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Město má moderní sportovní areál
handicapovaných osob,“ dodal starosta města
Josef Ošťádal.
Dostavbou zimního stadionu se jeho celková
kapacita zvýšila na 1160 osob a vybudováno
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bylo 79 parkovacích míst, která budou sloužit
pro veškerá sportoviště v této lokalitě. Zimní
stadion je součástí sportovního areálu, kde se
v zimní sezóně koncentruje poměrně velké
množství sportovní veřejnosti. Nezanedbatel-
nou skutečností jsou proto požadavky, které
kladou hygienické a bezpečnostní předpisy na
podobný typ objektů.
Celá stavba se bude kolaudovat ve čtyřech
částech.

informoval vedoucí investičního a regionální-
ho rozvoje Tomáš Kolkop.
Občané města se mohou těšit na velkolepý
program uspořádaný k otevření zimního
stadionu.

„Jako první to budou sorpční vpustě
na parkovišti u aquaparku. Dále se bude
pokračovat s kolaudací odlučovače ropných
látek na parkovišti před zimním stadionem
a parkoviště u aquaparku a před zimním
stadionem. V závěru projde kolaudací i samot-
ná hala zimního stadionu a její nové zázemí,“

„Večerní program pro občany města
a širokou veřejnost započne v sobotu 9. října
v 18.00 hodin. Celým programem bude
provázet moderátor Vladimír Hron. Ledová

Zimní stadion se dočkal významné rekonstruk-
ce a dostavby. Stalo se tak díky první etapě
projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas
v Moravské Třebové“.

sdělil místostarosta města
Václav Mačát.
Objekt zimního stadionu nabízí zázemí pro
sportovní aktivity široké veřejnosti celého
moravskotřebovského a jevíčského regio-
nu. Výstavba nového objektu tedy nepřed-
stavovala pouhou modernizaci stávající
stavby.
Výstavba nové tribuny s moderním zázemím
umožní intenzivní využívání objektu i mimo
zimní sezónu. Díky modernizaci stadionu
se mohou občané města těšit na nejrůzněj-
ší sportovní akce, pro které dosud nebylo
místo například pořádání turnajů v in-line
hokeji, tenise, beachových sportech a podobně.
Z uvedeného plyne, že objekt je zaměřen na
širokou sportovní veřejnost města a celého
regionu.

„Hlavní součástí projektu bylo vybudování
východní tribuny zimního stadionu, sociálního
zázemí, bufetu, parkoviště, fitness centra,
sauny a spinning centra. V neposlední řadě se
tyto úpravy týkaly bezpečnostních opatření,
zejména se jedná o evakuační požární systém
s rozhlasem. Kvalitněji je také řešeno
odvětrávání haly,“

„Projekt Infrastruktury pro sport a volný čas
v Moravské Třebové je velice promyšlenou
stavbou, která revitalizuje dané území.
Doplňuje stávající sportoviště, soustředěné do
sportovního areálu, kde je fotbalový stadion,
tenisové kurty, objekt pro stolní tenis a v ne-
poslední řadě moderní aquapark. V návaznosti
na další projekty je tak vytvořen moderní
komplex sportovního vyžití trávení volného
času a relaxace. Objekt odpovídá svojí
kapacitou a funkčním vybavením potřebám
města a celého regionu. V rámci navrženého
řešení je počítáno s přístupem a pohybem

plocha ožije akrobatickým vystoupením klaunů
na trampolíně. Příjemným zpestřením večera
bude jistě vystoupení krasobruslařského páru.
Celý program dovrší vystoupení hudební

skupiny Quennie – Queen revival,“ uvedla
tisková mluvčí města Daniela Blahová.
Staveniště akce „Infrastruktura pro sport a vol-
ný čas v Moravské Třebové – I. etapa“ bylo
předáno generálnímu dodavateli, firmě
MATOUŠEK CZ a.s. Brno, v závěru roku
2009. Investiční náklady projektu činí
41,5 milionu Kč, vnitřní vybavení bude stát
4,8 milionu Kč bez DPH. Na zainvestování
tohoto projektu získalo město dotaci z Regio-
nálního operačního programu NUTS II Seve-
rovýchod ve výši 70 %.

Redakce



parkování v centru města (na náměstí TGM
a v přilehlých ulicích), včetně zadních traktů.
Mezi své úspěchy mohu počítat i zavedení tzv.
příměstské dopravy ve městě ve spolupráci
s ČSAD Ústí n. O., a to od 15. 6. 2008, kdy byly
zřízeny 3 další zastávky ve městě (U Komína,
U Lidlu a U Toneru). Tento způsob dopravy je
našimi občany vítán, o čemž svědčí využívání
těchto zastávek.
Dokončení revitalizace sídliště Západní, zajištění
stále lepších životních podmínek obyvatelstvu,
zlepšování ochrany jejich života, zdraví a majet-
ku, zvyšování jejich bezpečí, prevence krimina-
lity – zejména mládeže, zlepšování situace ve
školství, to všechno a mnoho dalšího jsou úkoly,
které čekají na nové vedení města.
Osobně bych moc rád viděl do budoucna naše
město maximálně bezpečné, s dobře spravova-
ným majetkem, s optimálním poskytováním
vzdělávacích a sociálních služeb, v čemž sou-
časné vedení města jistě pokročilo. V této sou-
vislosti musím ještě zmínit potřebu podpory
činnosti denního stacionáře Oblastní charity
Domeček v Mor. Třebové. Nutno zdůraznit, že
vedení města, radní i zastupitelé činnost stacio-
náře podporují, a to morálně, hmotně i finančně.
Deficit vidím v činnosti na úseku Zdravého
města, kde považuji za neúspěch, že se
nepodařilo zřídit plný pracovní úvazek pro
koordinátora Zdravého města, aby mohly být
plně využity aktivity a možnosti našeho členství
v Národní síti Zdravých měst ČR a bohužel se
nepodařilo zřídit pracovní místo ani pro koordi-
nátora prevence kriminality.
Závěrem bych chtěl poděkovat za velmi dobrou
spolupráci celému vedení města, vedoucím od-
borů, zaměstnancům, členům výborů a komisí,
městské policii, občanům a dalším partnerům,
kteří mi velmi dobře a často i nezištně pomáhali
při plnění všech úkolů v oblastech, které mi byly
svěřeny Zastupitelstvem města.

* * *

V uplynulém volebním období jsme se stopro-
centně zaměřili na využití poslední možnosti
získání dotací z regionálních operačních
programů v oblasti rozvoje měst a rozvoje
cestovního ruchu.
Podařilo se nám zí-
skat dotaci na projekt
H ř e b e č s k é d ů l n í
s t e z k y v e v ý š i
10 mil. Kč z celko-
vých 12,5 mil. Kč,
a na projekt Infra-
struktura pro sport
a volný čas (zimní
stadion) ve výši 30
mil. Kč z celkových 45 mil. Kč. Dále jsme byli
úspěšní s žádostí o dotaci na projekt Odkanalizo-
vání Udánek, Sušic a Boršova, kdy očekáváme
dotaci ve výši 250 mil. Kč z celkových 330 mil.
Kč. V současné době očekáváme také rozhodnutí
o dotaci na projekt Cesta od renesance k baroku,
jehož příprava byla rovněž velmi náročná.
Rozpočet tohoto projektu je 52 mil. Kč, z toho
dotace by mohla být ve výši cca 45 mil. Kč.
Celkem se nám tedy podařilo získat pro město
dotace ve výši 335 mil. Kč, za pomocí kterých
budou realizovány projekty v celkové hodnotě
440 mil. Kč, při podílu města ve výši 105 mil.
Kč. Hodně úsilí, času, i peněz jsme věnovali také
přípravě projektu společenského a kongresového
centra, který se však bohužel nakonec nepodařilo
v zastupitelstvu města schválit. Tím se značně
vzdálila vidina nového společenského sálu a kry-
tého bazénu, které tento projekt obsahoval.
Ekonomická krize bohužel způsobila, že se nepo-
dařilo do města přivést nové investory. Potěšující

Miloš Izák, místostarosta města
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Hodnocení uplynulého volebního období
Po nástupu do funkce uvolněného místostarosty
bylo mým hlavním záměrem co nejdříve se
zapracovat v této pro mě nové pozici a orientovat
se co nejlépe v problematice komunální politiky,
ale i státní správy.
S o u č a s n ě j s e m
pokládal za nutné
a velmi potřebné
dobře komunikovat
s lidmi a takto zúročit
své bohaté zkušenosti
v jednání s občany
všech vrstev. Chtěl
jsem dobře spolupra-
covat s pracovníky
jak ze státní správy, tak i ze samosprávy, starosty,
ale zejména s moravskotřebovskou veřejností.
Zda a jak se mi to dařilo, musí posoudit někdo
jiný... Přesto si dovolím tvrdit, že z toho mám
dobrý pocit. Zejména si velmi vážím vzájemné
spolupráce ve vedení města.
Zásadním problémem pro mě byl stav veřejného
pořádku a bezpečnosti ve městě. Neutěšený byl
také stav městské policie, zejména její špatné
pracovní a ubytovací podmínky. Služebna MěP
byla odstrčena na periferii města, odkud byla
možnost včasného a rychlého zásahu hodně
problematická. Samotná dostupnost pro občany
také nebyla ideální. Stejně neutěšený byl i stav
stávajícího kamerového systému. Při změně ve
správě bytového fondu a majetku města jsem se
zasadil a přičinil o změnu dislokace služebny
MěP do objektu na ul. Komenského č. 46,
v těsném sousedství s Policií ČR. Tato změna
byla strategicky velmi významná.
Dalším důležitým zlepšením bylo vybudování
pultu centrální ochrany objektů.
Jmenováním nového velitele MěP, zlepšením
vnitřní komunikace, ale i motivace v závislosti
na výkonnosti se podařilo výrazně zlepšit práci
MěP i zlepšit její obraz navenek. Hlavním cílem
MěP však zůstává stát se velmi dobrou, neza-
stupitelnou a nepostradatelnou službou pro naše
občany.
Sem bezesporu patří problematika prevence
kriminality a protispolečenských jevů. Podařilo
se mi přesvědčit radní našeho města, že je třeba
zabývat se bojem proti kriminalitě a zejména
podporovat a posilovat prevenci. Výsledkem bylo
koncem r. 2008 zřízení Komise prevence krimi-
nality jako komise Rady města.
Na úseku školství bylo mým cílem zlepšit pozici
našeho zejména základního školství v konkurenci
ostatních sfér činnosti. Školství jako celek se mi
zdálo dlouhodobě nedoceňované a poměrně málo
podporované. Většina budov byla alespoň
částečně opravena a modernizována. Zde největší
prioritou zůstává celková rekonstrukce mateřské
školy na Jiráskově ul. a zateplení největší školy
2. ZŠ Palackého. Důležité v oblasti školství bude
také řešení organizační struktury našich základ-
ních škol, a to v přímé souvislosti s klesajícími
počty žáků a narůstajícími provozními náklady
těchto škol. V současné době je zpracovávána
nová optimalizace stavu základního školství.
Další prioritou města je udržet a podporovat
střední školství. Pro město je velmi důležitá
existence vojenské školy (Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obra-
ny), jejíž nový velitel se významně přičiňuje
o větší a širší spolupráci s městem, školami
a veřejností vůbec.
Důležitou oblastí veřejného života je zlepšování
životních podmínek občanů našeho města,
kam nesporně patří pokračující revitalizace
sídliště Západní. Tvář sídliště se mění k lepšímu
rekonstrukcemi komunikací, chodníků, kontej-
nerových stání, ale i dětských hřišť a parkovacích
míst, která jsou bytostně důležitá pro obyvatele
sídliště. Úspěšně byl vyřešen a nastaven systém

