změn.
V Moravské Třebové byl zrušen okres a novým okresním městem se staly Svitavy. Slučovaly se podniky a organizace. Hedvábnický
textilní průmysl byl celý sloučen pod správu
n.p. Hedva Mor. Třebová. Vznikl tak velký
podnik a s tím i potřeba bydlení pro nové
zaměstnance.
Bytová výstavba byla přísně plánována do
známých pětiletek. Bylo centrálně stanoveno
kolik bytů se vybuduje a kde se vybudují.
Stavební podniky stavěly tzv. státní byty. Byty
přidělovala příslušná komise města a byl jich
neustálý nedostatek. Ke zlepšení situace měl
pomoci zcela nový zákon o družstevní bytové
výstavbě. Zatímco dosud veškeré náklady
výstavby nesl stát, počítal tento nový zákon
s finanční spoluúčastí budoucích uživatelů.
Náklady na pořízení bytu byly rozděleny do tří
skupin. Stát financoval pouze třetinu nákladů,
druhou třetinu musel složit člen ve formě tzv.
členského podílu a poslední třetinu půjčila
novému družstvu banka na výhodný 1% úrok
se splatností 40 let. Dále bylo určeno, že při
každé další státní výstavbě musí být část
bytového fondu (cca 20-25 %) budována touto
novou družstevní formou.
V roce 1960 byla Mor. Třebové přidělena
výstavba státních bytů na ulici Dr. Janského.
V této souvislosti bylo nutno zajistit výstavbu
osmi bytů družstevní formou (a k tomu založit
bytové družstvo). Iniciativu převzalo vedení
n.p. Hedva. Zájemců bylo hodně, ale jakmile
se dozvěděli podmínky, zájem rychle opadal.
Stanovený členský podíl 25.000 Kčs tehdy
znamenal více než dvouroční plat. Mimo to
bylo nutno podepsat závazek na odpracování
stovek hodin. Ale opět pomohlo vedení Hedvy,
které poskytlo zájemcům bezúročnou půjčku
a družstvu bezúplatnou pomoc dopravou a mechanizací. Tak se podařilo sehnat zájemce.
Město převedlo družstvu bezúplatně pozemek
na ulici Dr. Janského a mohlo se začít stavět.
Vánoce 1962 slavili již družstevníci v nových
bytech vytápěných tehdy populárním svítiplynem. V roce 1963 byla zahájena další družstevní výstavba domu s 18 byty, opět na ulici
Dr. Janského. Poté se začala výstavba družstevních bytů rychle rozvíjet. Zatímco do roku
1965 bylo předáno 26 bytů, v dalších pěti letech to bylo 126 bytů a v dalších již 258 bytů.

Počátkem 80 let přišla do Moravské Třebové
dodavatelská výstavba. V rámci této výstavby
bylo realizováno 198 družstevních bytů.
Poslední svépomocná výstavba byla v Moravské Třebové v letech 1988–1991 bytovka
na ulici Svitavská a v Jevíčku na ulici
Brněnská. Tím skončila výstavba družstevních
bytů v České republice.
Od ukončení výstavby družstvo zajišťuje
správu, údržbu a modernizaci bytů ve vlastnictví, bytů bývalých členů i jiných vlastníků,
které má ve své správě. Celkem spravuje SBD
1.323 bytů. Na nájemném se ročně vybírá více
než 32 mil. Kč. Na údržbu, opravy a modernizaci domů se každoročně vynakládá
bezmála 10 mil. Kč. Celou svojí činností za
50 let existence pomáhá družstvo k zajišťování
jedné z nejdůležitějších potřeb občanů, kterou
bydlení určitě je.
Josef Jílek, předseda představenstva SBD
Red. kráceno a upraveno

Nabídka práce
Restaurace U Kalvárie přijme
do nekuřáckého prostředí vyučeného
číšníka/barmana do HPP a pomocnou sílu
do kuchyně (kuchař/kuchařka).
Praxe min. 2 roky, aktivní práce s PC
podmínkou.
Více informací na tel. 603 433 053.
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Poděkování
Dne 1. října 2010 proběhl v Moravské Třebové
charitativní koncert pro povodněmi postiženou
Raspenavu. Výtěžek sbírky činil 9 484 Kč
a 1 EUR a byl Raspenavě poskytnut prostřednictvím o.s. ADRA. Poděkování patří hlavním
organizátorům panu Jiřímu Bártovi, Městu
Moravská Třebová a Kulturním službám
M. Třebová, účinkujícím skupinám Apropo,
Jak to bilo, Los Honos, Do větru, Trio de
Janeiro, Kaderus blues a Fortitudo et ignis
z DDM a především všem ochotným dárcům,
kteří přispěli do sbírky.
Jana Adámková, o.s. ADRA

Dne 23. září se starosta města Ošťádal
a místostarosta Izák osobně rozloučili se
zaměstnancem Policie České republiky Otto
Hřebíčkem. Pan Hřebíček pracoval u PČR od
roku 1997, kdy začínal jako řadový policista.
Poté prošel řadou velitelských funkcí až po
zástupce vedoucího územního odboru.

„Chtěl bych poděkovat vedení města Moravská Třebová za dlouhodobě velmi dobrou
spolupráci při řešení všech otázek spojených
s prevencí kriminality, bezpečností občanů
a při ochraně majetku. Mé poděkování patří
rovněž příslušníkům MěP Moravská Třebová
za jejich velmi dobrou spolupráci s PČR
i významnou pomoc při zabezpečení
některých akcí. Chci touto cestou vyjádřit
přesvědčení, že zejména na místní úrovni
bude tato vzájemná spolupráce i nadále
pokračovat a rozvíjet se ke spokojenosti
občanů města a jeho návštěvníků,“ dodal
Hřebíček.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Tradiční fotosoutěž po dvanácté...
Dny evropského dědictví v Moravské Třebové
V pátek 10. září byla v kapli františkánského
kláštera zahájena tradiční výstava fotografií
přihlášených do soutěže Moravská Třebová,
jak ji neznáme. Letošní ročník soutěže byl už
dvanáctý v pořadí a účastnilo se jej rekordních
13 fotoamatérů. Také kvalita soutěžních fotografií stále vzrůstá a vernisáž přilákala asi
sedmdesátku návštěvníků, takže organizátoři,
členové komise památkové péče, mohli být
spokojeni.
Desetičlenná odborná porota vyhodnotila
tentokrát jako nejlepší fotografy Jana Maulera
a Pavla Zukala (podělili se o první místo),
Jaroslavu Petrovou (druhé místo) a Jana
Vermouska (třetí místo).

Většina účastníků vernisáže se posléze přesunula do Domova důchodců na další tradiční
akci pořádanou památkovou komisí u příležitosti Dnů evropského dědictví, tzv. vlastivědné odpoledne. Tentokrát bylo zaměřeno na
problematiku morových nákaz a související
historii zdravotnictví / existenci nemocnic ve
městě.
Výstava fotografií trvala do 19. září a vzbudila
opět zaslouženou pozornost. Děkujeme
návštěvníkům za projevený zájem a soutěžícím připomínáme, aby si v muzeu vyzvedli
fotografie a drobné odměny.
Komise památkové péče
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová

Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová ad.
19.00, komedie, ČR 2010, 103 min.,
přístupný od 12 let, vstupné: 75 Kč

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
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s kamarádem Rayem a jeho hledání
přítelkyně Shelly. Ústředním motivem je
přátelství, odvaha a láska a film zábavnou
formou předává dětem poselství o potřebě
ochraňovat naši planetu.
17.00, animovaný/rodinný, USA 2010,
český dabing, 88 min., vstupné: 65 Kč
10. 11. středa

Předprodej:
Pondělí a středa: 14.00 – 19.00,
čtvrtek: 9.00 – 12.00 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.

Kino • divadlo
1. 11. pondělí

Dál než se zdálo
Erinin (Drew Barrymore) ironický smysl
pro humor a naprostá otevřenost naprosto
okouzlil Garretta (Justin Long). A to
všechno u piva a u snídaně druhý den
ráno. Jiskra přeskočila a byla z toho
plnohodnotná letní láska a nikdo nečekal,
že potrvá, až se Erin bude muset vrátit do
San Francisca a Garrett zůstane kvůli
práci v New Yorku. Jenže když se šest
týdnů radovánek nenápadně změní v něco
hlubšího, ani jeden z nich si není jistý, že
to chce ukončit. Režie: Nanette Burstein
19.00, romantická komedie, USA 2010,
titulky, 103 min., přístupný od 12 let,
vstupné: 70 Kč

Kajínek
8. 11. pondělí

Karate Kid
Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker (Jaden Smith), poté co je
oba kariéra jeho matky zavede do Číny,
má s navazováním přátelství se svými
vrstevníky velké problémy. Nakonec se
mu podaří najít si cestu ke své spolužačce
Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také
zajímá, ale jejich přátelství záhy narazí na
kulturní odlišnosti. A Dre si navíc
znepřátelí třídního rváče Čchenga. Dre
zná sice základy karate, ale v zemi kung
fu mu to k ničemu není a Čcheng mu
snadno dá za vyučenou. Dre, který se
v cizí zemi cítí zcela osamoceně, nemá
jinou možnost než se obrátit s prosbou na
údržbáře pana Hana (Jackie Chan). Ten
o sobě tají, že je mistrem kung fu, ale
začne Dreho trénovat na nadcházející
kung fu turnaj, kde by se mohl Čchengovi
postavit.
19.00, akční/drama/rodinný, USA/
China 2010, přístupný, český dabing,
140 min., vstupné: 70 Kč

Kriminální thriller inspirovaný příběhem
Jiřího Kajínka, který je považován za
prvního nájemného vraha v České
republice. Díky svému útěku z vězeňské
pevnosti Mírov se z něj stala legenda
a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět
týdnů, kdy unikal policii, je dodnes
zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je
silným příběhem nejznámějšího vězně
u nás, příběhem dvojnásobné vraždy,
příběhem obhájkyně hledající nové
důkazy, příběhem podsvětí a jeho
prorůstání do státní správy i příběhem
manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží
se dokázat svou nevinu nebo zastrašit
a ovlivnit svědky?
19.00, akční/thriller/krimi/drama, ČR
2010, 107 min., vstupné: 75 Kč
15. 11. pondělí

22 výstřelů

10. 11. středa

Sammyho dobrodružství

3. 11. středa

Román pro muže
Podle vlastního bestselleru Román pro
muže napsal Michal Viewegh scénář ke
stejnojmenné komedii, která má všechny
předpoklady stát se diváckým hitem
podzimu. Kromě toho, že autorovy knihy
proměněné ve filmy v kinech neselhávají,
by měly být zárukou úspěchu i jméno
Tomáše Bařiny, režiséra prvního dílu
Bobulí, a hvězdná herecká sestava, jíž
vévodí Miroslav Donutil. Dále hrají:

Film vypráví příběh mořské želvy
Sammyho od jeho narození až do
dospělosti. Za svůj život mořské želvy
přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak
v dospělosti vrátily na pláž, kde se
narodily. Sledujeme malého Sammyho na
jeho úžasné cestě plné dobrodružství