však je skutečnost, že došlo k rozšíření výroby
a tím i k vytvoření nových pracovních míst u fi-
rem působících v nové průmyslové zóně, zejmé-
na ve firmě Rehau. Celkem tak bylo vytvořeno
v posledních letech více než 400 nových
pracovních míst.
Místo plánované rozhledny na Hřebči byla po-
stavena rozhledna Pastýřka na Pastvisku, neda-
leko od centra města. Jsem rád, že se Pastýřka
stala vyhledávaným cílem vycházek jak turistů ze
širokého okolí, tak zejména občanů našeho
města. Na Hřebči byl v letošním roce dokončen
jiný, velice unikátní projekt Hřebečské důlní
stezky. Nestihli jsme realizovat žádné cyklos-
tezky, a to zejména z důvodu naprosté nepřipra-
venosti města z předchozího volebního období.
V současné době se pracuje na projektu cyklo-
stezky, která bude určena i pro in-line bruslaře
v lokalitě Knížecí louka, a probíhá také příprava
projektů cyklostezek do Starého Města a Útěcho-
va, které by se měly realizovat v rámci komplex-
ních pozemkových úprav.
Podařilo se nám vzájemně korektní a vstřícnou
komunikací se zastupitelstvem obce Útěchov
a s dalšími dotčenými orgány odstranit všechny
překážky bránící vybudování suchého poldru
mezi Útěchovem a Boršovem. Tato významná
protipovodňová ochrana našeho města tak může
být v nejbližším období realizována. I přes
snížení objemu státních prostředků věnovaných
na revitalizaci panelových sídlišť, se nám
podařilo díky úzké spolupráci s Ministerstvem
pro místní rozvoj, které do roku 2006 řídil Radko
Martínek, získat dotaci na další etapu revitalizace
sídliště Západní, která bude ukončena v letošním
roce. V rámci této etapy vznikne na sídlišti mimo
jiné dalších 50 parkovacích míst. V prostoru
bývalé Cihelny byla zřízena skládka zeminy, jako
první krok k postupnému budování plánovaného
lesoparku. Za úspěch lze rovněž označit skuteč-
nost, že v tomto volebním období se významně
podařilo posilovat rozpočet na opravu chodníků
a komunikací ve městě. Příkladem může být nový
chodník do Udánek na ulici J. K. Tyla, po kterém
volali občané již mnoho let.
Velký význam pro další rozvoj města má jeho
vybavenost pro sport a volnočasové aktivity.
V této oblasti je nejvýznamnějším realizovaným
projektem dostavba zimního stadionu. Chtěl bych
zdůraznit, že se jedná o projekt regionálního
významu, který bude sloužit nejen hokejistům,
ale široké veřejnosti a to po celý rok. Rád bych
při této příležitosti poděkoval panu Radkovi
Martínkovi, po jehož nástupu do funkce hejtmana
Pardubického kraje se nám podařilo dotaci na
realizaci tohoto projektu získat, zatímco před-
chozí vedení Pardubického kraje naši žádost
o dotaci zamítlo. V loňském roce byla do provozu
uvedena nafukovací tenisová hala, která zcela
jistě patří ke standardní sportovní vybavenosti
města velikosti Moravské Třebové.
V průběhu tohoto volebního období se nám dále
podařilo realizovat obnovu všech dvorních traktů
v městské památkové rezervaci, byla realizována
příprava nové lokality pro výstavbu rodinných
domů – vznikla nová ulice Na Písku, dále je pro-
jekčně připravena lokalita Strážnického. Vznikla
také dvě nová parkoviště a to pod zámkem
a u smuteční obřadní síně na Křížovém vrchu.
Rád bych ještě na závěr připomenul, že jsme
v tomto volebním období provedli privatizaci
většiny bytového fondu města (prodej bytů),
a vytvořili jsme tak finanční zdroje pro realizaci
rozvojových projektů města v tomto i příštím
volebním období.
Děkuji všem členům vedení města, členům
výboru pro strategický rozvoj, zaměstnancům
Městského úřadu a dalším partnerům, kteří se na
výše uvedených výsledcích podíleli, za dobrou
spolupráci. Václav Mačát, místostarosta města
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Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

Šalamoun v kanceláři starosty projasní své oko

Pro Pardubický kraj jsou gymnázia stejně
důležitá jako pro jednotlivá města, v kterých
existují. Jsme si velmi dobře vědomi, jaký
význam pro rozvoj mikroregionu tyto školy
mají. A proto naším základním cílem bylo
udržet síť gymnázií tak, aby byla rovno-
měrně rozprostřena po Pardubickém kraji
a zajišťovala potřeby jednotlivých mikrore-
gionů.
Z tohoto důvodu byl také zvolen model
osmiletého gymnázia, který nejenže za-
jišťuje dlouhodobou péči o talenty, ale
zároveň stabilizuje tyto školy do budoucna,
protože pro svou existenci potřebují, aby
v ročníku v příslušném spádovém území
bylo minimálně šestadvacet, nejlépe třicet
studentů, kteří mají jednoznačně předpokla-
dy pro studium. Pokud bychom zůstali
u modelu čtyřletého, byly by školy nuceny
pro svou existenci získat v ročníku šedesát
studentů, a to v žádném případě nedokážou.
Pokud nezaložíme existenci gymnázia na
osmiletém studiu, v praxi to pro budoucnost
znamená jediné. Budou nám zanikat celé
školy a celé mikrogeriony přijdou o školu,
která zabezpečuje vzdělání talentovaným
dětem. A to nechceme v žádném případě
připustit.
Šedesát dětí se studijními předpoklady pro
gymnázium v příslušných spádových ob-
lastech lze hledat jen velmi těžce, a to

zejména ve svitavském i ústeckoorlickém
okrese a pardubickém venkově. Proto jsme
byli nuceni provést určité redukce tříd
čtyřletého studia, nicméně možnost navště-
vovat gymnázium v regionu zůstává. V zá-
sadě jsme tyto školy zachránili. A navíc jsme
jim, dle možností, poskytli stabilitu, která je
tolik nutná pro jejich systematickou práci
s talenty. Pokud někdo nechce vidět realitu,
tak ji neuvidí nikdy. Je možné věc nechat
být, tvářit se, že se nic neděje. Nicméně poté
budeme v nejbližších letech vystaveni sku-
tečnosti, že školy začnou zanikat, a to zcela
samovolně. To nechceme v žádném případě
připustit, i když jsou pro nás nepříjemné
a těžké.
Zásadní však je pro tyto změny, že neřeší
příčiny problému, ale řeší jenom důsledky.
Děti se nerodí a rodit se nebudou v nej-
bližších desetiletích, situace bude dramatic-
ky horší, než je v současné době. A pokud
s tímto problémem nezačne vláda okamžitě
něco dělat, tak je jasné, že v nejbližších
desetiletích budeme tak, jak dnes omezujeme
počty tříd, uzavírat celé školy. Proto jsem
přesvědčen, že by měla vláda všemi
prostředky pomáhat rodinám s dětmi a ne
jim brát i to málo, co jim v současné době
dává.

Radko Martínek,
hejtman Pardubického kraje

***
Vážení spoluobčané,
Jsem znám jako člověk, který sice zastává ve městě
významné postavení, ale mezi lidmi se chová
naprosto normálně a nepovýšeně. Dveře mé
kanceláře byly vždy otevřeny pro všechny, kteří
přišli s námětem a nebo
samozřejmě častěji se
stížnostmi. Tak, jak to
bohužel u nás bývá
obvyklé, těch kteří
přišli poděkovat, moc
nebylo . To je a le
naprosto normální a od
toho je i odvozeno
slovo starosta.
Nyní končí mé druhé
volební období v této funkci a já tedy mohu
srovnávat.
V Moravskotřebovských novinách v předvolebním
rozhovoru s místostarostou Ing. Mačátem jste se
Vy občané dověděli, že to minulé volební období,
které začalo již v roce 2002, bylo neúspěšné. Já
osobně si myslím, že byla úspěšná obě, protože se
nám podařilo uskutečnit mnohé, co jsme chtěli.
Věřím, že Vy z Vás, kteří mají více než čtyřletou
paměť a pamatují si, co vše bylo v minulém období
v letech 2002-2006 postaveno, zrekonstruováno
a zorganizováno, mi musí dát za pravdu.
Na úvod mého druhého působení ve funkci starosty
města jsme společně oslavili 750 let založení města
i za účasti pana prezidenta. Myslím si, že oslavy
byly velice důstojné a budeme na jejich průběh jistě
dlouho vzpomínat. Jsem rád, že se do vlastního
průběhu oslav zapojili i někteří známí rodáci a tak
projevili svůj vztah k městu.
Oslavou výročí byly zahájeny pravidelné každoroční
slavnosti města, které spolu s dalšími pravidelnými
kulturními akcemi na zámku vytváří stále zapl-
něnější kalendář.
Bohužel z důvodu celosvětové ekonomické krize
jsme museli velikost festivalů a koncertů poněkud
omezit. Pevně ale věřím, že se duch prvních
ročníků městských slavností opět vrátí a zase
přivítáme tisíce účastníků na našem krásném
náměstí. Ze všeho nejraději mám, když se občané
baví s úsměvem na tváři a ne pouze posedávají a vše
kritizují v restauracích.
Již jsem se dotkl problémů s financemi. Jsem rád, že
jednotný postoj vedení města i s panem tajemníkem
vedl k úsporám, ke kterým jsme museli přikročit.
Snížili jsme stav zaměstnanců městského úřadu,
omezili další provozní náklady a uskutečnili
výběrová řízení na dodavatele energií. Na radnici se
opravdu šetří a já pevně věřím, že tento trend
zůstane zachován.
Jedinou výjimkou jsou vzrůstající náklady městské
policie. Já však přesto věřím, že zvýšený stav
strážníků a nová technika pro ně pořízená povede ke
zvýšení bezpečnosti ve městě. Ostatně Vy, naši
spoluobčané, jste tou nejlepší kontrolou, zda tomu
tak opravdu je a bude.
Pokud v těchto místech hovořím o zaměstnancích
městského úřadu obecně, rád zdůrazňuji, že jsem se
vždy mohl na ně spolehnout a o ně opřít.
I když nyní v předvolebním období si zástupci
jednotlivých stran přisluhují zásluhy, které jim
někdy ani nepřísluší, je potřeba vše brát s nad-
hledem. Řada z investičních akcí a vizí, které jsou
až nyní realizovány, pochází již z předcházejícího
období. Všechna rozhodnutí, která jsme učinili byla
kolektivní a bez obecné shody by nemohlo být nic
schváleno. Jednání rady města a zastupitelstva města
byla korektní a věcná a Vy z vás, kteří jste se
veřejných jednání zastupitelstva někdy zúčastnili, to
můžete určitě potvrdit.
Nebudu zde opakovat, co se nám ve vedení města
z mého pohledu za poslední volební období podařilo
nebo naopak, že máme někde zpoždění. To jistě
nejlépe posoudíte Vy sami, kteří zde žijete. Vlastní
hodnocení Vám ale předloží strany ve svých
volebních programech. Dejte si však pozor na to,
když se někdo na úkor jiných chlubí pouze sám
sebou, vůbec neuzná a objektivně nepochválí i zá-
sluhy druhých. Ve skutečnosti to totiž bývá potom
často přesně naopak.

Josef Ošťádal, starosta města

Cenné nástěnné fresky s vyobrazením Ša-
lamounova soudu z poloviny šestnáctého
století na moravskotřebovské radnici jsou
restaurovány. Novou tvář jim vdechne restau-
rátorka z Prahy Dana Christianová

informovala
Christianová.
Tato památka se spolu s dalšími freskami
nachází v historické kanceláři starosty města
v minulosti užívané jako síň konšelů.

. „V sou-
časné době provádím čištění a fixáž ornamen-
tální malby na stropech místnosti. Šalamounův
soud a ostatní fragmenty figurálních maleb
budu restaurovat v druhé fázi rekonstrukce.
Původní malbu nedomalovávám, pouze ji fixuji
tak, aby zde vydržena co nejdéle. Oceňuji
také, jak tyto malby zapadají do celkového
renesančního kontextu města,“

Rekonstrukce je rozdělena do tří etap

uvedla referentka investičního a regionálního
rozvoje Eva Štěpařová.

Na rekonstrukci z velké části přispělo dotací
Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši
269 tisíc korun. Podíl města činí 48 tisíc
korun. Práce budou probíhat do konce listo-
padu tohoto roku.

. „První
etapa zahrnuje zejména konzervační zásah
s důrazem na očištění povrhu celé výmalby.
V druhé etapě dojde ke zpevnění plochy
a fixaci barevné vrstvy. V závěrečné fázi
bude prováděno vlastní restaurování pomocí
tmelení, retuše a konzervace barevné vrstvy,“

Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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Rozmáhá se nám po městě množství neoprávněného
ukládání bioodpadu ze zahrádek

Termíny přistavení kontejnerů – podzim 2010

Například po jednom víkendu je to až 20 míst po
městě. Občané si vyberou náhodné místo na
veřejném prostranství, často i několik málo metrů
od sebe a vynesou sem zbytky ze svých zahrádek
(větve stromů, shnilé ovoce a zeleninu, květiny
apod.), následně pak čekají, že Technické služby
to v rámci úklidu a svozů odvezou. Nejproblema-
tičtější jsou ulice Dr. Janského, Nerudova,
Alšova, Dukelská, Tovární, u garáží na ul.
Údolní. Za týden je to i několik tun hnijícího
odpadu, které hyzdí naše město a znepříjemňují
okolí svým zápachem. Upozorňujeme občany, že
není možné takto postupovat. Odpady ze
zahrádek mohou obyvatelé v rámci poplatku za
svoz a likvidaci odpadu odvézt na některý ze
sběrových dvorů v Moravské Třebové nebo
Boršově. Další možnost uložení je do přistave-

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. přistavují v roce 2010 v rámci mobilního svozu odpadu
vlečky a kontejnery ve dnech a na místa dle níže uvedeného rozpisu, v pracovních dnech od 14.00 do
17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.:

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za
stálého dozoru pracovníků Technických služeb.
Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni,
které druhy odpadu mohou přebírat, a proto
dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku
jiných druhů odpadů než je uvedeno:

– na odpad ze zahrad
a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)
velkoobjemový kontejner

ných kontejnerů ve výše uvedených dnech.
Chtěla bych však ujistit všechny ty, kteří mají
zájem na tom, aby okolí jejich domů bylo stále
upravené a provádí po dohodě s Technickými
službami nadstandardní úpravy (sekání trávy)
městských pozemků, že odpad z této činnosti
budeme po dohodě i nadále odvážet. Nebude to
však již fungovat tak, že posekaná tráva se uloží
na okraj pozemku. Těmto dobrovolníkům
nabízíme bezplatně nádoby na bioodpad, kdy po
jejich naplnění mohou zavolat na TS a odpad
z nádob bude vyvezen. Bližší informace na
Technických službách Moravská Třebová s.r.o.
461 316 509.

Gabriela Horčíková,
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

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

TECHNICKÉ SLUŽBY

traktorová vlečka – na objemný odpad (skříně,
matrace…), nebezpečný odpad (plechovky od
barev, autobaterie) a elektrotechnický odpad (te-
levizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, …)
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky
nejsou určeny k odložení:

směsného komunálního odpadu z domácností
odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo,

-
-

Město Moravská Třebová
ušetří v roce 2011 nejméně

1,7 milionu za energie
Na základě rozhodnutí rady města proběhla
veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie
a zemního plynu pro Město Moravská Třebová
a jím zřizované příspěvkové organizace a spo-
lečnosti.
Veřejnou zakázku realizovala společnost
ENSYTRA s.r.o., která se touto problematikou
zabývá. Díky výborné spolupráci s odborem
majetku města MěÚ se v první fázi zpracoval
podrobný audit spotřeby elektrické energie
a zemního plynu, na základě něhož byly přesně
definovány zadávací dokumentace a podmínky
obou veřejných zakázek. Celý proces mapování
všech odběrných míst elektrické energie a zem-
ního plynu, spolu se zpracováním zadávací
dokumentace a podmínek veřejných zakázek
trval tři měsíce.
Veřejné zakázky se zúčastnilo mimo současných
stávajících dodavatelů obou komodit dalších
9 dodavatelů elektrické energie a zemního plynu.
Po vyhodnocení předložených nabídek bylo
zjištěno, že rozdíl mezi nabídkou současného
dodavatele a vítězem veřejné zakázky u elek-
trické energie byl 15 %, což činí úsporu
700 000 Kč za rok. U plynu byl rozdíl současné-
ho dodavatele a vítěze veřejné zakázky 18 %, což
činí úsporu 1 000 000 Kč.
Město Moravská Třebová se tímto jako jedno
z prvních z regionu svým zodpovědným
rozhodnutím zasadilo o úsporu nejméně
1 700 000 Kč, která bude významným příno-
sem pro sestavování vyrovnaného rozpočtu města
v příštím roce.

Odbor majetku města

www.moravskatrebova.cz
Město Moravská Třebová má od pondělí
20. září nové webové stránky. Způsob
poskytování informací internetovým náv-
štěvníkům je nyní více uživatelsky přátelský,
nabízí více obrázků a je přehlednější. Nejvíce
se změnilo zobrazování aktualit, kdy každá
z nich je doplněna grafickým prvkem, navíc
je lze sdílet v sociálních sítích. Můžete tak
doporučovat články o městě svým přátelům
či známým, se kterými jste propojeni např.
prostřednictvím facebooku.

nápojové kartony)
stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit,

lepenka,…)
automobilového odpadu (pneumatiky, olejové

filtry, provozní tekutiny)
tekutých odpadů (chemikálie, barvy, oleje)

Tyto odpady (některé za úplatu) je možno uložit
na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická, ve
kterém je v roce 2010 rozšířena provozní doba
takto:

pondělí od 13.00 do 17.00 hod.
středa od 8.00 do 12.00 a

od 13.00 do 17.00 hod.
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.
sobota od 8.00 do 14.00 hod.

-

-

-
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová,

,
Karel Bláha, velitel MěP,

nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email:
Kontakt: Provozní doba:

mpolicie@mtrebova.cz

Městská policie varuje občany
Dbejte opatrnosti a mějte své věci stále pod
kontrolou. Dne 10. 9. si ve večerních hodinách tři
neznámí mladíci ve věku mezi patnáctým
a osmnáctým rokem vyhlídli oběť, ženu ve věku
73 let, která vezla tašku s osobními doklady
a peněženkou v košíku připevněném na nosiči za
sedátkem svého jízdního kola. Tito výrostci ženu
jedoucí na jízdním kole po ulici J. K. Tyla dojeli,
jeden bez váhání sáhnul po tašce, vytáhnul ji
z košíku a během krátké chvíle byli všichni tři
pryč. Přivolaní strážníci městské policie okamžitě
vyrozuměli o události hlídku Policie ČR a na
základě získaného popisu začali společnými
silami po pachatelích pátrat. Toho dne bohužel
marně. Celým případem se dále zaobírají
policisté místního obvodního oddělení Policie
ČR.
Obdobný případ se stal na ulici Svitavské dne
4. 9. po 14. hodině, kdy se pachatelé pokusili
ukrást z nosiče jízdního kola tašku s nákupem.
Jen s tím rozdílem, že v tomto případě se

pachatelé pohybovali pěšky. Tento pokus se
naštěstí nezdařil.

Nástup podzimu a s tím související dřívější
stmívání opět přimělo strážníky městské policie
ke kontrolám neosvětlených cyklistů. V každém
týdnu tak můžete minimálně jedenkrát potkat
hlídku v reflexních vestách, která se bude
soustředit právě na přestupky, kterých se
dopouštějí cyklisté. Neosvětlený cyklista jedoucí
jak po frekventované, tak i po méně rušné ulici,
je vždy velikým nebezpečím. Ohrožen je tak
život a zdraví nejen takového přestupce, ale
i ostatních účastníků silničního provozu. Jelikož
léto teprve končí a jen pomalu si zvykáme na
poněkud dříve zapadající slunce, byli policisté
k cyklistům ohleduplní a zprvu řešili tyto
přestupky tzv. domluvou. Cyklista samozřejmě
musel neosvětlené jízdní kolo domů dotlačit. Ale
protože čas neúprosně ubíhá a neosvětlených
cyklistů neubývá, začínají strážníci přistupovat
k sankcím v souladu s přestupkovým zákonem.
A že nejsou právě nejnižší. Ve zkráceném řízení
o přestupku lze uložit sankci až do výše
2 000 Kč. V loňském roce takto uvízlo v policej-
ních sítích několik desítek cyklistů. Nezapomí-
nejme, že i na jízdním kole jsme účastníky
silničního provozu.