Charismatický Jean Reno jako Charly
Matteï hraje ve francouzském thrilleru
bývalého mafiána, který poslední tři roky
vede klidný život v ústraní a věnuje se své
rodině. Jednoho rána ho na parkovišti
přepadnou maskovaní muži a zasáhnou
22 kulkami. On však střelbu přežije a jeho
krutá pomsta na sebe nenechá dlouho
čekat. Minulost Matteïa dožene, když se
objeví jeho kamarád z dětství. Přísahali si
věrnost na život a na smrt, ale věci se mají
po letech jinak… Film vypráví o podsvětí
francouzské mafie v Marseille. Režisér
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Richard Berry staví na části románu
L´lmmortel. Film je fikcí založenou na
faktech a realitě každodenního života.
19.00, akční thriller, USA 2010, titulky,
přístupný od 15 let, 118 min., vstupné:
65 Kč

24. 11. středa

Tajemství mumie

ad., režie: Milan Schejbal.
19.30, kinosál KS, vstupné: 190 Kč
28. 11. neděle

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
V programu vystoupí pěvecký sbor
FERMÁTA a moravskotřebovská žonglérská skupina Fortitudo et Ignis se svojí
OHŇOVOU SHOW.
18.00, náměstí T. G. Masaryka

22. 11. pondělí

Daniel Hůlka
„Vzpomínání“

29. 11. pondělí
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní
reportérka Adèle Blanc-Sec je ochotna
učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými
vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve
chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů let
starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo
přispěchá městu světel a jeho obyvatelům na
pomoc.
19.00, dobrodružný/akční/mysteriózní/
fantasy, Francie 2010, titulky, 107 min.,
vstupné: 70 Kč
26. 11. pátek
Emil Artur Longen

Koncertní vystoupení předního operního
a muzikálového zpěváka Daniela Hůlky
za doprovodu kapely Jiřího Škorpíka.
V pořadu zazní písně z jeho sólových alb,
ale také hity z muzikálů Dracula, Mise,
Baron Prášil a mnohé další.
19.00, dvorana muzea, vstupné: 190 Kč

Dezertér z Volšan
aneb „Chceš poznat pravdu?
Umři!“
Divadelní představení s Oldřichem Navrátilem v hlavní roli. Dále hrají: Kamila
Špráchalová, Julie Jurištová, Miluše
Bittnerová, Zdeněk Hruška, Petr Oliva

KAM ZA KULTUROU v Českomoravském pomezí
Litomyšl
7. – 9. 11. v 18.00 a ve 20.00 hod. / Music
Club Kotelna
Mezinárodní festival outdoorových
filmů 2010
8. ročník soutěžní přehlídky sportovních,
adrenalinových, dobrodružných,
extrémních a cestopisných filmů.
13. a 14. 11. od 14.00 – 20.00 hod. /
Zámecké sklepení
Košt Svatomartinských mladých vín
Do 17. 11. / Regionální muzeum
Interaktivní výstava: Hlavolamy –
Dobrodružství na hradě
Svitavy
6. 11. od 18.00 hod. / Fabrika
Diashow: Austrálie křížem krážem
Velkoplošná diashow známého
cestovatele a dobrodruha L. Šimánka.
16. 11. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert při svíčkách: RENZA BÔ
(Francie)
Koncert kvinteta věnujícího se originální
a senzitivní hudbě.
28. 11. od 15.00 hod. / Městské muzeum
a galerie
Vernisáž výstavy J. Lady

(výstava potrvá do 16. 1. 2011)
V 17.00 hod. rozsvícení vánočního stromu
na náměstí, následně adventní koncert
v kostele na náměstí
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
Polička
9. 11. od 19.00 hod. / Tylův dům
Koncert: Kamelot
Koncert + křest nového alba
„19 ztracených písní Wabiho Ryvoly“
18. 11. od 19.00 hod. / Tylův dům
Koncert: Hradišťan s Jiřím Pavlicou
21. 11. 2010 – 9. 1. 2011 / Centrum
Bohuslava Martinů
Výstava: Betlémy
Výstava betlémů a vánočních tradic.
Vysoké Mýto
Do 18. 11. / Regionální muzeum
Výstava: S vůní kávy
Výstava o historii kávy.
23. 11. / Šemberovo divadlo
Koncert: Eva Pilarová
22. – 26. 11. / Regionální muzeum
Okolo světa
Maratón přednášek pro zájemce
o cestování.

Wall Street:
Peníze nikdy nespí
Oliver Stone se vrací do světa burzovních
makléřů na Wall Street. A stejně tak se
vrací i Michael Douglas jako finanční
žralok Gordon Gekko (za svůj výkon
dostal Oscara). Tentokrát půjde o souboj
starého veterána s nováčkem, kterého si
pravděpodobně střihne Shia LaBeouf.
19.00, drama/thriller, USA 2010,
titulky, 127 min., přístupný od 12 let,
vstupné: 65 Kč

DukuDuku

music dance club
6. Fernet Stock Citrus Party – dj Juri & J.M.X. 50,12. La Fest
80,panák Fernet Citrus – 20 Kč, Bavorák – 40 Kč

start od
19:00 hod.

Oranžovej Vykřičník, Výkup Jablek
Vevývoji! Alex Brix vs. Dominik Zezula (Batle)
Mimo Jiné, Insidenoise
panák Metaxa – 30 Kč, Fruity Party Drink – 50 Kč

13. DVD Video Night – dj Maty
19. Blue Effect, Kowalski
panák Metaxa – 30 Kč, Fruity Party Drink – 50 Kč

start od
20:00 hod.

20.

panák Captain Morgan – 30 Kč, Captain&Cola – 50 Kč

RETRO SHOW S RÁDIEM HANÁ
Travesti vystoupení skupiny Scandall Ladies
panák Captain Morgan – 30 Kč, Captain&Cola – 50 Kč

26. Wohnout, Lety Mimo

start od
20:00 hod.

27.

panák Finlandia – 30 Kč, Midnight Sun –50 Kč

Oldies Party s dj’s Company
panák Finlandia – 30 Kč, Midnight Sun –50 Kč

50,150,70,150,50,-

9. května 19c, Moravská Třebová • Začátek: 21:00 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!

• Pozvánka
Č.R.S. M.O. Moravská Třebová pořádá dne
20.11.2010 od 19.00 hodin (sál v Linharticích) RYBÁŘSKOU ZÁBAVU.
K tanci a poslechu hraje skupina ABC Svitavy
• bohatá tombola • občerstvení.
Vstupné 60 Kč + místenka 20 Kč. Odjezdy
zajištěny autobusouvou dopravou (více viz.
plakáty).
Srdečně zvou rybáři

Město Moravská Třebová

VEDENÍ MĚSTA INFORMUJE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Vedení města má maximální zájem o transparentnost všech výběrových řízení na
veřejné zakázky města. V uplynulém volebním období proto byla nastavena interní
směrnicí města jasná pravidla pro výběrová řízení v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení vzbudila mezi občany
některé otázky, rozhodli jsme se zveřejňovat informace o výběrových řízeních na
webu města a v MTZ. Postupně se vrátíme k výběrovým řízením z minulosti
a pravidelně budeme informovat občany o všech výběrových řízeních budoucích.
Dnes uvádíme základní informace o nejdůležitějších výběrových řízeních,
souvisejících s nedávno dokončeným projektem „Infrastruktura pro sport a volný čas
v Moravské Třebové – I. etapa“, jehož hlavní součástí byla výstavba východní tribuny
zimního stadionu. Díky realizovaným výběrovým řízením bylo dosaženo snížení
nákladů stavby o téměř 15 mil. Kč.
Václav Mačát, místostarosta města
Projekt Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové - I. etapa
¾ Stavbyvedoucí: Ing. Radek Pokorný
¾ Technický dozor: Ing. Miloš Krejčí
¾ Zástupce města: Ing. Tomáš Kolkop
¾ Zástupce HC Slovan: Jiří Kavan
¾ Zástupce TJ Slovan: Ing. Pavel Charvát
¾ Zpracovatel PD DSP: Ing. Jan Škoda
¾ Zpracovatel realizační PD: PROMOS a.s.
¾ Dotační management: Ing. Andrej Kašický

Náklady stavby
vycházející
z projektové přípravy

Náklady stavby
vycházející
z výběrového řízení

Zázemí stadionu

42.534.753 Kč bez DPH

31.005.898 Kč bez DPH

Požárně-bez. opatření haly

5.820.573 Kč bez DPH

4.794.241 Kč bez DPH

Parkovací plochy

5.677.940 Kč bez DPH

3.501.788 Kč bez DPH

54.033.266 Kč bez DPH

39.301.927 Kč bez DPH

Název

Celkem

Rozsah víceprací (neočekávané okolnosti při zakládání stavby, změny a doplnění
projektu, změny v projektové dokumentaci elektroinstalace, zvýšení požární
bezpečnosti) činil 2,5 mil. Kč.

Přehled nejdůležitějších výběrových řízení, realizovaných v rámci projektu
1. Výběrové řízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení
Pořadí

Jméno uchazeče

Cena
(bez DPH)

1.

Projektant Ing. Jan Škoda

680.000,00 Kč

2.

Projekční kancelář Ing. František
Šenkyřík

999.600,00 Kč

Hodnotící komise: RNDr. Josef Ošťádal, JUDr. Miloš Izák, Ing. Dana Buriánková, Ing.
Tomáš Kolkop
Hodnotící kritérium: výše celkové nabídkové ceny bez DPH – 100 %

2. Výběrové řízení na dodavatele stavby
Pořadí

Jméno uchazeče

Cena
(bez DPH)

1.

MATOUŠEK CZ a.s.

39.301.927,00 Kč

2.

UNISTAV a.s.

39.542.238,00 Kč

3.

STAEG, spol. s r.o.

42.493.185,00 Kč

4.

DOMEC s.r.o.

48.859.121,00 Kč

5.

SAN-JV s.r.o.

50.791.587,00 Kč

6.

Metrostav a.s.

53.611.199,00 Kč

Hodnotící komise: Ing. Václav Mačát, Ing. Robert Kelnar, Ing. Tomáš Kolkop, Ing.
Dušan Sejbal, Ing. Miloš Mička, Ing. Andrej Kašický
Hodnotící kritérium: výše celkové nabídkové ceny bez DPH – 100 %

3. Výběrové řízení na vybavení zázemí zimního stadionu
Pořadí

Jméno uchazeče

Cena
(bez DPH)

1.

MVC interiéry s.r.o.

4.761.930,00 Kč

2.

LENA NÁBYTEK – s.r.o.

4.982.055,00 Kč

3.

POTRUSIL s.r.o.