Zraněnému, silně krvácejícímu muži z hlavy
a krku poskytli strážníci první pomoc. Dne 6. 9.,
před 21. hodinou byla hlídka městské policie
přivolána do restaurace hotelu Morava na
Svitavské ulici, kde mělo údajně dojít k potyčce.
Když policisté přijeli na uvedené místo, uviděli
rozbitou skleněnou výplň dveří vedoucích do
restaurace. V okolí dveří byla spousta krve. Hned
vedle seděl na podlaze restaurace mladý muž
krvácející z hlavy a krku. Strážníci okamžitě
muže ošetřili a přivolali na místo Rychlou
záchrannou službu. Dalším šetřením bylo zjiště-
no, že v restauraci došlo k rozepři a když se tento
mladík v podnapilém stavu rozběhl za odcházejí-
cími účastníky sporu, zakopnul a hlavou rozrazil
právě skleněnou výplň dveří. Zraněný muž byl
převezen sanitním vozem do Svitavské nemoc-
nice, odkud si odvezl několik stehů.

Jen v měsíci srpnu byli strážníci nuceni vyjet do
Pardubic na protialkoholní záchytnou stanici
celkem třikrát. Silně podnapilé bezdomovce
povalující se v ulicích města nebo v místním

Kontroly neosvětlených cyklistů

První pomoc

Nekončící boj s bezdomovci
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Upozornění odboru
dopravy na výměnu
řidičských průkazů

Opět bychom chtěli připomenout občanům,
že se blíží termín povinné výměny řidičských
průkazů. Tato výměna se vztahuje na řidičské
průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000, stále platí termín povinné
výměny .

Mnoho času už tedy nezbývá. Jenom v pů-
sobnosti našeho odboru dopravy (region
Moravskotřebovsko a Jevíčsko) zbývá v sou-
časnosti vyměnit 1.000 „řidičáků“ (z toho je
400 řidičů z Moravské Třebové). Znamená
to, že náš úřad by muselo do konce roku pro
výměnu řidičského průkazu navštívit 15 řidi-
čů denně. Proto, pokud se vás povinná
výměna týká, neotálejte a podejte žádost
o výměnu co nejdříve. Je potřeba se dostavit
na odbor dopravy městského úřadu s platným
průkazem totožnosti, starým řidičským
průkazem, jednou fotografií a u přepážky
vypsat Žádost o výměnu ŘP. Lhůta pro
vyhotovení a vyzvednutí nového řidičského
průkazu (a zároveň výměnu za starý ŘP) je
v současné době do 20 dnů.

do 31. prosince 2010

Odbor dopravy MěÚ

parku ve stavu, kdy i silné nátury takový pohled
jen těžce snášejí, odměnili představitelé zákona
nočním pobytem v teplé a „měkké“ posteli.
Uložení na ne zrovna pohodlné lůžko předcháze-
lo lékařské vyšetření a krátký výlet. Ovšem
návrat zpět je pro tyto osoby poněkud náročnější.
Když pominou účinky alkoholu a lůžko je třeba
připravit pro dalšího zákazníka, vydají se naši
turisté na dlouhou a vyčerpávající pěší túru, která
zpravidla skončí po několika náročných dnech
opět v Moravské Třebové u krabice známkového
archivního vína ročníku 2010. Je smutné, že
s takovou osobou ztratí strážníci spoustu času,
který by mohli strávit v ulicích města mnohem
prospěšněji.

S nástupem nového školního roku vyrazili k pře-
chodům pro chodce i policisté. Kontroly pro-
vádějí jak strážníci Městské policie, tak policisté
Policie ČR, zejména v ranních hodinách, kdy
jsou přechody v blízkosti škol a na frekventova-
ných místech zatěžovány skupinkami nadšených
žáků chvátajících obsadit ty nejlepší místa
v prvních řadách učeben s jediným cílem, odnést
si z vyučování co možná nejvíce nových poz-
natků a znalostí.

Jinak tomu nebylo ani 8. 9., kdy však nejen na
žáky, ale i na rodiče čekalo u přechodu malé
překvapení. V Moravské Třebové jste mohli
potkat na přechodu pro chodce spolupracující
policisty Obvodního oddělení Policie ČR
Moravská Třebová a strážníky Městské policie
Moravská Třebová. Rozdíl oproti všednímu dni
byl v tom, že policisté chodce u přechodů
zastavovali, udělovali cenné rady, kladli otázky
a očekávali správné odpovědi. Otázky byly
zaměřeny na problematiku přecházení pozemních
komunikací, zejména pak na přechodech pro
chodce. Policisty zajímalo co musí chodec udělat
než na přechod vstoupí, jakým způsobem se
musí chodec rozhlédnout než vstoupí do vozovky
a další obdobné záludnosti. Dobré znalosti
některých chodců policisty mile překvapily. Jen
doufejme, že tato pravidla budou chodci v praxi
dostatečně uplatňovat. Každý takto oslovený žák,
rodič, ale i kolemjdoucí chodec, byl pak
policistou nebo policistkou odměněn malým
dárkem, který věnovala Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra.

Akce Zebra se za Tebe nerozhlédne

Karel Bláha, velitel Městské policie MT

Na lince 158 – P ÈROLICIE
Komenského 52/296, Moravská Třebová; , nepřetržitě 24 hodinová služba; kontakt:
npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního oddělení ČR

tel.: 461 311 732

http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska-841266.aspx

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo
přihlášeno k trvalému pobytu celkem

ČR a 69 cizinců s povolením
k trvalému pobytu na území České republiky.
Celkem je tedy v Moravské Třebové evido-
váno k 31. 8. 2010 na trvalém pobytu 10 850
občanů.
Za měsíc srpen se v Moravské Třebové naro-
dilo 7 dětí, zemřelo 11 občanů, přistěhovalo
se 19 obyvatel a odstěhovalo 20 osob.

k 31. 8. 2010
10 781

občanů
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Návštěva partnerského města Staufenberg

Jako každý rok probíhala v našem městě již
tradiční soutěž, kde se hodnotila květinová
výzdoba oken, balkónů, předzahrádek našich
rodinných a panelových domů, či firem. Na
kvalitě a množství květin se letos značně po-
depsala nepřízeň jarního počasí. Došlo i k tomu,
že i přes veškerou snahu pořadatelů nebylo
možné pořídit fotodokumentaci, neboť panelové
domy jsou nepřístupné. Vzhledem k této sku-
tečnosti nám mnohé zajímavé květinové výzdoby
unikly.
V letošním ročníku se vybíralo ze 120 snímků.
Nezávislou komisí, složenou z členů místního
svazu zahrádkářů a zaměstnanců městského
úřadu, bylo vybráno 11 nejzajímavějších.

Vítězové soutěže „Rozkvetlé město 2010“

Město Staufenberg je již pátým rokem partner-
ským městem Moravské Třebové. Delegace
města v čele se starostou Josefem Ošťádalem se
zúčastnila ve dnech 3. až 5. září oslav k tomuto
výročí. Starostové obou měst slavnostně
podepsali listinu potvrzující toto významné
partnerství.
Převážnou část delegace tvořili vystupující na
velkolepém večerním programu. Mažoretky
Kateřina Tumaková a Kateřina Felnerová,
zpěvačka Kateřina Dostálová s klavírním
doprovodem Alexandrou Vrátilovou, Vendula
Vrátilová se samostatným klavírním vystoupením
a Natálie Šafaříková, která předvedla moderní
hip-hopový tanec.
Všechna vystoupení byla oceněna bohatým
potleskem a upřímným obdivem.
Obecenstvo tvořili také bývalí obyvatelé Boršova
a Útěchova, kteří byli před šedesáti pěti lety
vysídleni z těchto obcí. Slavnostní večer byl tedy
věnován i tomuto výročí.
Delegace během svého pobytu navštívila za

doprovodu starosty města Staufenberg Horsta
Müncha nově realizované projekty. Právě ve
výstavbě je hasičská záchranná stanice a obchod-

ní dům s potravinami. Účastníci delegace byli
také seznámeni s novými záměry města, které jim
jsou inspirací i pro budoucí rozvoj Moravské
Třebové.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

V letošním roce uspěli: Karáskovi ul. Jiráskova
62, pí Trnková ul. Olomoucká 38, Sychrovi
Udánky 95, Kubíčkovi ul. Nová 18, Lešingerovi
ul. Tyršova 2a, Pliskovi ul. Jiráskova 74,
Krajíčkovi ul. K. Čapka 18, Amortovi Sušice
104, Dvořáčkovi Sušice 134 a Černí ul. Nerudova
34. Nejlepší firmou se stal objekt moravskotře-
bovského zámku. Předání hodnotných cen všem
výhercům proběhne 9. 10. 2010 na zámku
Moravská Třebová – sál ZUŠ, při příležitosti
zahájení oblastní Výstavy ovoce a zeleniny pořá-
dané místním SZ. Všem děkujeme za spolupráci
a přejeme úspěch v příštím kole soutěže.

Zdeňka Motlová, kordinátorka Projektu
Zdravé město a MA 21

Okénko ZUŠ

Diamantová svatba
Poděkování

„Umělecké dílny – září 2010“
Ve dnech 2., 3., 7. a 8. září proběhly v prostorách
Základní umělecké školy v Moravské Třebové
takzvané umělecké dílny. Jednalo se o akci, která
se již stala tradicí a v minulých letech, stejně jako
letos, byla veřejností přijata s velice kladnými
ohlasy.
O co šlo? Umělecké dílny jsou jakýmsi
představením všeho, co Základní umělecká škola
v Moravské Třebové nabízí veřejnosti a zejména
potom dětem školou povinným. Mladým
školákům z místních základních a mateřských
škol, kteří přišli v těchto dnech se svými
pedagogy do místní ZUŠ, byly postupně před-
staveny všechny obory vyučované na této škole,
tzn. obor výtvarný, hudební, taneční a literárně-
dramatický. Dětem bylo velmi hravou formou
předvedeno všechno to, čemu se mohou v naší
škole naučit, či na co se mohou přijít podívat
a poslechnout si do zdejších sálů – vernisáže,
výstavy, koncerty atd.
Z rozradostněných a zaujatých tváří dětí, které
umělecké dílny navštívily, a ze spokojených
výrazů jejich pedagogů bylo patrné, že i letos se
tato akce podařila. Že je o tento projekt zájem
dokládá i skutečnost, že ve čtvrtek 9. září byly
tyto dílny představeny již druhým rokem také
žákům Základní školy v Třebařově, na výslovné
přání rodičů i dětí.

Základní umělecká škola Vás zve na

– klavír
– klavír

– housle
– fagot

Kdy:
Kde:

Základní umělecká škola

Pozvánka

KONCERT
Lenka Zahradníková
Kateřina Barteková

Jakub Dobeš
Martin Kostelecký

24. 10. 2010 v 17.00 hodin
Komorní sál ZUŠ

Dne 28. srpna 2010 oslavili
diamantovou svatbu spolu se

svými dětmi, vnoučaty, pravnoučaty a příbuzný-
mi. Oslavencům popřál tajemník městského
úřadu Stanislav Zemánek.

manželé Stanislav
a Anna Moravcovi

Náš syn je dlouhodobě upoután na invalidní
vozík. Po vyčerpání všech možných způsobů
rehabilitace, byl lékaři doporučen přístroj,
elektrický motomed VIVA 2, jehož cena je na
naše finanční možnosti nadměrná.

I v současné době platí staré přísloví
a my jej potkali.

Podobu „přítele“ má sociální odbor MěÚ
Mor. Třebová, KAYSER s. r. o., OR-CZ,
technicko-hospodářští pracovníci a údržba
firmy REHAU s. r. o., Moravec – pekárny
s. r. o., zaměstnanci stacionáře Domeček,
manželé Novotní, Benešovi a pí. Krhlová,
kteří přispěli částkami, jež umožní, abychom
přístroj mohli zakoupit.
DĚKUJEME !

„v nou-
zi poznáš přítele“

Marek Péř a rodiče, Moravská Třebová

Desetitisící návštěvník na moravskotřebovském zámku
Od zahájení letošní turistické sezony navštívilo
expozice moravskotřebovského zámku Středo-
věkou mučírnu, Alchymistickou laboratoř Mistra
Bonaciny, Poklady Moravské Třebové a zcela
novou expozici Barevná planeta již deset tisíc
návštěvníků. Tím jubilejním desetitisícím se stali
ve středu 25. 9. 2010 Zdenka a František Krejčí
s vnoučaty Kristýnkou a Vojtou ze Zábřehu.

říká
Zdenka Krejčí.

„Z ocenění máme velkou radost. Je to nádherné,
vůbec jsem to nečekali. Po památkách jezdíme už
dlouho, ale ještě nikde jsme neměli takové štěstí.
Rádi chodíme po hradech a zámcích,“

„Tip na moravskotřebovský
zámek jsme získali na internetu, kde jsem si našel
i podrobné informace. V Zábřehu je ale
všeobecně známo, že se v Moravské Třebové
nachází spousta pěkných památek a samozřejmě
zámek. Upoutávku na Alchymistickou a Středo-
věkou expozici jsem slyšel také na rádiu, to byl
asi ten první impuls zajet se do Moravské
Třebové podívat. Mimo zámku se chceme jít také
podívat na Hřebeč a Hřebečské důlní stezky.
Uvidíme jak nám vyjde čas,“ dodal František
Krejčí.

Od starosty města Josefa Ošťádala převzali
propagační materiály města, jako bonus si
zdarma prohlédli zámeckou expozici Alchymis-
tickou laboratoř Mistra Bonaciny.
Zámek v Moravské Třebové se již 4. sezonu těší
nebývalému zájmu turistů, který v novodobé his-
torii nemá obdoby. V roce 2006 byla ve sklepe-
ních zámku vybudována interaktivní expozice
Středověká mučírna, v roce 2007 Alchymistická
laboratoř mistra Bonaciny, minulý rok Poklady
Moravské Třebové. Letos se návštěvníkům
otevřela zbrusu nová expozice Barevná planeta.
Zámek otevírá své brány v deset hodin ráno,
poslední prohlídka zámeckých expozic je o půl
páté. K příjemnému posezení můžete i po
zavírací době renesančního zámku využít sty-
lovou zámeckou kavárnu s venkovním poseze-
ním, kde si v klidu vypijete elixíry lásky, síly či
štěstí. Ty menší potěší přítomnost dětského hřiště.

Red.
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KAM ZA KULTUROU v Českomoravském pomezí
Litomyšl

Kulturní Evropa

Karibik párty – koncerty kubánských kapel
a barmanská show

100 zvířat

Polička

Věc Makropulos

Javory

Matej Benko trio

8. a 9. 10. 2010 / Státní zámek Litomyšl

Dvoudenní program plný kultury,
dobových her a soutěží.

Vystoupí např. Xindl X a Cirque Garda.
Součástí programu i noční prohlídky zámku.
12. 10. 2010, 14.00 – 18.00 hod. / Městský

bazén Litomyšl

Vše při příležitosti dne otevřených dveří
nového bazénu.

15. 10. 2010 od 20. 00 hod. / Music Club
Kotelna

Koncert

2. 10. 2010 od 19.00 hod. / Tylův dům
Karel Čapek:

Komedie o třech dějstvích v podání
Klicperova divadla Hr. Králové

13. 10. 2010 od 19.00 hod. / Tylův dům

Koncert Hany a Petra Ulrychových
se skupinou Javory.

22. 10. 2010 od 20.00 hod. / Divadelní klub
Jazzové setkání:

Svitavy

Sandeep Bodhanker

Benefiční koncert Václava Neckáře

Eva Pilarová

Vysoké Mýto

Knedlík – Kloss – Knödel
aneb knedlíkové nebe

Toxique + support: W.A.F.

Blue Effect

1. 10. 2010 od 19.00 hod. / Fabrika

Taneční vystoupení indického tanečního
mistra. Tancem předává divákům bohatou

tradici klasického tanečního stylu Kuchipudi.
3. 10. 2010 od 17.30 hod. / Fabrika

18. 10. 2010 od 19.00 hod. / Fabrika

Live koncert naší hudební stálice.
Více informací na

Do 10. 10. 2010 / Regionální muzeum

Výstava o národním pokladu
a to nejen tom českém

16. 10. 2010 / Klubová scéna Městského klubu

Koncert v rámci turné s novou deskou
– Outlet People Toxique Tour 2010

25. 10. 2010 od 20.00 hod. / Klubová scéna
Městského klubu

Koncert české rockové legendy
v čele s R. Hladíkem

www.kultura-svitavy.cz

Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevřeno:  út - pá:  9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
so - ne:  14.00 - 16.00 hod.

MUZEUM

Stálá expozice:

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Výstava:

TRIALOG – výstava tří výtvarníků, tří indivi-
dualit, 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.
Vernisáž výstavy proběhne 29. 10. 2010
v 17.00 hodin ve výstavním sále muzea,
výstava potrvá do 26. 11.

Jevíčská ulice (Gewitscherstraße) na
pohlednici odeslané v roce 1911

OBRÁZEK
JSEM

NENAŠEL

KULTURNÍ SLUŽBY

města
Moravská Třebová

4. 10. pondělí

Alex se svou sestrou provozuje společnost, která
poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí
partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne
si je najme bohatý muž, jenž není spokojen
s ženichem své dcery. Dvojice „obchodníků se
štěstím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden.
Hra o čas a lásku může začít. Romain Duris
(Erasmus a spol., Rozvod po francouzsku)
a Vanessa Paradis (Poloviční šance) v roman-
tické komedii o tom, že každá životní jistota je
relativní a láska si nedá poroučet. Režie: Pascal

(K)lamač srdcí

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: fax:
e-mail:

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 . 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.

kultura@ksmt.cz

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

Chaumeil. Hrají: Romain Duris, Vanessa
Paradis, Julie Ferrier, François Damiens, Héléna
Noguerra, Andrew Lincoln, Audrey Lamy,
Elodie Frenck, Victoria Silvstedt.

Stalo, se, nestalo, do království přiletěl drak.
Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně
hodlá poobědvat princeznu. Po celém království
i v okolních zemích se shání zdatní mládenci,
rytíři i prostí chasníci, kteří by se drakovi
postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá.
Jenomže, není drak jako drak! Ani v našich
pohádkách nechybí drak a princezna, ale
všechno je jinak. Ne každý drak má chuť na
princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne
všechno, co se říká, bývá pravda. Nechte se
překvapit. Výpravnou pohádku pro nejmenší
uvádí Divadýlko KUBAPlzeň.

Co se může stát s člověkem, když bere prognózy
hvězd vážně? Ze dvou bratrů je Olda dítětem
štěstěny, bohatý, úspěšný a hýčkaný umělec
obletovaný ctitelkami. Hvězdy mu předpovídají
rychlý vzestup, ale brzkou smrt. Naopak druhý
bratr Lološ je naprostý outsider. Právě přišel
o místo pojišťováka a v životě se mu nic nedaří.
Jejich otec věří na horoskopy od té doby, co
Reinhold Ebertin předpověděl atentát na
Kennedyho a spletl se jen o dvě hodiny. Podle
jeho horoskopu má úspěšný bratr zanedlouho
zemřít, zatímco smolař bude mít život dlouhý.
To způsobí, že si náhle nešťastník Lološ začne
svých neúspěchů „nepochopitelně“ vážit a zuři-
vě se brání štěstí. S příchodem mladé a půvabné
Denisy se může ovšem všechno změnit.
Nakonec všichni zjistí nejen, že štěstí je vrtkavé
a úspěch sporný, ale – dá se věřit horoskopům,
i když nelžou? Divadelní hra o štěstí, které je
relativním pojmem.
Režie: Antonín Procházka, hrají: Viktor Limr/
Josef Carda, Antonín Procházka, Simona Post-
lerová, Oldřich Vlach, Lenka Zahradnická ad.

19.00, Komedie, Francie / Monako, 2010,
titulky, 105 min., vstupné: 70 Kč

5. 10. úterý

8.30 a 10.00, kinosál KS, vstupné: 30 Kč

6. 10. středa

Horoskopy nelžou, ale nesmíte jim věřit!

Není drak jako drak

Fatální bratři

Kam za kulturou v Moravské Třebové
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Bravurně rozehrané dialogy a situační komika,
rozpustilá nadsázka a neuvěřitelné paradoxy
jsou pro diváka zárukou osvobozujícího smíchu,
ale zároveň v něm probouzí pocit romantiky.
Potvrzuje se tak autorův výrok, že lidé se smějí
nejvíce tehdy, když na jevišti poznávají sami
sebe. Antonín Procházka, který byl jedním
kritikem označen jako „Narkoman smíchu“,
píše výhradně komedie. Je přesvědčen, že „nic
jiného neumí“ a že pro každou dobu je smích
nutný.

Spencer (Ashton Kutcher) je takový normální,
tajný, nájemný zabiják, který pracuje pro vládu.
Jen (Katherine Heigl) je krásná počítačová
expertka a právě se vzpamatovává z bolestného
rozchodu. Akční komedie, která neodolatelným
způsobem potvrzuje známé pravidlo, že
protiklady se přitahují. V tomto případě ale
přitahují ještě mnohem víc, například další
nájemné zabijáky. Mladý pár bude muset
vyměnit pohodlí novomanželského života za
nabitou zbraň a dobrou mušku. Režie: Robert
Luketic, hrají:Ashton Kutcher, Katherine Heigl,
Tom Selleck, Catherine O'Hara, Alex Borstein,
Katheryn Winnick, Lisa Ann Walter, Martin
Mull, Natalina Maggio, Larry Joe Campbell.