6.656.906,00 Kč

Hodnotící komise: Ing. Pavel Brettschneider, Mgr. Miroslav Muselík, Ing. Miloš Mička,
Ing. Pavel Charvát, Ing. Tomáš Kolkop, Ing. Andrej Kašický
Hodnotící kriteria:
¾ celková nabídková cena bez DPH – 80 %
¾ doba záruky na celé dílo – 10 %
¾ architektonické řešení – 10 %
Vybavení zázemí zimního stadionu bylo samostatnou akcí města, která nebyla
dotována EU.
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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:
TRIALOG - výstava tří výtvarníků, tří individualit, které spojuje názor na umění a přístup
k životu. Dlouholetý pedagog ZUŠ Moravská
Třebová Vladimír Čadílek a jeho bývalé žačky
Gabriela Pokorná a Nikola Kalinová, nyní
studentky Ateliéru papír a kniha Fakulty VUT
v Brně, představují tři přístupy tvorby, které
spolu souvisí a vzájemně komunikují a přitom
je každý jiný. Výstava potrvá do 26. 11.
Připravujeme na prosinec:

Výstava „Merkur – nekončící příběh“
Výstava trhající rekordy v návštěvnosti
„Merkur – nekončící příběh“ doputovala i do
Moravské Třebové. Návštěvníci zámku si ji
budou moci prohlédnout až do 3. prosince.
Merkur je česká stavebnice, která se úspěšně prodává již od
poloviny dvacátých let
20. století. Na počátku
výroby stavebnice stál
Jaroslav Vancl, který v Polici nad Metují
založil „hračkárnu“. Nechal si patentovat
stavebnici Invektor, která se ale kvůli komplikovanosti neosvědčila, a tak dal v roce 1925
šanci Merkuru, systému spojovanému šroubky,
který se zachoval dodnes.
První stavebnice obsahovala jen málo součástek, ale okamžitý úspěch hnal výrobce
k rozšiřování sortimentu a výrobě větších
stavebnic. Takže brzy bylo možné stavět auta,
jeřáby, lokomotivy, bagry či lodě. Dokonce ani
po znárodnění nebyla výroba zrušena, jen
tradiční krabice vystřídaly budovatelské verze.
Vnitřek obalu však zůstal. Systém kovových
děrovaných lišt, které lze sestavit podle vlastní
fantazie do libovolného tvaru. Tento prvek je
přenosný do jakéhokoliv režimu. A objevují ho
děti dnes, stejně jako před 80 lety.
„Je vidět, že i v dnešní době je o stavebnici
Merkur stále velký zájem. Postupně vznikají

stále nové merkurácké kluby,“ uvedl Jiří
Mládek, kmotr všech milovníků této nesmrtelné stavebnice.
Díky své dostupnosti a variabilitě a nedostupnosti jiných možností, jako profesionální
výroby technických modelů a prototypů, byla
tato stavebnice používána i ve vážném
výzkumu. Například Otto Wichterle ji použil
pro konstrukci prvního pokusného přístroje na
výrobu kontaktních čoček. Stejně stavebnice
v době nástupu osobních počítačů sloužila
i k amatérské výrobě jednoduchých plotterů.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

• Pozvánka
Společnost česko – německého porozumění
zve v měsíci listopadu na výstavu mladých
fotografů „Sudety uvnitř“.
Výstava je přístupná ve dnech úterý až pátek
9.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 15.00 hod.

• Koncert
Spolek přátel Kulturního domu v Boršově
zve na koncert Svitavské dvanáctky a jejich
audiovizuální show a první český dechovkový muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ.
Koná se 21. listopadu od 15.00 hodin.
Je možné využít autobus vyjíždějící ve
14.30 hod. od budovy Muzea, případně na
autobusových zastávkách na znamení.

Slavné vily Pardubického kraje
(vernisáž 2. 12.)

Mikulášský jarmark (4. 12.)

Zechova ulice (Zechagasse, dnes ulice 9. května)
na pohlednici odeslané roku 1919

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba zámku:
Listopad – prosinec
út – pá 10.00 – 16.00 so: 12.00 – 16.00

Okénko ZUŠ
Každý, kdo si pravidelně prohlíží informační
panely, umístěné v prostorách Základní
umělecké školy v Moravské Třebové, si jistě
všimne jedné skutečnosti. Že se zde s železnou
pravidelností objevuje pozvánka na jistou akci
– „Podvečery s múzami“. O co jde? Jedná se
o veřejná vystoupení žáků hudebního (popřípadě i jiného) oboru, při kterém prezentují
všechno to, co se naučili a s čím se mohou
pochlubit. Je samozřejmostí, že tyto koncerty
jsou navštěvovány především hrdými rodiči,
babičkami a dědečky a ostatními rodinnými
příslušníky, ale na své si jistě přijde každý, kdo
si udělá čas na chvilku umění, prezentovaného
žáky a žákyněmi naší Základní umělecké
školy. Přijměte proto i Vy pozvání a přijďte
podpořit naše mladé umělce a odměnit jejich
snažení úsměvem a potleskem. V měsíci
listopadu se Podvečery s múzami uskuteční
11. a 25. listopadu od 17.30 hod. v Komorním sále ZUŠ na zámku.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
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• Pozvánka na besedu s Petrem Hradilem z Občanského sdružení

pro Trojčlenný sociální organismus (TSO) • Pátek 26. listopadu – kavárna
„POŠTOVKA“ na Poštovní ul. – začátek v 17.00 hod. – vstupné dobrovolné •
První z cyklu přednášek a besed pro naše spoluobčany nad tématy, která mohou být
zajímavá svou náplní, např. „Jsou nějaké alternativy pro budoucí vývoj lidské
společnosti?“…

L I S T O PA D 2 0 1 0
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Rudolf von Eichthal: Starý plukovník
pokračování z minulého čísla
Z mnoha nezapomenutelných dobrodružství
našeho prvního cestování bych chtěl vyzdvihnout
jen dvě, jedno vážné a jedno veselé, které nejlépe
dokreslí způsob, jakým jsme byli vychováváni.
Bylo to při pochodu z Olomouce do Lipníka.
Protože jsme vyrazili časně ráno, měli jsme
kolem osmé hodiny už větší polovinu cesty za
sebou a zastavili jsme se v jednom hostinci ve
Velkém Újezdě. Snídaně, kterou tatínek pro nás
chlapce objednal, se skládala z čerstvých
křupavých rohlíků, na stole jich stál plný košík,
a z čisté vody. Pro tatínka zde stála ještě láhev
piva. Statečně jsme se do toho pustili. Když jsme
se po takovém báječném odpočinku zvedli, byl
košík od rohlíků prázdný. Při placení musel
každý z nás tří říct, kolik rohlíků, kus za dva
krejcary, snědl. Viktor a Kamillo měli po čtyřech,

Obálka knihy Rudolfa von Eichthal „Lang, lang
ist's her…“, vydané roku 1956 ve Vídni;
použita malba Emila Hübla
já dva. Tatínek zaplatil a putovali jsme dále. Den
byl horký, silnice neskýtala ani kousek stínu.
Takový dvacetišestikilometrový pochod po
prašné, sluncem rozpálené silnici nebyla pro
šestileté děcko právě maličkost. Ale na to se
tenkrát nikdo neptal. „Století dítěte“ tehdy ještě
nevypuklo. Když jsme my kluci už dál nemohli
a ani tatínkovy jásavé pochodové písně nepomáhaly, nařídil asi po hodině chůze z Velkého
Újezda krátkou přestávku, kterou jsme všichni
využili k tomu, abychom si osvěžili své unavené
nohy v potůčku, který tekl podél cesty. Dnes už
nevím, jak k tomu došlo: když jsme se právě
chystali jít dál, posedl mne snad ďábel, postavil
jsem se před tatínka, udělal lišácký obličej a řekl:
„Tati, musím se ti k něčemu přiznat.“ „Mluv,
hlupáčku!“ odvětil tatínek svým dobrotivě
drsným způsobem. „Víš, tati, v Újezdě, v hostinci, jsem nesnědl dva, ale tři rohlíky.“ Ve své
naivitě jsem si myslel, že tatínek bude mít
ohromnou radost, že jsme ošidili hostinského
o dva krejcary. To jsem ale dopadl. „Coo? Cos to
udělal, ty rošťáku jeden?“ vyjel na mne. „Snědl
jsi tři housky a přiznal jen dvě? Podvedl jsi
chudáka hostinského o dva krejcary, vždyť jsi
úplně obyčejný gauner! Marš zpět! Tady máš dva

krejcary, ty dáš hostinskému v Újezdě a poprosíš
ho za ten omyl o prominutí, rozumíš? A nechoď
mi na oči dříve, než zaplatíš svůj dluh. Marš,
rošťáku mizerný!“ Vyděšen k smrti jsem se
uchýlil k prosbám, bylo mi přece teprve šest,
cesta byla daleká a já jsem se bál být tak sám na
silnici, v úplně neznámém kraji. Ale tatínek zůstal
neoblomný. „Pryč z mých očí!“ poručil. Nezbylo
mi nic jiného, než ho poslechnout, protože tatínek
byl navzdory své dobrotivosti vznětlivý a dovedl
být pořádně zatvrzelý, když mu člověk odmlouval. Brzy poté utíkalo plačící dítě úplně samo
směrem k Velkému Újezdu. Tu cestu si
zapamatovalo na celý život. Pro ty dvě hodiny na
rozpálené opuštěné silnici si vtloukalo do hlavy:
„Buď vždy pravdomluvný a čestný až do smrti!“
Sotva jsem se zase s čistým svědomím vrátil, šlo
se dál.
Než jsme došli do Lipníka, obloha náhle
potemněla a strhla se prudká bouře. Široko
daleko nebyla střecha, pod kterou bychom se
ukryli, deštníky jsme také neměli, protože tatínek
jako starý voják nesnášel jakoukoliv změkčilost.
Byli jsme skrz naskrz mokří. Zmoklí jako myši
jsme vstoupili do města. Tehdy to bylo starobylé
městečko s nádherným náměstím obklopeným
podloubími a vynikajícím hostincem, který by si
spíše zasloužil označení hotel. Jeden přítel,
profesor gymnázia, a jeho paní nás očekávali
k obědu. Do nitě promoklí jsme se pochopitelně
nemohli odvážit vstoupit do cizího domu.
Nejpřirozenější by asi bylo bývalo najmout si
v hostinci pokoj a tam se v klidu převléct. Ale
toto zbytečné vydání si milý tatínek chtěl zřejmě
ušetřit. Nejprve nás tedy, mokré skrz naskrz
vsunul do jídelny toho hotelu. Tady se chtěl
poohlédnout po vhodné příležitosti k převlečení.
Jídelna – ještě dnes ji zřetelně vidím před sebou –
byl velký, klenutý prostor naplněný stoly s bělostnými ubrusy. Když jsme vstoupili, prostíral
číšník právě stoly pro polední hosty. Sedli jsme si
k jednomu stolu a tatínek objednal na vnitřní
zahřátí skleničku slivovice. Když číšník odešel,
aby přinesl objednaný nápoj, tatínka něco
napadlo: Na delší straně jídelny stála obrovská
kachlová kamna, kolem nich byl takzvaný
paraván, velká zástěna z několika dílů. Kromě
nás čtyř tehdy ještě nikdo v místnosti nebyl.
„Dejte pozor, hoši!“ řekl tatínek rozhodně.
„Rychle seberte svoje věci a pojďme za ten
paraván. Tam se rychle převlékneme.“
Okamžitě jsme rozkaz splnili, Viktor, černá ovce
rodiny, do nás tajně strčil, uchichtl se, protože
tušil nějakou čertovinu. Než se číšník stačil vrátit,
zmizeli jsme beze stopy. Co nejrychleji jsme se
začali v našem úkrytu převlékat. Prostor mezi
kachlovými kamny a paravánem byl značně
omezen, každou chvíli někdo z nás narazil loktem
nebo nohou do vratké stěny. Ztížené to bylo ještě
tím, že jsme se museli převléknout vestoje, což
jak známo není právě jednoduché, zvláště když je
šatstvo mokré a lepí se na tělo. Ještě k tomu si
představte, že nám Viktor nedal pokoj. Každou
chvíli strčil nebo štípl mne nebo Kamilla do
citlivých míst, takže jsme tlumeně vykvikli.
Tatínek tiše nadával a hrozil nám pohlavkem.
Vzduch byl nabitý darebáctvím a napětím.
Věž právě odzváněla poledne. Z okolních úřadů
a kanceláří přicházeli jeden za druhým polední
hosté. Během několika minut se sál naplnil.
Číšník nosil polévku, příbory zvonily a do naší
skrýše pronikal čilý hovor.
Konečně bylo ukončeno namáhavé svlékání a tatínek se shýbl, aby zvedl z podlahy ranec se
suchým prádlem. Vtom se stalo něco strašného.
Zloduch Viktor štípl vší silou hodného, ale
strašně lechtivého Kamilla do jisté části těla.