Viktorie stále uniká, a to rozhodně není dobré
znamení. Seatllem otřásá série záhadných
vražd, ve kterých je možná spojitost s našimi
hrdiny. Bella má v domě nečekanou návštěvu,
při které se jí ztratí několik osobních věcí.
Nepřátelství mezi Vlky z rezervace a rodinou
Cullenů musí jít stranou, v ohrožení může být
celé Forks. Začíná boj na život a na smrt. A na
Bellu čeká ještě jedno těžké rozhodnutí - život
či smrt, láska či přátelství...
Režie: David Slade, hrají: Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Ashley Greene, Taylor
Lautner, Peter Facinelli, Jackson Rathbone,
Kellan Lutz, Nikki Reed, Bryce Dallas Howard
ad.

Maďarský režisér Nimród Antal (Revizoři,
Motel smrti) pro nás tentokrát připravil další díl
o nejslavnějším vesmírném zabijákovi všech
dob. Skupina lidí je predátory, které už přestalo
bavit lovit na Zemi, unesena na neznámou
planetu, kde se stává lovnou zvěří. Musí se
pokusit přežít v husté neprůchodné džungli. Ke

19.30, kinosál KS, vstupné: 190 Kč

11. 10. pondělí

19.00, Akční / Komedie / Romantický, USA,
2010, titulky, 93 min., vstupné: 70 Kč

13. 10. středa

19.00, Akční / Romantický / Horor / Thriller,
USA, 2010, titulky, 124 min., vstupné: 65 Kč

18. 10. pondělí

Vrahouni

Twilight sága: Zatmění

Predátoři

skupině se naštěstí po krátké době připojí muž,
který na planetě přežil a ví, jak si s predátory
poradit. Režie: Nimród Antal, hrají: Adrien
Brody, Laurence Fishburne, Danny Trejo,
Topher Grace, Carey Jones, Alice Braga,
Mahershalalhashbaz Ali, Derek Mears, Walton
Goggins, Louis Ozawa Changchien, Oleg
Taktarov, Brian Steele.

M. Night Shyamalan nám představuje film
, který je vlastně hranou verzí

anime seriálu .
Planeta obývaná čtyřmi národy, které vládnou
každý jednou přírodní silou. Fire Nation (národ
ohně) vede více jak 100 let ničivou válku
s ostatnímí národy: Water Tribes (Vodní národ),
Earth Kingdom (království Země) aAir Nomads
(vzdušní nomádové). Jen jediný, kdo by mohl
nastolit rovnováhu a mír mezi těmito národy je
reinkarnující se vládce všech 4 živlů - Avatar.
Avatar je nyní 12letý kluk, který má na pomoc
mladého válečníka Sokku a jeho sestru Kataru,
a tak dobrodružná cesta k nastolení míru na
planetě muže začít. Režie: M. Night Shyamalan,
hrají: Jackson Rathbone, Dev Patel, Cliff Curtis,
Nicola Peltz, Seychelle Gabriel, Noah Ringer,
Shaun Toub, Aasif Mandvi, Randall Duk Kim,
LA'Tino.

.

(*1973) je český
houslový virtuóz
světového renomé.
Jedná se o velmi
výraznou a silnou
uměleckou osobnost,
l a u r e á t a m n o h a
předních houslových
soutěží, dnes patrně
vůbec nejpopulár-
ně j š ího českého
umělce působícího
v ob las t i vážné
hudby. Po studiích na konzervatoři a na AMU
studoval houslovou hru v USA. Své posluchače
navíc zaujal svým často velmi neformálním
vystupováním a oblékáním, kterým se snažil
obecenstvu co nejvíce přiblížit - vystupoval se
stylizovaným „pirátským“ šátkem na hlavě,
nechal si postavit unikátní modré housle pro
21. století od nejlepšího současného houslaře
Jana Špidlena.

Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným
mistrem, který se v současném Manhattanu
snaží ubránit město před svým úhlavním
nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred
Molina). Balthazar na to ale sám nestačí, a proto
vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel),

19.00, Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Horor,
USA, 2010, titulky, 107 min., vstupné: 70 Kč

20. 10. středa

19.00, Rodinný / Fantasy / Dobrodružný,
USA, 2010, titulky, 103 min., vstupné: 70 Kč

23. 10. úterý

Koncert předního českého houslisty s klavír-
ním doprovodem Pera Jiříkovského
P a v e l Š p o r c l

19.00, dvorana KS, vstupné: 190 Kč

25. 10. pondělí

The
Last Airbender

Avatar: The Last Airbender

Poslední vládce větru

Virtuosní housle
Pavla Šporcla

Čarodějův učeň

zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale
ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdo-
ry jeho pochybám svého učně. Čaroděj svého
nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do zá-
kladů tajného umění magie a kouzel a společně
se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí
svých schopností postavit jedněm z nejagresiv-
nějších a nejzákeřnějších čarodějů všech dob.
Dave je nucen v sobě najít veškerou odvahu
k tomu, aby jako Čarodějův učeň svůj výcvik
přežil, zachránil město a získal srdce své vyvo-
lené. Režie: Jon Turteltaub, hrají: Nicolas Cage,
Jay Baruchel, Monica Bellucci, Alfred Molina,
Toby Kebbell, Ethan Peck, Teresa Palmer,
Peyton List, Omar Benson Miller, Jake Cherry.

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 pří-
během manipulace. Je Jiří Kajínek obětí
konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží
se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit
svědky? Režie: Petr Jákl ml., hrají: Konstantin
Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Bogusław
Linda, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý,
Václav Bárta, Werner Daehn, Josef Klíma,
Norbert Lichý, Alice Bendová, Ken Duken,
Daniel Daden Svoboda, Hynek Čermák, Deana
Horváthová - Jakubisková, Jana Pehrová -
Krausová, Josef Šebek, Karel Zima, Ľubomír
Paulovič, Jiří Maria Sieber, Marek Vašut, Petr
Jákl ml.

19.00, Akční / Dobrodružný / Drama / Fanta-
sy, USA, 2010, tit., 110 min., vstupné: 70 Kč

27. 10. středa

19.00, Akční / Thriller / Krimi / Drama, ČR,
2010, 107 min., vstupné: 75 Kč

Kajínek

• KD Boršov zve v říjnu
Divadelní spolek z Velkých Opa-
tovic přiveze komedii o divadle finského
autora Bengta Ahlforse

. Koná se 10. října od 15.00
hodin, vstupné je dobrovolné.

Sousedské posezení – opět
s lidovou písničkou

a zpěvem
. Přijďte si zazpívat a třeba i za-

tančit u dobré muziky, dobrého vína a mezi
dobrými přáteli. 16. října od 18.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

teaTrum

DIVADELNÍ
KOMEDIE

VINOBRANÍ
cimbálové muziky

Aleše Smutného Karla
Hegnera



1.

2.

Volby do Zastupitelstva města Moravská Třebová se
uskuteční

a

.

Místa konání voleb do Zastupitelstva města Moravská
Třebová:

Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého č. o.
35, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Jiráskova č. o. 97 - 113 (lichá č. o.), Holandská,a
Sportovní v Moravské Třebové.

Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého č. o.
35, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Jiráskova č. o. 102 - 130 (sudá č. o.), Západní a
Hřebečská v Moravské Třebové.

Volební místnost: Gymnázium, ul. Svitavská č. o. 16,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
B. Němcové, Jiráskova č. o. 1 - 96, 98, 100, J. K. Tyla,
Palackého, Školní a Zahradnická v Moravské Tře-
bové.

Volební místnost: Jídelna Agro Udánky č. p. 35,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města
Udánky, Moravská Třebová.

Volební místnost: Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola, ul. Komenského č. o. 26
(vchod z ulice 9. května), Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Bezručova, K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová,
Sluneční, Tyršova a 9. května v Moravské Třebové.

Volební místnost: Mateřská škola, ul. Piaristická č. o. 1,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Anenské údolí, Garážní, Horní, Jateční, Josefská,
Lanškrounská, Lázeňská, Mlýnská, Nádražní, Na Stráni,
Olomoucká, Piaristická, Rybní, Rybní nám. a Vodní
v Moravské Třebové.

Volební místnost: Mateřská škola, Sušice č. p. 52,
Moravská Třebová

Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města
Sušice, Moravská Třebová.

Volební místnost: Mateřská škola, Boršov č. p. 102,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města
Boršov, Moravská Třebová.

Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého č. o.
35, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Dr. Janského, Dr. Loubala, Svitavská a Tovární v Mo-
ravské Třebové.

Volební místnost: Integrovaná střední škola, ul. Brněn-
ská č. o. 41, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Brněnská, Dukelská, Míru, Nové sady, Polní, Třešňová
alej a Údolní v Moravské Třebové.

Volební místnost: Městský úřad, nám. T. G. Masaryka
č. o. 29, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Brán-
ská, Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdo-
va, Hvězdní, Kostelní nám., Krátká, Marxova, nám.
T. G. Masaryka, Pivovarská, Poštovní, Stará, Tichá, Zá-
mecké nám., Zámecká a Ztracená v Moravské Třebové.

Volební místnost: Dům dětí a mládeže, ul. Jevíčská
č. o. 55, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Alšova, Dvorní, Jánská, Jevíčská, Křížový vrch,
Mánesova, Nerudova, Olivetská hora, Panenská, Pod
Hamry a Strážnického v Moravské Třebové.

Volební místnost: Sociální služby města, ul. Svitavská
č. o. 8, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Sociálních
službách města, ul. Svitavská č. o. 8, Moravská Tře-
bová - domov pro seniory a domy zvláštního určení
(domy s pečovatelskou službou - bývalé penziony).

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním
dokladem), popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky
(platným průkazem o povolení k pobytu).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. Ve den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do
22.00 hodin
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin

Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 3

Volební okrsek č. 4

Volební okrsek č. 5

Volební okrsek č. 6

Volební okrsek č. 7

Volební okrsek č. 8

Volební okrsek č. 9

Volební okrsek č. 10

Volební okrsek č. 11

Volební okrsek č. 12

Volební okrsek č. 13

3.

4.

Oznámení
o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva města Moravská Třebová

oznamuje:

Starosta města Moravská Třebová podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

V Moravské Třebové dne 20.09.2010 RNDr. Josef Ošťádal
starosta města v.r.



Město Moravská Třebová

Pardubický kraj
Program:

Pátek 8. 10. /„Setkání hokejových generací“
17.00 hod. - Show Rádia Haná s Luckou Barbapostolosovou 
Edukativně - zábavný program pro děti s ASEKOL 
Trampolínová show s klauny + možnost pro děti zaskákat si na 3 trampolínách 
Ukázky tréninků od žáčků po muže 
Oficiální vyvěšení dresu hokejové osobnosti

Sobota 9. 10. /„Aréna se otevírá!“
18.00 hod. - dnes večer Vás baví Vladimír Hron 
minihokej žáčků a ukázky tréninku, vystoupení tanečního páru v krasobruslení,
ukázky akrobacie mistrů ČR na trampolíně, barmanská show Jiřího Střelečka,
mistra ČR, exhibice „Ping-pong na ledě“ a další! 
20.00 hod. - autogramiáda Jiřího Dopity 
21.00 hod. - koncert skupiny Quennie - Queen Revival
Bohatá tombola. 