Kamillo zařval bolestí a udělal prudký úkrok
stranou. Zástěna se zaviklala. Než tomu mohl
otec zabránit, s velikým rachotem se převrátila.
Číšníka i nic netušící hosty přepadlo zděšení.
Vzhlédli a uviděli – v pravé poledne a v nejlepším hostinci ve městě – úplně nahého muže
a tři úplně nahé děti…
Nedovedu již říct, jaké následky měla tato trapná
záležitost pro tatínka. Vím jen zcela jistě, že neztratil v žádném směru svůj klid. Bez velkého
rozmýšlení nás nejprve vyprostil a vlepil okamžitě Viktorovi, kterého ihned odhalil jako původce téhle klukoviny, zvučnou facku. Poté s největším klidem zvedl ze země paraván, srovnal ho
a dokončil své oblékání, aniž dbal výtek
přispěchavšího hostinského.
Naše cestování nebylo od této události již ničím
rušeno. Nejprve se tatínek svatosvatě zapřísahal,
že s takovými všiváky již dále nepůjde. Nakonec
ale uznal, že my oba mladší jsme byli v tomto
případě bez viny a pokračovali jsme dále. Ještě
dlouhá léta bylo naše lipenské dobrodružství
příhodou, kterou později dával tatínek ve
společnosti k dobrému.
xxx
Nyní odpočívá ten dobrý muž po své skoro
devadesátileté pouti po této zemi na známém
třebovském Křížovém vrchu a shlíží na město,
jež mu bylo milovaným druhým domovem.
Když jsem byl naposledy na mém milém
Křížovém vrchu a modlil se u tatínkova hrobu,
vzpomínal jsem na naše prázdninová setkání
a všechna veselá dobrodružství, která jsme na
nich prožili. „Děkuji, tatínku“, zašeptal jsem,
„můj nejupřímnější dík za všechnu dobrotu
a přísnost!“ Tu se mi zazdálo, že vidím před
sebou rošťácký obličej vojáka s bělostnými vousy
a dobrotivýma usměvavýma, modrýma očima.
A hned se mi zdálo být jednodušší všechno, co mi
neúprosný osud přinesl.

Poděkování
Církev československá husitská v Moravské
Třebové děkuje zastupitelům města Moravská Třebová za finanční dar 5.000 Kč na
vybudování a rekonstrukci modlitebny.
První modlitebnu CČSH: „Kapli souznění“
v Moravské Třebové jsme otevřeli 26. 9.
2010 na ulici Dr. Jánského 6 ve farní budově
CČSH. Slavnostní bohoslužby vykonal
brněnský biskup CČSH Th. Dr. Petr Šandera
spolu s místním farářem p. Milošem
Košíčkem. Slavnost proběhla za účasti
zástupců Církve římskokatolické, Českobratrské církve evangelické, Domova důchodců a věřících místního sboru, ale i hostů
z Prostějova, Brna a Pěnčína.
Kaple „Souznění“ bude sloužit nejen věřícím
CČSH, ale i široké veřejnosti při pořádání
besed, přednášek a maňáskových představení
pro děti. Přijďte se podívat.
Informovat Vás budeme v Moravskotřebovském zpravodaji a na nástěnce Církve československé husitské na ulici Dr. Jánského 6,
před budovou farního úřadu CČSH.
Poděkování patří také firmě „Šťastný“, která
se zasloužila o provedení rekonstrukce první
části bytu, dále pak panu ing. Markovi za
ochotu a profesionální jednání.
Velký dík Městu Moravská Třebová.
Miloš Košíček, farář CČSH
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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
Dr. Jánského 6, 571 01 Moravská Třebová
tel. 774 365 191 , e-mail: kosicek.m@gmail.com
p. farář Miloš Košíček

Nová modlitebna – „Kaple souznění“ – na
ulici Dr. Jánského 6 v Moravské Třebové.
Náboženská obec CČSH se schází pravidelně
každou neděli ve 14.00 hodin v nové modlitebně (mimo 3. neděle v měsíci). Zde se také
budou konat veškeré akce, které pro veřejnost
připravujeme: maňásková divadla pro děti
a besedy pro dospělé. Po bohoslužbách se konají vždy biblické hodiny v 15.00 hodin s malým pohoštěním. Všichni jste srdečně zváni.

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.

Pořad bohoslužeb: POZOR ZMĚNA!
Po/ 9.00 hod. klášterní kostel
Út/ 18.00 hod. klášterní kostel
St/ 18.00 hod. klášterní kostel
Čt/ 18.00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18.00 hod. klášterní kostel,
po mši sv. adorace
So/ 18.00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8.00 hod. farní kostel
11.00 hod. klášterní kostel
1. 11. je Slavnost Všech svatých, doporučený
zasvěcený svátek. Mše sv. bude v 9.00 hod.
a v 18.00 hod. v klášterním kostele.
2. 11. je Vzpomínka na Všechny věrné
zemřelé – tzv. „Dušičky“ a mše sv. bude
v 7.00 hod. v klášterním kostele, v 16.00
hod. v hřbitovním kostele na Křížovém
vrchu, v 16.00 hod. ve Starém Městě, v 18.00
hod. v Boršově a v 18.00 hod. na Gruně.
V sobotu 27. 11. při večerní mši sv. v 18.00
hod. a v neděli 28. 11. při ranní mši sv. v 8.00
hod. se budou žehnat adventní věnce.
Neděle 28. 11. je 1. neděle adventní.

Činnost Rodinného a mateřského centra
Sluníčko za rok 2010
Rodinné a mateřské centrum Sluníčko (RC)
v Moravské Třebové i v letošním roce provozuje
svoji činnost v prostorách zřizovatele – na
Římskokatolické faře Kostelní náměstí 3. RC se
těší velkému zájmu z řad maminek na mateřské
dovolené a hlavně jejich dětí.
Provozní doba RC je :
Pondělí
09.00 – 12.00
Úterý
09.00 – 13.00 + 16.00 – 17.00
Středa
09.00 – 12.00 + od listopadu
do května 13.30 – 17.00
Čtvrtek
16.30 – 17.30
Pátek
15.00 – 18.00
V pondělí se setkávají maminky s nejmenšími
dětmi ke společnému hraní a povídání. V úterním
dopoledni probíhá katecheze – setkání věřících
maminek s otcem Šebestiánem v modlitbě a rozhovory na různá témata. Po tomto setkávání
následuje tvořivá dílna maminek. Odpoledne
flétničky s paní Dosedělovou. Ve středu se
setkávají maminky s nejmenšími dětmi ke
společnému hraní a povídání. Ve čtvrtek odpoledne od 16.30 v RC cvičí těhotné maminky pod
odborným vedením Dáši Netolické. V pátečních
odpoledních hodinách se zde setkávají děti ve
věku 5 – 7 let – tzv. Broučci a děti ve věku 7 – 11
let – společenství Čtyřlístek. Program těmto
dětem připravují studentky z našeho gymnázia
a dobrovolníci z naší farnosti, které baví práce
s dětmi. Mimo prostory fary máme ještě
pronajatou tělocvičnu, kde se setkáváme od října
do dubna každou sobotu a hrajeme volejbal. Ve
školním roce každý 2., 3. a 4. čtvrtek v měsíci
probíhá plavání pro předškolní děti tzv.
„Plaváček“, pod vedením odborných lektorek.
V období prázdnin organizujeme tábory pro děti,
rodinné dovolené, turnaj v odbíjené….
Během letošního roku se odehrálo v RC opět
mnoho zajímavých akcí. Například již tradiční zahradní karneval na klášterní zahradě,

Páté národní setkání
Modliteb otců
Ve druhém říjnovém víkendu proběhlo ve slovenském Svitu historicky již 5. národní setkání hnutí
Modliteb otců. V nádherném podtatranském
prostředí se sešli otcové ze všech Českých a Slovenských diecézí.

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 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.

• Přednáška
Církev československá husitská v Moravské Třebové pořádá přednášku na téma:
„Ztráta smyslu žití“. Přednáší: MUDr.
František HAVLÁT, lékař brněnské dialýzy.
Kdy: v úterý 9. listopadu, v 17.00 hodin.
Kde: modlitebna CČSH na ulici Dr.
Jánského 6, v Mor. Třebové. Vstupné
dobrovolné.
Srdečně zveme
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Toto duchovní hnutí Komunity Solace (útěcha)
vzniklo ve Velké Británii a v krátké době se
rychle rozšířilo (a nadále šíří) nejen po celé
Evropě, ale také např. v USA či Austrálii. Také
z Moravské Třebové se setkání zúčastnila malá
skupinka otců rodin, aby přispěli svými postřehy
a zkušenostmi a načerpali novou duchovní sílu
pro další činnost. V Moravské Třebové působí
Modlitby otců již 5. rokem a v současnosti se zde
scházejí dvě skupiny otců.
Pro zájemce o bližší informace jsou v provozu
internetové stránky http://www.modlitbyotcu.cz,
nebo http://www.farnostmt.cz.
Josef Jílek

prázdninová školička Pata a Mata, přednášky
s praktickými ukázkami a jiné. Každoročně
pořádáme velmi oblíbené jarní a podzimní burzy
dětského oblečení. Spolupracujeme s městskou
knihovnou. Měsíc prosinec je spojen se samými
příjemnými událostmi. Pečeme perníčky, vyrábíme adventní věnce, proběhnou vánoční dílny
pro děti i maminky, s těmito výrobky se
zúčastníme mikulášského jarmarku v muzeu. Vše
letos zakončíme vánočním posezením, kam již
tradičně přijdou i tatínci a příznivci RC.
Stejně jako vloni i letos jsme se zúčastnily
několika regionálních setkání mateřských center.
Účelem těchto setkání je předávání zkušeností
a motivačních rad jak zlepšovat činnost v centrech. Letos proběhne 12. 11. valná hromada
mateřských center z České republiky organizovaných v síti mateřských center v Praze.
Touto cestou chci poděkovat Městu Moravská
Třebová za finanční podporu, kterou nám
tradičně poskytuje. Finanční částka 10 000 Kč,
kterou jsme obdrželi tento rok, vykryla částečně
provozní náklady RC. Také bez finanční účasti
dobrovolných příspěvků maminek a darů
sponzorů by činnost RC nebyla možná. Tímto
chci poděkovat i jim.
Zdena Lišková