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na rozvoj hokejové mládeže.

Slavnostní otevrení
zimního stadionu
v Moravské Trebové

Sponzoři:

Rekonstrukce stadionu byla součástí projektu s názvem 

„Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa“, 

spolufinancovaný Evropskou unií a realizovaný Městem Moravská Třebová.
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Prohlídkové okruhy:

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.

Multimediální expozice Vás zavede do laboratoře
astrologa, alchymisty a dvorního lékaře pána
moravskotřebovského zámku Vladislava Velena
ze Žerotína. Nahlédněte do tajemství elixíru
života nebo kamene mudrců.

Expozice Vás seznámí s praktikami práva
útrpného. Zámecká sklepení, zvuková stopa
a množství mučicích nástrojů věrně navozují
hrůznou atmosféru této temné kapitoly lidských
dějin.

Tato naše expozice mapuje životní styl konce
15. století až do první poloviny minulého století.
Prohlédněte si řadu zámeckých, církevních, ce-
chovních a dalších památek Moravské Třebové.

Tato expozice přibližuje každodenní život našich
předků žijících na venkově nejen v našem regio-
nu. Kromě selské jizby uvidíte i různé nástroje,
které sloužily k výrobě sukna nebo plátna.

Barevná planeta

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny

Středověká mučírna

Poklady Moravské Třebové

Jak se žilo na venkově

Kreslení v Aquaparku

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

zamek@ksmt.cz

Otevírací doba zámku:
Duben - říjen
po – zavřeno

út – ne: 10.00 – 16.00

Nově v Moravské Třebové
ZUMBA

PILATES

AEROBIK

31. 10. 2010 ZUMBA PARTY ve velké tělo-
cvičně ISŠ od 10.00 do 12.00 hod.
info: tel. 605 832 014,
e-mail:

Pondělí: 18.00 – 19.00 hod.,
(ZŠ Čs. armády, velká tělocvična
– bývalá zemědělská škola)

Čtvrtek: 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)

Pondělí: 19.30 – 20.30 hod.,
(ZŠ Čs. armády, malá tělocvična)

slavickova@seznam.cz
Na všechny se moc těším a ráda Vás uvidím –

Lucka Slavíčková

• Moravskotřebovská univerzita
třetího věku

Vážení přátelé, blíží se termín zahájení
11. ročník moravskotřebovské univerzity tře-
tího věku.

.
Den, čas a místo konání: středa 3. 11. ve
14.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ,
Olomoucká ul. Zájemci o univerzitu si
mohou vyzvednout přihlášku s návratkou na
radnici v kanceláři u paní Mokrášové
(přízemí). Vyplněnou návratku odevzdejte do
11. 10. na stejném místě, popř. odešlete na
e-mailovou adresu: .
Vzhledem k tomu, že zájem o přednášky je
značný a kapacita zasedací místnosti
omezená, prosíme o dodržení termínu.

Zájemci o počítačový kurz pro začátečníky
a pokročilé (10 lekcí) využijí přihlášky do
MTU 3. věku, popř. e-mailové adresy:

nebo SMS na mob.
606 223 855. Děkujeme. Přednost mají
senioři.

Téma pro tento školní rok: Moravská
Třebová – město markrabství moravské-
ho

blazkova.mt@seznam.cz

blazkova.mt@seznam.cz

Děkujeme

Marie Blažková, za lektorskou radu

• Rehabilitační plavání
– zahájení v pátek 1. 10. v 16.30 hod.
Nezapomeňte hygienické potřeby, ručník,
k dispozici je fén! Informativní schůzka bude
15 min. před zahájením.

Marie Blažková

Marie Blažková

• Rehabilitační cvičení
v tělocvičně ZŠ, Čs. armády (u auto-
busového nádraží). Pondělí 4. 10. v 18.30
hod., cvičitelka Pavla Horáčková. Čtvrtek
7. 10. v 18.30 hod., cvičitelka Věra Horá-
ková. POZOR ZMĚNA! Od dalšího týdne
bude cvičení každou středu, místo tělocvičny
bude upřesněno.

Společnost VHOS, a. s., Moravská Třebová,
provozovatel vodovodu a kanalizace města
Moravské Třebové a okolních obcí přispívá
formou sponzoringu k rozvoji kulturně spole-
čenského a sportovního vyžití obyvatel regionu.
V rámci těchto aktivit VHOS, a. s. uspořádala
v neděli 22. srpna v prostorách Moravskotřebov-
ského aquaparku zábavné soutěžení v malování
obrázků na téma „Naše voda. Náš život“.
V kreslířské akci soutěžily děti ve věku 5 – 7 let
a malovaly na téma voda dle vlastní fantazie.

Vyhodnocení nejlepších kreseb děvčat a chlapců
proběhlo pod patronátem vedení společnosti
VHOS, a. s. a vedení města Moravská Třebová.
Vítězové obdrželi drobné dárky od společnosti
VHOS, a. s. Po vyhodnocení soutěžního odpo-
ledne byl vedením společnosti VHOS, a. s. pře-
dán představitelům města Moravská Třebová šek
s finančním příspěvkem na provoz Moravskotře-
bovského aquaparku. Šek na 50 000 Kč předal za
VHOS, a. s. místopředseda představenstva a ředi-
tel společnosti Ing. Jan Šimon společně s tech-
nickým ředitelem Ing. Zdeňkem Šunkou. Za
město Moravská Třebová šek převzali starosta
města RNDr. Josef Ošťádal a oba místosta-
rostové, JUDr. Miloš Izák a Ing. Václav Mačát.
Kreslířské práce dětí byly vystaveny ve vestibulu
Městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka
v Moravské Třebové.

Jan Šimon, ředitel společnosti VHOS, a. s.

Občanské sdružení
Duhový Labyrint pořádá
16. října –
sobota – od 14 hod.,
v tělocvičně ZŠ ČSA

taneční AFRO

Přihlášky a informace:

seminář

duhovylabyrint@centrum.cz

tříhodinový seminář
, vchod dvorem z ul.

Komenského.
Cena: 150 Kč, s sebou pití, pohodlné oblečení
a obuv do tělocvičny.
Kdo se chce připojit ke společnému bubnování,
může si přinést také svůj buben (přihlášeným je
možno zapůjčit).

tel: 776 680 759, 461 316 734
e-mail:

Program činnosti KČT
2. 10. sobota – „Na
Biskupické kaléšek“

13. 10. středa – 9. přátelské posezení
–

17. 10. neděle „Čech pod
Kosířem“.

28. 10. čtvrtek – Pěší výlet na Orlicko

Připomínáme

Cykloturistický výlet
po trase Mor.

Třebová – Chornice – Biskupice – Jevíčko
– Březina v délce cca 50 km. Sraz zájemců
v 9.00 u autobus. nádraží. Návrat okolo
15 hod. Vede: Harašta Pavel.

v klubovně odboru od 19.00 hod.
upřesnění programu na měsíc listopad,
příprava programu činnosti na rok 2011,
vzpomínka na letní akce.

– Pěší výlet do
Odjezd zájemců auty v 8.00

hod. od klubovny odboru. Upřesnění akce
a definitivní přihlášky na výlet včetně
kapacity přepravy budou projednané na
schůzce odboru 13. 10. Vede Weinlich
Ladislav st.

po
trase Ústí n. Orl. – Andrlův Chlum –
Kozlovský kopec – Česká Třebová v délce
cca 17 km. Sraz zájemců v 6.40 hod na
nádraží ČD, odjezd 6.52 hod. Návrat okolo
17.00 hod. Vede: Kopřivová Helena

: i v říjnu se při příznivém
počasí uskuteční středeční a nedělní
odpolední cyklovyjížďky – sraz v 13.00
hod. u autobus. nádraží.
Všechny zájemce o naši činnosti informujeme
také na naši webové stránce:
případné změny v programu budou zveřejněné
ve vývěsní skříňce a na webových stránkách
odboru.

,www.kctmt.wz.cz
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Rudolf von Eichthal: Starý plukovník
Uplynulo již více než sedm desetiletí od té
doby, co se tatínek jednou vrátil v dobré
náladě z hospůdky domů a pozdravil nás, děti,
slovy: Hoši, připravte se, zítra se časně ráno
vydáme na cesty. Per pedes apostulorum
samozřejmě, což znamená pouze pěšky.
Budeme čtyři týdny pryč.
Po těchto slovech jsme my tři bratři – Viktor,
tehdy dvanáctiletý, Kamillo devítiletý a já

šestiletý – vyrazili pravý indiánský pokřik
a začali jsme pobíhat po domě napůl poblázně-
ni radostí. Cestování! Cestování! Jaké nevyslo-
vitelné blaho! Ven z malé Třebové, uvidět jiné
kraje a jiné lidi, jet poštovním kočárem, jehož
stará, dobrá fanfára se tehdy ještě denně
ozývala v uličkách města, no, a snad dokonce
jet železnicí, která v té době ještě zdaleka
objížděla Třebovou a kterou jsme my děti
tudíž znaly jen z obrázků, která se nám zdála
být báječným, nadpozemsky krásným vyná-
lezem. To by byla slast! Maminka vznesla
ovšem proti tomuto cestovatelskému plánu
námitky. „Muži, rozmysli si, co děláš!“ řekla.
„Nejmenšímu je přece teprve šest. Čtyři týdny
pěšky s šestiletým děckem, to je přece holý
nesmysl!“ Ale tatínek se nedal zviklat. „Ale
co, hloupost!“ láteřil jako otrlý voják. „Z kluka
má být také jednou voják, ať si co nejdříve
zvyká na nepohodu.“ A prosadil svou.
Příštího dne, za zářivého červencového jitra se
slunečním svitem, oblohou bez mráčku a jáso-
tem skřivánků, jsme si my čtyři svorně narazili
na hlavu modré kšiltovky, jaké tehdy nosili
tovaryši, vhodili rance na záda a vyšli ven
z brány. Ach, to bylo radosti! Blýskavá rosa na
trávě, přívětivé pozdravy od sekáčů na polích,
úžasná vůně čerstvě posečeného obilí! Jak
krásný byl svět, který jsme dosud sledovali jen
z prostoru maloměsta! Ach, jen cestovat,
cestovat, stále cestovat, vidět, co je tam za
těmi modrými horami, které na severu
obklopovaly naši třebovskou domovinu! Až do
Starého Města jsme šli bez přestávky. Pak se
ovšem přihlásilo vedro, žízeň a hlad a chla-
pecké nožky, nezvyklé pochodu, vypovídaly
službu. Ale nějaké naříkání tatínek vůbec
nepřipouštěl. Drsnými slovy nás pokáral za
naši slabost, přikázal nám řízný pochod

a zapěl, jako bychom byli skutečná kumpanie,
radostné vojenské písně, jejichž refrén jsme
museli zpívat spolu s tatínkem, a které nám
dovolily na chvíli zapomenout na naši únavu.
Ještě dnes mi zní v uších, jak zpíval svým
drsným velitelským hlasem píseň o generálu
Laudonovi a princi Evženovi nebo jinou
strašně švandovní píseň o vodopádu, nad
jejímž textem jsme se my, kluci, mohli