Oblastní charita
informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 1. 11. v refektáři františkánského kláštera v 10.00 hod.
Svoz seniorů na hřbitov se uskuteční ve středu
10. 11. v 14.00 hod od domu Sociálních služeb na
ul. Svitavské .
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, vždy
v pátek od 15.00 do 17.00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je v provozu každý pracovní den od 7.00
do 15.30 hod na ul. Svitavské 44, Moravská
Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.
739 002 744.
Hledáme dobrovolníky
Oblastní charita Moravská Třebová v rámci
rozšíření nabídky služeb a rozšíření pomoci
potřebným, hledá dobrovolníky, kteří by chtěli
přispět svými schopnostmi a dovednostmi a udělat něco dobrého pro druhé. Mapujeme oblasti
potřebnosti a první vlaštovkou je spuštění nového
sociálně preventivního programu s názvem
Kamarád. Jedná se o dobrovolnický program,
při kterém se dobrovolník, především z řad
mládeže, jednou týdně věnuje jednomu dítěti, se
kterým se připravuje do školy nebo mu pomáhá
aktivně využívat volný čas. Před tím, než
dobrovolník začne s dítětem „kamarádit“ musí
projít školením.
Zájemci o dobrovolnickou činnost nejen v tomto
programu můžou kontaktovat paní Mgr. Vendulu
Kouřilovou, e-mail: pastorace@mtrebova.
charita.cz nebo na tel: 461 540 800, více na
www.mtrebova.charita.cz/dobrovolnictvi.
Co plánujeme:
11. 11. se uskuteční ve spolupráci s VSŠ a VOŠ
MO v Mor. Třebové akce „Svatomartinské
veselí“. Akce je určena pro handicapované osoby
z našeho regionu i Pardubického kraje. Nad celou
akcí převzal osobní záštitu hejtman Pardubického
kraje pan Radko Martínek. Zároveň byla přislíbena finanční dotace ve výši 10 000 Kč.
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.mtrebova.
charita.cz, či v zařízeních DS Domeček a ST
dílny Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Ludmila Dostálová, ředitelka Oblastní charity
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
LISTOPAD 2010
1. 11. – 25. 11. – Dánská exlibris
Výstava exlibris dánských i nedánských výtvarníků ze sbírky p. Miloše Kvapila. Přístupno
v půjčovní době knihovny (po-čt: 9.00 – 17.00
hod., so: 9.00 – 12.00 hod.)
1. 11. – 30. 11. – Dny poezie, Pocta K. H.
Máchovi
Výstava české a světové poezie v rámci 12. ročníku celostátní akce „Den poezie“. Pocta K. H.
Máchovi – přehled tvorby K. H. Máchy a literárně historických prací o jeho životě a díle,
bibliografie. Uspořádáno k 200. výročí narození
(16. 11. 1810). Přístupno v půjčovní době
knihovny.
12. 11. – KAMILA MOUČKOVÁ
Beseda s hlasatelkou a moderátorkou p. Kamilou
Moučkovou a spisovatelkou Petrou Braunovou,
autorkou biografií o p. K. Moučkové (Barvy
života, Nejsem žádná lvice). Knihy bude možné
zakoupit! Začátek v 17.00 hod. ve velkém sále
sociálních služeb.
16. 11. – 30. 11. – Studentské týdny
Registrace na r. 2010 pro studenty zdarma! Výstava doporučené četby, příruček vhodných k přijímacím zkouškám na vysoké školy, přehledů
středoškolského učiva různých oborů, maturitních
okruhů aj. Přístupno v půjčovní době knihovny.
25. 11. – Večer při svíčkách – Pocta K. H.
Máchovi
Setkání začínajících autorů a milovníků literatury.
Přednáška o životě a díle K. H. Máchy. Lektor:
PhDr. František Matoušek. Začátek v 18.30 hod.
v městské knihovně.
29. 11. – Vánoce – tradice, zvyky
Přednáška ThBc. Petra Šabaky, začátek v 17.00
hod. ve studovně městské knihovny.
30. 11. – Jak zdobit perníčky?
Tvůrčí dílna pro všechny, kteří chtějí zvládnout
zdobení perníčků. Lektorka p. Hana Steinerová.
Počet účastníků omezen, nutno se předem
přihlásit do 25. 11. (osobně, telefonicky, mailem).
Perníčky a zdobítka zajištěny, možnost donést
vlastní. Recepty perníčků vítány! Začátek je
v 17.30 hod. v městské knihovně.

Občanské sdružení
Duhový Labyrint
upozorňuje
na přemístění svých aktivit na jiná místa
v Moravské Třebové
ve spolupráci se Sociálními službami Moravská
Třebová pořádá Duhový Labyrint
pravidelně:
Cvičení pro zdraví
nenáročné zdravotní cvičení pro všechny věkové
kategorie – 3x týdně 1 hod.
kde:
klubovna a tělocvična Sociálních
služeb, Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy:
pondělí v 10.00 hod – klubovna
středa
v 17.00 hod – tělocvična
čtvrtek v 18.00 hod – tělocvična
Malování s hudbou
dospělí, případně dospělí s dětmi – 1x týdně
1 hod. kde: klubovna Sociálních služeb,
Svitavská 8, Moravská Třebová kdy: čtvrtek od
17.00 hod
Muzikoterapie
dospělí a mládež – bubny (začátečníci, pokročilí),
1x týdně, 1-2 hod. kde: klubovna Sociálních
služeb, Svitavská 8, Moravská Třebová kdy:
čtvrtek od 19.15 hod
informace:
tel: 776 680 759, 461 316 734
e-mail: duhovylabyrint@centrum.cz

PŘIPRAVUJEME
7. 12. 2010 – Arménie – Gruzie, cestopisná
přednáška
Knihovna dětem
Tvořivé středy
3. 11. – Keramická dílna I. Spolupráce se
Speciální školou v Moravské Třebové, začátek
v 15.15 hod.
10. 11. – Keramická dílna II. Začátek dle
domluvy v dílně školy.
25. 11. – Čertík. Začátek v 15.00 hod. v dětském
oddělení MěK (kromě 3. a 10. 11. 2010).
27. 11. – Den pro dětskou knihu
– adventní kalendář + andělíček – výtvarná dílna
pro rodiče a děti
– registrace dětských čtenářů na r. 2009-2010
zdarma (podmínka – přijít s rodiči a účastnit se
programu)
– literární hádanky a kvizy – úspěšní luštitelé
budou odměněni
– prodej dětských knih, zajišťuje knihkupectví
Gaudeamus (slevy!)
– zahájení soutěže pro rodiče a děti „Škola
naruby“
28. 11. – 24. 12. – Adventní kalendář
V dětském oddělení bude pro děti v adventním
čase připraven kalendář s drobnými dárečky.
Každý den si jeden z dárečků odnese první dětský
čtenář, který si půjčí knihu nebo časopis.
Otevřeno máme každý den, kromě pátku a neděle, vždy od 12.00 do 17.00 hod., v sobotu od
9.00 do 12.00 hod.
ŠKOLA NARUBY
Městská knihovna vyhlašuje u příležitosti Dne
pro dětskou knihu celoroční soutěž pro rodiče
a děti nazvanou Škola naruby. Soutěž vybízí ke
společnému čtení rodičů a dětí, je podporována
Klubem dětských knihoven SKIP ČR. Všichni
přihlášení obdrží zdarma deníčky, do kterých si
budou zapisovat vše, co společně přečtou. Děti
hlasité čtení oznámkují a podepíší. Své zážitky
z četby mohou vyjádřit obrázkem, pochvalou či
poznámkou.
Knihovnice budou soutěžící děti i rodiče zvát na
společná setkání, kde se bude povídat o přečtených a nových knihách. Na konci příštího roku
knihovna nejlepší „čtecí rodiny“ odmění! I když
nejlepší odměnou budou společně strávené
chvíle!
My všichni jsme Východočeši
Městská knihovna Ladislava z Boskovic se
připojuje k soutěži
východočeského Klubu
dětských knihoven SKIP ČR a vyhlašuje místní
kolo soutěže My všichni jsme Východočeši.
Soutěž bude určena žákům ZŠ a víceletého
gymnázia a zahájena bude 27. 11. v rámci Dne
pro dětskou knihu. Děti budou ve 4 etapách
dostávat otázky z oblasti historie, památek,
přírody a osobností východních Čech. Na vítěze
čekají odměny a možnost zúčastnit se celokrajského kola soutěže koncem května v Rokytnici
nad Orlicí. Bližší informace získáte v knihovně
a na webových stránkách knihovny.
Šikovné děti mezi námi
Hledáme šikovné a odvážné děti, které chtějí
představit ostatním svůj um a dovednost. Zájemci
přihlaste se v dětském oddělení Městské
knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové.
PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové uspořádala pro děti na
závěr Týdne knihoven lampiónový průvod.
Na programu knihovna spolupracovala
s městským úřadem, s kulturními službami
města, s divadelním souborem J. K. Tyla,
s učiteli a žáky ZUŚ (p. uč. Jaroslava
Čadílková, Pavel Machálek), s Klubem
českých turistů a s městskou policií. Všem
jmenovaným za děti i rodiče děkujeme.

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

8.-19. 11. KERAMICKÁ DÍLNA
pro ZŠ – podrobnosti v zaslaných propozicích.
15.-29. 11. VÝSTAVA výtvarných prací na téma „Kdo si hraje nezlobí“ – vestibul MÚ TGM.
23.-30. 11. KRÁSA PODZIMU – výtvarná
soutěž pro ZŠ, více v propozicích.
25. 11. FLORBAL 6.-7. třída chlapci – obvodní
kolo, od 14.00 hod. na gymnáziu v M. Třebové.
26. 11. ADVENTNÍ SVÍCEN – akce pro
veřejnost, od 15.30 do 17.00 hod. v DDM.
S sebou pracovní triko, přezůvky, 10 Kč,
4 svíčky, případná umělá přízdoba. Stanoviště
pro malé děti (v doprovodu rodičů). Přírodní
materiál k dispozici v DDM. Závazně se nahlásit
do 24. 11. v DDM. Více na plakátech.

Skautský den v centru města
75 let skautingu v Moravské Třebové si místní
skauti připomněli uspořádáním skautského dne na
náměstí T. G. Masaryka a souběžné výstavy na
městské radnici. V sobotu 9. října ráno vyrostl
před morovým sloupem stanový minitábor a náměstí ožilo více než stovkou krojovaných skautů.
Slavnostního zahájení v 10 hodin se zúčastnili
nejvyšší představitelé města, současní i bývalí
skautští činovníci a několik desítek rodinných
příslušníků a příznivců Junáka a také zástupce
vojenské střední školy, ve které byl v roce 1935
založen první skautský oddíl v našem městě.

Pak již převzalo programovou štafetu mládí a náměstí patřilo ukázkám skautských činností,
dovedností a aktivit. Jelikož většina našich akcí se
koná v přírodě mimo město, bylo základní
myšlenkou pořadatelů ukázat tentokrát skauting
veřejnosti přímo v centru města. A tak se na
náměstí zpívalo s kytarami a banjem, měřily se
síly v dovednostních soutěžích, zájemci si mohli
prakticky vyzkoušet první pomoc či řezání dřeva
ruční pilou, zhlédnout pokus o rozdělání ohně
třením dřev nebo nahlédnout do nefalšovaných
táborových stanů. Myšlenka, že skautské ideály
spojují svět, byla demonstrována také vytvořením
kruhu přátelství, ve kterém si ruce podalo
a alespoň na chvíli spojilo na dvě stě skautů
a dobrovolníků z řad neskautské veřejnosti.
Na odpolední hodiny byla pro skautské družiny
připravena pátrací hra „Po stopách skautingu
v Moravské Třebové“ a pro všechny do neděle
přístupná výstava ve vestibulu radnice. Zde se
bylo možné seznámit z vystavených fotografií,
kronik a dalších exponátů s bohatou historií
skautingu v našem městě, ale také s jeho neméně
významnou současností. Vždyť po třech přerušeních činnosti vynucených totalitními režimy
a následných nelehkých obnovách pracuje Junák
od roku 1990 konečně celých dvacet let kontinuálně. O tomto i mnohém dalším byla řeč také na
podvečerní prezentaci připravované publikace
„75 let skautingu v Moravské Třebové“, kterou
představil historik PhDr. Jiří Šmeral.
Skautský den se po všech stránkách vydařil.
Poděkování patří nejen jeho aktérům a pořadatelům, ale i městu Mor. Třebová a sponzorům, bez
jejichž pomoci by akci nebylo možné realizovat.
Ing. Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová
Red. kráceno
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Modernizace výuky ve
škole „u Kostela“
Díky projektu „EU peníze školám“ získá škola na
Kostelním náměstí 1 694 982 Kč. Peníze budou
použity na modernizaci výuky. 12 učitelů vytváří
600 digitálních učebních materiálů, které umožní
žákům lepší pochopení výuky, procvičení
přitažlivější a zábavnější formou. Tyto prezentace
budou součástí již existujícího systému Moodle,
kde žáci nacházejí látku k procvičování, úkoly,
podporu k výkladu učitele. Dále bude dokoupeno
několik interaktivních tabulí, tak aby v každé
třídě byla takováto tabule. Mým cílem je vybavit
školu minimálně 15 notebooky pro žáky, které
budou sloužit k výuce, procvičení učiva, většímu
zaměření výuky na jednotlivce. Usiluji o to, aby
se moderní technologie staly běžnou součástí
výuky, aby s nimi děti pracovaly ve skupině či
jednotlivě, aby se učitel mohl více než dosud
věnovat jednotlivým dětem, rozvíjet je podle
jejich schopností. Nakoupeny budou i vizualizéry, pořízením moderních pomůcek dojde
k zefektivnění výuky přírodovědných předmětů.
Jaroslava Skácelíková,
ředitelka Základní školy Kostelní nám.

• Den otevřených dveří
Gymnázium Moravská Třebová zve na Den
otevřených dveří: 24. 11. 2010 od 14.00 do
16.30 hodin. Ve školním roce 2011/12 budeme
přijímat žáky 5. a 9. tříd základních škol:
Žáci z 9. tříd ZŠ
obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium (kvinta)
Žáci z 5. tříd ZŠ
obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium
Další informace: http://www.gmt.cz/
tel.: 461 318 257-8

Přírodopis v přírodě
Ve dnech 16. – 17. září žáci sedmé třídy Základní
školy Kostelní náměstí v Moravské Třebové
podnikli výpravu za poznáním přírodních krás
Hřebečského masivu.
Za čtvrtečního slunečného rána žáci u Hřebečského tunelu opustili autobus a vydali se rozděleni
do tří skupin třemi směry do jediného cíle:
Průmyslového muzea Mladějov. Šli po kolejích
průmyslové drážky, turistických i hřebečských
důlních stezkách, odvážili se i na neznačené lesní
cesty a do volného terénu. Během celodenní
výpravy se mladí poutníci seznamovali s krásami
okolní přírody, důlní historií oblasti a jejími
pozůstatky v krajině. Kochali se výhledy na Moravskotřebovskou kotlinu z rozhleden na Hřebečově, Hřebcově a Strážném vrchu, zkoumali
průmyslový areál na Hřebči, portály dolů a jejich
haldy rozeseté v divoké přírodě kolem úzkorozchodné železnice, viděli životodárnou vodu
lesních studánek i mrtvou důlní vodu obsahující
větší část periodické tabulky prvků. Procházeli
horskou krajinou s jehličnatým lesem plným
borůvčí a vřesu, bukovými lesy v prudkých
stráních i mokřady a bažinami.
Cestou se batůžky žáků plnily vzorky rostlin,
hornin i vody, které byly následující den
podrobeny zevrubnému zkoumání. K těmto
účelům se správní budova mladějovského
průmyslového muzea (které žákům po cestě
poskytlo útočiště) změnila v laboratoře plné
mikroskopů, zkumavek a odborných knih.
Výsledkem žákovského bádání je herbář, řada
odborných textů a kreseb soustředěných v tištěném sborníku a malá geologická sbírka.
Výstupy z vydařené žákovské akce, vycházející
z dlouhodobé spolupráce základní školy na
Kostelním nám. a Průmyslového muzea Mladějov, přiblíží výstava ve vestibulu moravskotřebovské radnice v listopadu letošního roku.
Mgr. Vlastimil Novák
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Stříbro a bronz na GASTRO JUNIOR 2010
Významné ocenění si z regionálního kola
nejprestižnější soutěže mladých gastronomických
odborníků – GASTRO JUNIOR NOWACO CUP
8. října přivezli žáci Integrované střední školy
Moravská Třebová. V dvoudenní náročné soutěži
se v Praze utkali
s konkurencí z celých Čech. Umístění
ve stříbrném pásmu
a postup do národního
kola, které se bude
konat v březnu příštího roku v Brně,
získala studentka
2. ročníku oboru
Hotelnictví a turismus
Jana Souralová,
když dle přísných
kritérií soutěžního zadání servírovala víno
a současně připravila a prezentovala teplý
předkrm. Druhým žákem, který moravskotřebovskou školu na soutěži zastupoval, byl Ondřej
Matušů, žák 3. ročníku oboru Kuchař – číšník,
který soutěžil v kategorii kuchař. Ondřej
připravoval pokrm, který měl charakterizovat
regionální kuchyni a vycházet z v regionu k přípravě pokrmů obvykle využívaných surovin.
Ondrou sestavený pokrm tak obsahoval pečené

Nové učebnice na Speciální škole

Další nové učebnice pro žáky ZŠ praktických
a Praktických škol vznikly díky práci pedagogů
na Speciální základní škole, mateřské škole
a praktické škole v Moravské Třebové. Kolektiv
autorek pod vedením Mgr. Jitky Tiché připravil
učební texty spolu s pracovním sešitem
anglického jazyka pro žáky 8. ročníku ZŠ
praktické a Bc. Marcela El Khatib Zemánková
napsala a nafotila se svými kolegyněmi
praktickou obrazovou Kuchařku pro žáky
praktických škol. Od září 2010 jsou tyto učební
texty k dispozici nejen žákům v Moravské
Třebové, ale i Pardubicích, Chroustovicích,
Žamberku, Skutči a České Třebové.
PaedDr. Pavlína Baslerová, vedoucí projektu

• Poděkování
Děkujeme městu Moravská Třebová za finanční
podporu inkluzivních projektů pořádaných naší
školou (Pozdrav sluníčku, O Moravské Třebové,
Školní akademie pro mateřské školy a veřejnost,
Keramické tvořivé středy s městskou knihovnou) a podporu ozdravného pobytu žáků školy.
Mgr. Alice Moravcová, Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
Moravská Třebová

kuřecí prsíčko plněné žemlovou nádivkou s perníkem, terinku z kuřecích stehýnek provoněnou
bazalkou, houbové ragú s kapustou a bramborový
dortík s anglickou slaninou a cibulkou. Ondřej se
se svým výtvorem umístil v bronzovém pásmu.
Žáci, ale i pedagogové v roli trenérů tak svými
znalostmi a dovednostmi opět ukázali, že jsou
schopni obstát i v takové konkurenci, jaká byla
přítomna na této největší soutěži gastronomických škol.
ISŠ Moravská Třebová tak potvrdila dobré
renomé odborné střední školy získávající aktivitami svých žáků, studentů i pedagogů prestižní
ohodnocení, a to nejen co se gastronomických
oborů týká. Jedině kvalitní a odpovědnou
přípravou, začínající od prvních dnů strávených
ve školních lavicích lze totiž dosáhnout toho, aby
v restauracích obsluhovali a připravovali dobré
pokrmy ochotní, usměvaví, pracovití profesionálové, absolventi ISŠ Moravská Třebová.
Vít Kasnter, učitel ISŠ Moravská Třebová

Karkulčin guláš ze školní
jídelny porotcům chutnal
Již zcela pravidelně se pracovníci a žáci
Integrované střední školy v Moravské Třebové
účastní Mistrovství České republiky profesionálů
v přípravě kotlíkového guláše v Přerově.
Letošního, již 6. ročníku, se účastnilo celkem
36 týmů ze tří států. O tom, že pracovníci
školního stravování naší školy umí, svědčí
celkové 5. místo v letošní velmi silné konkurenci,
včetně výběru základní suroviny na výrobu
guláše. A tak vedle gulášů zvěřinových, rybích,
pštrosích, vepřových, bodoval náš guláš z hovězího předního celkem podobný tomu, který se
podává při školním stravování žákům a pracovníkům místních škol. Výrobek chutnal jak
mezinárodním porotcům, tak i ostatním znalcům
a příznivcům dobrého guláše ze strany návštěvníků akce. Výborné umístění na mistrovství pak
doplnilo i vyhodnocení za nejlepší stánek od
hlavního sponzora akce. Dobré jméno školy a popularizaci na Moravě propagovali i žáci učebních
oborů kuchař-číšník, kteří se účastnili gastronomické soutěže středních škol Moravy Olima
Olomouc 2010, probíhající u příležitosti výstavy
Flora Olomouc, kde při soutěžních vystoupeních
získali dvakrát páté místo a jedenkrát bronzovou
medaili za porcování, přizdobování a podávání
medovníkového dortu. O kvalitě a náročnosti
soutěžních výrobků se pak mohli přesvědčit
i mnozí návštěvníci výstavy Flora Olomouc.
Klemeš Ladislav, zástupce ředitele

K činnosti 38. oddílu skautů „sv. Františka“
v Moravské Třebové
Jako loňský rok byl v našem Moravskotřebovském skautském oddíle sv. Františka ve znamení
budování skautské klubovny, tak letošní rok byl
ve znamení růstu. Po osamostatnění v loňském
roce (původně jsme patřili pod Jevíčský oddíl),
vznikla nová družina vlčat „Černí Panteři“.
V průběhu jara se upevňovala a mírně rozrůstala.
O letních prázdninách měli dokonce již svůj
stanový tábor a v září se k nim připojilo ještě
několik nejmladších nováčků. Nyní již zvažujeme
rozdělení „Černých Panterů“ na dvě družinky.
Starší družina „Kentauři“ žije dál svým skautským životem a nejstarší „Bobři“ se postupně
stávají vedoucími mladších družin a týmem
zabezpečujícím skautské výpravy. Navíc od září
se v naší klubovně schází úplně nově vzniklá
družinka světlušek, takže konečně máme i dívčí

družinu. Kromě dvou letních táborů jsme zažili
několik výprav, účastnili jsme se skautských
soutěží a podnikli nejednu drobnou brigádu ve
snaze někde být k užitku, jak nám velí skautský
duch. Pro zájemce uvádíme naše webové stránky:
www.skaut38.wbs.cz, abyste se mohli podívat na
fotky z našich akcí a vůbec se blíže seznámit
s naším oddílem. Rádi bychom touto cestou také
poděkovali Městu Moravská Třebová za finanční
podporu činnosti našeho skautského oddílu ve
výši 5.000 Kč. Nakoupili jsme si další skautské
vybavení na naše akce. Také moc děkujeme všem
tatínkům, kteří nám pomáhali sekat trávu na
tábořištích, stavět tábory, svážet děti na akcích
svými auty a maminkám zase za moc dobré
buchty a jiné pamlsky.
Jaromír Liška ml.
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Fotbalisté se pomalu probouzejí…
(vzpamatovávají před zimním spánkem)
Fotbal zažil v roce 2010 poměrně razantní i krutý
ústup ze slávy. Kromě degradace a přeměn
hráčských kádrů se zásadní změny týkaly i jednotlivých realizačních týmů. Letní příprava na
novou – přelomovou – sezónu byla, jaká byla.
I možná proto podzimní předehra pro řadu družstev (s výjimkou dorostu) nezačala podle představ.
Uplynulé dva měsíce přinesly v podstatě permanentní změny: „áčko“ se konečně po 6 kolech
vymanilo z útlumu a stoupá tabulkou vzhůru.
Závěrečná série se slabšími soupeři by je měla
teoreticky posunout možná až na 5. místo.
„Béčko“ překonalo výkyvy z úvodu soutěže a nezadržitelně uniká svým soupeřům. Dorost v úvodu porazil nejsilnější týmy, aby následně body
daroval těm slabším po nepřesvědčivých výkonech. Ani žákům se nedaří podle představ.
Naštěstí podzimní část se blíží ke konci a zimní
příprava může znamenat radikální obrat k lepšímu. Přejme to fotbalistům i fanouškům.

Boršov - Muži C
0:3 (0:2)
Průběžné pořadí: 7. místo
FK Pce C - Dorost st.
Dorost st. - Králíky/Č. Voda
Přelouč - Dorost st.
Dorost st. - V. Mýto
Průběžné pořadí: 11. místo
FK Pce C - Dorost ml.
Dorost ml. - Králíky/Č. Voda
Přelouč - Dorost ml.
Dorost ml. - V. Mýto
Průběžné pořadí:
12. místo
Žáci st. - Polička
FK Pardubice C - Žáci st.
Žáci st. - Ústí n/Orl.
FK Chrudim B - Žáci st.
Průběžné pořadí:
13. místo
Žáci ml. - Polička
FK Pardubice C - Žáci ml.
Žáci ml. - Ústí n/Orl.
AFK Chrudim B - Žáci ml.
Průběžné pořadí:
8. místo
Kompletní výsledky najdete
com/Pardubickykraj

12 bodů
7:1 (1:1)
2:2 (0:0)
2:1 (1:1)
1:3 (0:1)
11 bodů
4:0
3:0 (2:0)
3:0 (0:0)
1:7 (0:1)
8 bodů
2:1 (0:1)
1:3 (0:1)
0:2 (0:1)
4:2 (3:2)
9 bodů
2:2 (0:1)
0:3 (0:1)
1:8 (0:5)
6:4 (2:2)
12 bodů
na www.vysledky.
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Aerobic studio
ulice Karla Čapka 1459, Moravská Třebová
(v přízemí budovy „Centrum zdravé výživy“ za
autobusovým nádražím)
kontakty: e-mail: helena.trojakova@seznam.cz,
tel.: 725 222 159, http://helena-trojakova.
aerobic.cz
Nabízíme:
Studio – cvičení v příjemném prostředí v klidu
a pohodě. Program je každý den (ranní a odpolední cvičení).
Individuální přístup – možnost domluvy
individuálního cvičení, nebo malých skupinek.
Časově a programově se přizpůsobím. Stejně
platí pro zájemce o aerobic pro děti.
Dětský koutek – možnost vzít si děti na hodinu
sebou. Je pro ně k dispozici dětský koutek, kde
si mohou malovat, udělat úkoly nebo si jen hrát.
Zumba – lekce Zumby budou zařazeny do
programu v průběhu listopadu.
Semináře – pořádání víkendových seminářů,
nejen aerobicu (orientální tance, flamenco,
relaxace...).
Přijďte si odpočinout od každodenních starostí
a dobít novou energii do dalších dnů.
Těším se na Vás,
Vaše lektorka Helena Trojáková

König ukončil úspěšně cyklistický rok 2010

Z výsledků:
Polička - A muži
1:0 (1:0)
Moravany - A muži 2:3 (0:1) Rockwood, Šatník R.,
A muži - Morašice 3:0 (0:0) Strouhal, Kozák,
A muži - Letohrad B 3:4 (2:0) Strouhal, Šarník P.,
Staněk (PK)
Valy - A muži
2:3 (2:0) Šatník P. 2, Staněk
Průběžné pořadí: 11. místo 12 bodů
Kam. Horka - B muži 0:2 (0:2) Maleňák
B muži - Bystré
8:0 (5:0) Strouhal 2, Pařil 2,
Doseděl 2, Coufal, Skřebský
Opatov - B muži
2:5 (2:1) Skřebský, Polák,
Huryta, Linhart, Coufal
Mladějov - B muži 1:2 (0:1) vlastní, Komoň
Průběžné pořadí:
1. místo 21 bodů
Třebařov - Muži C 1:2 (0:2) Zelinka, Maleňák
Muži C - M. Trnávka 0:1 (0:0)
Muži C - Křenov
2:2 (0:1) Fikr Z. st., Buček

• Ceník – sezóna 2010/11
Bruslení veřejnosti dospělí
30 Kč
Bruslení veřejnosti děti
25 Kč
Dopolední bruslení škol
15 Kč
Pronájem 1 hodina
1500 Kč
Pronájem na sout. utkání muži A, B 3650 Kč
Termíny bruslení pro veřejnost budou zveřejněny na www.tsmt.cz.

• Zumba
Pondělí 18.00 – 19.00 hod, ZŠ Čs. armády,
velká tělocvična (bývalá zemědělská škola)
Čtvrtek 18.30 – 19.30 a 19.30 – 20.30 hod, ZŠ
Čs. armády, malá tělocvična
Úterý 17.45 – 18.45 hod, ISŠ, malá zrcadlová
tělocvična
Úterý 19.30 – 20.30 hod, ZŠ Čs. armády, malá
tělocvična
OVERBALL-CHI BALL DANCE BALANČNÍ CVIČENÍ
Pondělí 19.30 – 20.30 hod, ZŠ Čs. armády,
malá tělocvična
Kontakt: tel. 605 832 014, e-mail: slavickova@seznam.cz. Nově: www.cvicenisluckou.cz
Na všechny se moc těším

V závěru září se uskutečnil další ročník
nejstaršího a největšího českého silničního
závodu Praha – Karlovy Vary – Praha. Letošní
65. ročník přivedl na start dosud největší
konkurenci. Závod dlouhý 265 km se vyznačoval
náročnou trasou a od poloviny trati i velkou
nepřízní počasí. Od startu se odvíjel závod bez
větší taktiky nejsilnějších týmů. I proto se mohla
utrhnout 12 členná skupina, která v polovině
trasy měla náskok více než 14 minut. Teprve poté
začal peloton, kde byla všechna jezdecká esa,
stupňovat systematicky tempo a zpoždění
odmazal na pouhých 7 minut. Na 199 km se na
čelo propracoval třebovský rodák Leopold König.
Rozhodující pro jeho úspěch bylo motolské
stoupání, v němž šance vytvořit si nepatrný

Sport v listopadu
Cyklistika bude pouze bilancovat – 5. 11. ve
20.00 v DUKU DUKU – závěrečné defilé
vítězů – viz. www.cykloman.cz
Hokej
KLM
7. 11. 17.00 HC Slovan - HC Choceň
10. 11. 18.30 HC Slovan - HC Chrudim B
14. 11. 17.00 HC Slovan - C Litomyšl
17. 11. 18.30 HC Slovan - HC Světlá
KLJ
6. 11. 17.00 HC Slovan - HC Choceň
13. 11. 17.00 HC Slovan - HC Chrudim
19. 11. 20.00 HC Slovan - HC Hlinsko
27. 11. 17.00 HC Slovan - HC Světlá n/S.
KLD
5. 11. 20.00 HC Slovan - HC Chotěboř
20. 11. 17.00 HC Slovan - HC Polička
žáci – viz. www.hcslovan.com
Stolní tenis – viz. www.pinecmt.estranky.cz

Herna stolního tenisu
otevřena pro veřejnost
Oddíl stolního tenisu TJ Slovan Moravská
Třebová oznamuje možnost využití herny stolního
tenisu „Na Koupališti“, ul. Tyršova 41, pro
veřejnost a to každou neděli od 15.00 do 18.00
hodin. Cena je stanovena na 40 Kč za stůl na
jednu hodinu. K dispozici je celkem pět hracích
stolů, míčky jsou k zapůjčení zdarma. Je zde
i možnost zapůjčení pálek. Pro návštěvníky je
nutná sportovní obuv na přezutí bez černých
podrážek. K dispozici je šatna, sociální zařízení
i sprchy. Odborný dohled je zajištěn hráči oddílu
stolního tenisu. Ivo Přichystal, předseda oddílu

náskok před technickými pasážemi přímo v Praze, proměnil v realitu, když další z favoritů
Raboň odpadl kvůli defektu. Na čele se tak
usadila česko-německá dvojice König Schillinger. Na Strahově na jezdce čekaly dva
5,5km okruhy, ještě v průjezdu do posledního
byla situace jednoznačně rozdaná pro oba aktéry.
Jenže. „Německý cyklista nijak nepomáhal s tempem, bylo jasné, že šetří síly, až si to my dva
rozdáme,“ prozradil Leoš v cíli. I proto se 400 m
před cílem mohl dotáhnout na vedoucí duo další
německý člen týmu Net App Schaffer a odpočatý
Schillinger pak lehce zvítězil.
König však ze třetího místa šťastný nebyl. „Celé
jsem to odtáhl sám. Než přídavný motor, spíš byl
pro mne německý cyklista zátěží. Ale než se
nechat dojet, tak raději potáhnu, protože ve
spurtu bych neměl šanci. Snažil jsem se ho proto
urvat, zkoušel jsem to v každém kopci snad
desetkrát, ale nepovedlo se to. Mně se v takovém
psím počasí nejezdí dobře, takže celkový výsledek
je pro mě vlastně hodně dobrý. Až opadnou
emoce, možná budu spokojený se třetím místem,
ale momentálně ty emoce jsou takové, že jsem
chtěl vyhrát. Je to největší český závod, bohužel
to nedopadlo,“ dodal zklamaně.
Z výsledků: 1. Andreas Schillinger (Ger) Team
NetApp, Stefan Schäfer (Ger) LKT Team
Brandenburg, 3. Leopold König (Cze) PSK
Whirlpool-Author.
***
MS v Austráli bylo velkolepým zážitkem
Česká klasika se tak stala nejlepší přípravou na
následné mistrovství světa v cyklistice, jež se pro
rok 2010 odbývalo v Austrálii. König odletěl
spolu s dalšími reprezentanty na konci září.
„Poprvé jsem v kategorii dospělých, bude to ve
srovnání s U23 hodně složité. Už jen dojet do cíle
bude úspěch.“
V australském Geelongu silniční závod na 262,7
km, po němž se mistrem světa stal Nor Thor
Hushovd, česká dvojice Petr Benčík a Leopold
König dojela v hlavním poli. „Jsem rád, že jsem
se mohl zúčastnit. Vydal jsem ze sebe všechno,
když se v závěru trhal peloton, chybělo mi pět
metrů. Škoda, mohl jsem skončit ve výsledkové
listině mnohem výš. Ale být ve společnosti
takových cyklistických es, jakými jsou Cancellara, Evans, Nibali, Hushovd, má přece svou
váhu,“ poznamenal spokojený König.
Dodejme, že takto skončil cyklistický rok
Leopolda Koniga. Kam (do jakého týmu)
přestoupil pro sezonu 2011 je prozatím tajné,
snad za měsíc budeme sdílnější…
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Moravskotřebovské atletické
víceboje 2010
…se staly na konci září jednou z mnoha zajímavých
sportovních akcí ve městě.
Od ranních hodin tak bylo na hřišti při II. ZŠ velmi
živo. Dopolední blok byl zasvěcen předškolní a
školní mládeži, neboť snahou organizátorů je a bude
podnícení zájmu o sport, zejména pak o atletiku.
Více než stovka rodičů fandila svým ratolestem…

Před polednem odstartovaly starší věkové kategorie
(dorost, junioři, muži, respektive totéž v ženském
zastoupení). Líté boje trvaly až do pozdních
večerních hodin. Přesto panovala po celý čas
optimistická atmosféra, nelítostné souboje byly
vyvažované permanentně projevovaným sportovním
přátelstvím všech zainteresovaných. Bez nadsázky
lze konstatovat, že laťka úrovně byla nastavena zase
o kousek výš. Stejně jako ta opravdová – stadion
zažil nový rekord ve skoku do výšky: nejprve
olomoucký junior dokázal skočit 200 cm, jeho
týmový kolega posléze přidal dalších 5 cm.
Výsledky moravskotřebovského víceboje najdete na
www.mtviceboje.ic.cz.

Program činnosti KČT
6.11. sobota – Pěší výlet „Přírodním parkem
Bohdalov-Hartinkov“. Trasa z Mezihoří přes
Roveň, Hartinkov do Nectavy, délka cca 20 km.
Sraz zájemců v 6.45 na vlakovém nádraží,
návrat kolem 17. hod.
Vede: H. Kopřivová.
10. 11. středa 10. přátelské posezení v klubovně odboru od 18.00 hod – návrh plánu akcí
na rok 2011.
13. 11. sobota – „Bojíte se strašidel?“ –
večerní pohádková hra pro děti dle propozic na
plakátech.
Zajišťuje: M. Paděra.
17. 11. středa – Pěší výlet „K hradům a zříceninám Vysočiny“ (Svojanov, Zubštejn). Trasa
cca 8-15 km. Doprava autobusem. Odjezd od
autobus. nádraží v 8.00 hod. Přihlášky zájemců
s úhradou jízdného do 9. 11. u dr. Doleželové.
tel. 461 316 755. Jízdné: pro členy o KČT
100 Kč, ostatní 150 Kč.
Vede: D. Mikulková.
27. 11. sobota – Pěší výlet zejména pro děti
s rodiči „Za čertovským perníkem“ na trase
z Mor. Třebové do Městečka Trnávky. Sraz
zájemců o společný odchod v 9.30 hod. U písku.
Rodiče s dětmi mohou volit přesun na hrad
Cimburk individuálně. Sraz u čertů na hradě
Cimburku od 13.00 do 14.30 hod. Návrat zpět
odpoledne vlakem kolem 17. hod.
Vede: P. Harašta.
V měsíci listopadu budou v případě příznivého počasí ve středu uskutečňované vycházky
do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13.00 hod.
u autobusového nádraží.
Všechny zájemce o naši činnost informujeme
také na naší webové stránce: www.kctmt.wz.cz,
případné změny v programu budou zveřejněné
ve vývěsní skříňce a na webových stránkách
odboru.
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Frontální útok přespolních
Počasí nezklamalo cyklisty*Počtvrté svitavský
matador Kuda nezvítězil*Celoroční seriál se zdá
být rozhodnut před posledním závodem, ve
většině kategorií není pochyb o těch nejlepších*Sportovní úroveň se promítla opět do jen
sekundových rozestupů.
Předposledním závodem moravskotřebovského
celoročního seriálu Cykloman byla silniční časovka.
Útok přespolních jezdců na speciálech byl
soustředěný a frontální, takže slavil úspěch. Domácí
sice nebyli jen v roli statistů, nicméně „ostrouhali“.
Třebová si holt musí zvyknout, že její kultovní seriál
budou stále více s rostoucí úrovní vykrádat cizinci.
Ale což to nesvědčí o rostoucí sportovní kvalitě
a prestiži celého podniku?
Počasí bylo pro cyklisty v začátku října ideální.
Peloton, rozvětvený do 8 věkových kategorií, se
vydal na trať v minutových intervalech, aby každý
z cyklistů bojoval osamoceně proti chronometru.
Pořadatelé přišli s dalším překvapením: nejrychlejší
start. V praxi to znamenalo, že první 500m rovinku
„hlídala“ a měřila policie, aniž by se musel kdokoliv
bát, že se vystavuje riziku pokuty za překročení
rychlosti v uzavřené obci: Tím nejrychlejším byl
nakonec Třasák Lukáš z Holic (51 km/h). I další
cyklisté se ovšem pohybovali kolem padesátky.
Nicméně start nebyl tolik
rozhodující – na každého
čekalo 22 km, přičemž
silnice nabízela složité
výjezdy (do Rozstání
či v Městečku Trnávka)
a hlavně nevídaně přeplněnou silnici, neboť
region se právě „stěhoval“
na Biskupické kaléšek
a zpět. Snaha každého
cyklisty o co nejlepší
výkon a tím pádem o bodový zisk do celoročního
zúčtování byla patrná.
Lov na důležité body stěžovala domácím favoritům,
i silná ekipa cyklistů z regionu. Hýřili optimismem,
který nakonec proměnili v realitu. V každé z kategorií se vešli na stupně nejlepších. Nejvíc vyzařovala
spokojenost ze samotného vítěze, který přijel ze
Svitav a překvapil i trojnásobného vítěze Kudu.
Dokázal projet náročnou trasu průměrnou rychlostí

Mladí střelci zvládli úspěšně
i branné závody
Ve dnech 1. a 2. října proběhlo mezinárodní
mistrovství ČR v branném víceboji mládeže – XVII.
ročník memoriálu Bernarda Nechvily. Tyto závody
proběhly v Prudké u Tišnova a náš střelecký klub se
jich účastnil poprvé. Mezi disciplíny nepatřila jen
mířená střelba ze vzduchových zbraní, ale také běh
terénem, biatlonová střelba, překonávání překážek,
hod granátem, topografie a základy zdravovědy.
SBTS MT reprezentovala tři družstva: v kategorii C
(dvě družstva) – Iva Šedá, Matěj Piňos, David Mička
a Romana Kalábová, Martin Lipavský, Patrik
Šponar, v kategorii A – Patrik Frühauf, František
Přidal, David Pospíšil. V těžké konkurenci jsme
obstáli a děti v kategorii A se umístily na druhém
místě. Patrik Frühauf byl dokonce vyhlášen v jeho
kategorii absolutním vítězem a obdržel putovní
pohár. Tento závod byl pro nás obrovskou zkušeností
a zároveň výzvou k novým možnostem uplatnění
dětí ze střeleckého oddílu. Důkazem je pozvánka na
mezinárodní branné závody na Slovensku v příštím
roce.
Poděkování patří DDM a AVZO v Moravské
Třebové, díky jejichž podpoře jsme se mohli těchto
závodů zúčastnit.
Tomáš Přidal, hl. trenér střeleckého klubu mládeže

vyšší než 41 km/h. Litomyšlský Boštík jen o málo
pomaleji, potřetí za sebou ovšem zůstal v pozici
poraženého.
Takže sečteno a podtrženo: aspiranti na celkový
triumf nezklamali, pod 40 minut zvládla trasu
závodu polovina startovního pole (29 cyklistů). Viz.
loňský výrok Orálka: „Kdo to zvládne pod čtyřicet,
může si říkat, že je cyklista.“ Sám nezklamal ani
letos, stejně jako nestárnoucí Štěpař, Doležel, Rotter
a zejména Pocsai, který stále živí šanci na případný
další celkový úspěch.
Ano, závod byl zdařilým odpolednem plným
adrenalinu a spokojených organizátorů (Rotter,
Mikšánek), taková bude zajisté i definitivní tečka
(výjezd do vrchu), kde se rozhodne „kdo s koho“.
Kompletní výsledky viz. www.cykloman.cz.

Hokej střídá fotbal…
Stále častěji nás místo sluníčka iritují chlad,
s typickým uplakaným počasím se blíží i tradiční
zimní sporty, jakým bezesporu je lední hokej. Ten
zažívá rovněž přelomový okamžik. Dobudovaná
zimní ledová aréna by se měla pro stávající
ročník KL 2010/2011 stát nejen zárukou, ale též
svědkem dalších velkých úspěchů…
Jestliže vedení oddílu HC Slovan zůstalo vesměs
nezměněné, v hráčských kádrech všech do soutěží
přihlášených týmů jsme zaznamenali řadu novinek
(viz. www.HCSlovan.com).
Devítku statečných tvoří:
Kavan Jiří (předseda), Kršňák Pavel, Prokop Daniel
(tiskový mluvčí), Faltus Jaroslav (trenér mládeže),
Černý Miloš (trenér mládeže), Hamplová Dana
(účetní), Mazalová Helena (pokladní), Vykydalová
Radka (sekretářka), Vávra Ivan (webmaster).
Trenéry jednotlivých kategorií jsou:
KLM: Klacl Jan, trenér; Faltus Jaroslav, asistent;
Kršňák Pavel, manažer; Mazal Josef, kondiční
trenér; Koudelka Ladislav, Duží Milan, kustodi;
Štěpánek Antonín, techn. vedoucí.
KLJ: Faltus Jaroslav, trenér; Jasanský Josef,
manažer; Mazal Josef, kondiční trenér.
Dorost: Kršňák Radek, trenér; Zukal Pavel, vedoucí
mužstva.
Starší žáci: Cach Libor, trenér; Černý Miloš,
asistent.
Mladší žáci: Černý Miloš, trenér; Cach Libor,
asistent; Přidal Tomáš techn. vedoucí.
Žáci 4. třída: Faltus Jaroslav, trenér, Kudrna Martin,
asistent; Vaňous Pavel, Blažek Michal, techn.
vedoucí.
Žáci 3. třída: Faltus Jaroslav, trenér; Rada Lubomír,
Pavlík Petr, techn. vedoucí.
Žáci 2. třída: Faltus Jaroslav, trenér; Kavan Jiří,
techn.vedoucí.
Za stadion odpovídá duo Štěpař Michal, Kašpar Petr.
***
Už nějaký čas je známo, že krajská liga se kvůli
úbytku účastníků bude hrát pouze se šesti týmy a pozměněným systémem (čtyřkolová základní část, poté
nadstavba sudá – lichá a nakonec play off). HC
Slovan M. Třebová sehrál pětici přípravných zápasů:
HC Boskovice - HC Slovan
9:1
HC Slovan - HC Chrudim B
1:3
HC Hlinsko - HC Slovan
4:0
HC Slovan - HC Boskovice
5:5
HC Chrudim B - HC Slovan
6:6
V průběhu přípravných utkání konstituoval stávající
kádr, který vstoupí do bojů o mistrovské body.
Na úvod soutěžního ročníku získal HC Slovan
2 body za vítězství.
HC Choceň - HC Slovan 2:3 (1:1, 1:0, 0:1).
Branky:Tregler, Koláček, Skácel
Tiskový mluvčí HC Slovan ozřejmil cíle pro
stávající sezonu: „Zajisté máme ambice postoupit do
semifinále; rádi bychom minimálně zopakovali
výsledek z loňského roku. Jiné cíle si snad ani klást
nemůžeme.“
Podrobný rozpis jednotlivých zápasů naleznete na
www.HCSlovan.com.
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