Zřícenina kláštera Koruna Panny Marie v Třebařově na snímku z počátku 20. století (archiv muzea)

uchechtat. Když slunce vystoupilo kolmo nad
naše hlavy a my jsme už skutečně nemohli jít
dál, zastavil tatínek jeden přijíždějící žebřiňák
a umluvil vozku, aby nás za úplatu kousek
svezl. Jo, to bylo jiné cestování! Kolem cesty
ubíhaly dvory nekonečně dlouhého Třebařova,
vozka radostně práskal svým dlouhým bičem,
husy se s křikem rozbíhaly před vesele
cválajícími koňmi. Než jsme se stačili
ohlédnout, byli jsme v Krasíkově. Tady bylo
tolik co vidět, že z nás veškerá únava spadla,
jakoby odletěla. Stála tam velmi blízko na
jednom kopci tajemná ruina kláštera Koruna,
své holé zdi vzpínala žalostně k nebi a chla-
pecká fantazie měla hned dostatek potravy. Tu
se objevila rozlehlá divočina s bažinami a rá-
kosem v sázavském údolí, které oživovala
hejna živočichů a zvala k zálesáckému životu
skoro jako na Mississippi. Zvlášť jedno
zjevení rozechvělo naše chlapecká srdce: Po
naší pravici zela ve skalní stěně temná,
zakouřená díra. Náhle to uvnitř hory zarachoti-
lo a zahřmělo. „Pozor, děti!“ zvolal tatínek.
A k našemu bezmeznému údivu vyrazila ze
zejícího otvoru obrovská černá obluda, která,
vyfukujíc bílá oblaka páry a ostře pískajíc
nakonec zastavila přímo před námi. Železnice.
Které dětské srdce se ještě dnes rozbuší, když
uslyší toto slovo, když uvidí tento dopravní
prostředek, který připomíná středověk? Který
šestiletý chlapec dnes vůbec otočí hlavu, když
kolem projede vlak? Motorky, auta, letadla,
kosmické lodi, tak se říká předmětům snů
dnešních, náročných dětí. Tehdy ale, před
sedmdesáti lety, se naše velká vášeň jmenova-
la: vlak. Ještě dnes mne zamrazí, když si
vzpomenu, jak jsem poprvé směl v Krasíkově
vzrušeně nastoupit do vlaku a jet dvě stanice
do Zábřeha. Trvalo by to dlouho, kdybych

chtěl popsat všechny podrobnosti této první
cesty v mém životě. Dost na tom, že jsme
poznávali kus naší nádherné moravské země
střídavě pěšky, na voze a železnici. Po
Zábřehu jsme viděli historický zámek Žerotínů
v Bludově s jeho sbírkami, potom Šumperk,
něžné Losiny a tehdy světoznámé železárny
v Sobotíně, přes Vernířovice, Františkovu
loveckou chatu a Vysokou Holi se šlo na
Praděd, odtamtud přes Karlovu Studánku do
Vrbna a vlakem do Olomouce, kde jsme si
v údivu prohlíželi první větší město, tehdy
ještě silnou pevnost s hrozivými kanóny na
valech a vojáky všech zbraní a druhů. Po
Olomouci následoval Lipník se skvostným
Helfštýnem a nakonec přišla Bystřice s velko-
lepým poutním chrámem na Hostýně, shlíže-
jícím daleko po zemi moravské.
Při tomto putování jsme získali nezapome-
nutelné zážitky, jež byly rozhodující i v na-
šem dalším životě. Tatínek byl všechno
ostatní, jen ne školomet. Byl jako starý kord,
rozený voják, bojovník od Benátek, Solferina
a Hradce Králové s jedenácti střepinami od
bomby z Benátek, s koulí z pušky od Pie-
montu, s ošklivým zraněním z pruského
bodáku v těle, k tomu ještě málem mrtvý od
střepiny pruského granátu, který vybuchl roku
šedesátého šestého v jeho blízkosti u Hradce
Králové. Myslím, že kromě obecné školy a ka-
detské školy regimentu za svůj život nikdy
neseděl ve školní lavici. Všechno, co bylo cítit
katedrou a učením, mu bylo z hloubi duše
proti srsti. Právě tak cizí mu byla přecitlivě-
lost, sentimentalita a blouznění, ačkoliv se za
jeho drsnou vnější slupkou ukrývalo dobré,
měkké srdce. Jisté je, že za celou čtyřtýdenní
cestu k nám dětem neprohodil jedno jediné
poučné slovo. A přesto – anebo právě proto –
se ze mne na této první cestě v mém životě stal
vášnivý milovník přírody, jímž jsem ještě
dnes, romantik, nadšený ctitel všeho, co
souvisí s dějinami, pověstmi a vyprávěním
rakouského lidu. Tatínek znal snad nevědomky
velké tajemství dětské duše: že každé zdravé
dítě je od přírody bytostí plnou fantazie,
duchem plným rozporů a revolucionářem, že
přijme s chutí jen to, co je oděno půvabem
tajemnosti, co nabízí potravu jeho fantazii a co
bez násilí – nebo lépe – proti vůli učitele a vy-
chovatele může přijmout. Neexistuje žádný
jistější prostředek, jak znechutit dítěti přírodu,
umění, dějiny, pověsti a vyprávění, než že se
mu je na každém kroku strká před nos. Tatínek
byl ze staré školy, byl pro přísnost, lépe řečeno
pro dobrotu podepřenou železnou rukou. Jsem
mu za tento způsob výchovy nekonečně
vděčen. Věčnou knihu života má mladý člověk
číst tak, že v ní bude sám listovat, ne tak, že to
za něho udělají druzí.

Poznámka redakce: Povídka Starý plukovník

je snad jediná z Eichthalova díla, která
byla dosud přeložena do češtiny. Překlad byl
poprvé uveřejněn roku 2000 v občasníku
„Žibřid“ ve Velkém Újezdu prostřednictvím
pana Josefa Richtera, který nám jej nyní
poskytl k dalšímu využití. Jemu i paní
Mgr. Jenny Polákové, Ph.D., která dala sou-
hlas se zveřejněním, patří naše poděkování.
(Osobnosti Rudolfa Pfersmanna von Eichthal,
zejména jeho poválečným kontaktům s rod-
ným městem jsme se věnovali v červencovém
vydání Moravskotřebovského zpravodaje.)

z němčiny přeložila Jenny Poláková
(pokračování příště)

(Der alte Oberst, ze sbírky Lang, lang ist's
her)
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Církve

Církev bratrs

Církev č sloven husits

Římskokatolická farnost Mor. Třebová

ká

esko ská ká

Èeskobratrská církev evangelická

Jiráskova 124, mobil. 721 231 953,
e-mail.

Náboženská obec CČSH
PO BOX  36, 571 01 Moravská Třebová
Tel. 774 365 191; Farář Miloš Košíček

Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel. 461 316 350; ;

e-mail. trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce. P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

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

dobroslav.rousar@seznam.cz

www.farnostmt.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.

Náboženská obec v Moravské Třebové se
schází v modlitebně na ulici Dr. Janského.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše
věřící, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.

Biblické hodiny vždy
po bohoslužbách v 15.00 hodin s malým
pohoštěním.

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
So 18.00 hod.  klášterní kostel
Ne 8.00 hod.  farní kostel

11.00 hod.  klášterní kostel

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 křesťan-
stvím.
Během bohoslužeb, pokud to situace vyžadu-
je, může být nedělní škola pro děti. Proto
jsou k těmto shromážděním srdečně zvány
celé rodiny i s malými dětmi.

www. lavina.webnode.cz

Pravidelné bohoslužby se konají každou
neděli ve 14.00 hodin.

Pořad bohoslužeb: POZOR ZMĚNA!
Internetové stránky farnosti .www.farnostmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

14. ročník Týdne knihoven

Motto: Knihovna pro všechny

Země ledu a ohně.

4. 10. – 9. 10. 2010

4. 10. Velké říjnové společné čtení aneb Pocta
Karlu Hynku Máchovi

Island:

Dánská exlibris

Kdo čte, ten se nenudí – Čte celá třída

5. 10. Mgr. Veronika Peslerová – Současná
literatura pro děti

7. 10  Kosmetika pro náctileté

8. 10. Lampiónový průvod

Po celý týden: registrace na rok 2010 zdarma!
vědomostní a výtvarné soutěže pro děti,
výprodej knih
1. 10. – 31. 10. – Říjen – Měsíc české a slo-
venské vzájemnosti

14. 10. – Osobnost Ladislava z Boskovic

9.00 – 17.00 hod., nepřetržité čtení v dospělém
oddělení, zaměřeno k 200. výročí narození K. H.
Máchy, doplněno výstavou

Přednáška o le-
dovcích, vodopádech, gejzírech, sopkách a hor-
kých pramenech; ráji mořského ptactva; o tom,
jak žijí potomci Vikingů; kudy do středu Země
a jak zbohatnout z rybolovu.

ze Šumperka. Začátek v 17.30 hod.
v sále sociálních služeb.

Soubor exlibris dánských i nedánských výtvar-
níků, který byl vytvořen pro výstavu v Odense
a byl darován odenseskými knihovníky pro-
stějovskému knihovníkovi Miloši Kvapilovi, nyní
dlícímu v Moravské Třebové. Zahájení výstavy
v 9.00 hod.

Zahájení soutěží pro děti na školní rok
2010/2011.

Přednáška Mgr. Veroniky Peslerové z Krajské
knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Určeno
pedagogům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, knihovníkům
školních knihoven a ostatním zájemcům o další
vzdělávání. Začátek je ve 13.30 hod. v ZŠ, ČSA
179.

.
Přednáška p. Marcely Varechové o základních
otázkách péče o pleť s praktickými ukázkami
líčení. Začátek v 15.00 hod. v dětském oddělení
městské knihovny.

Lampiónový průvod pro děti, soutěž o nejhezčí
pohádkový kostým! Sraz u městského muzea
v 18.00 hod. Na programu spolupracují: Kulturní
služby města, ochotnický soubor J. K. Tyla, žáci
a učitelé ZUŠ, členové Klubu českých turistů
a kapely Proč ne band. Ukončení v městské
knihovně, večerní půjčování !!

Výstava slovenské krásné literatury v originále
i v překladech, doplněno naučnou literaurou
o Slovensku (obrazové publikace, průvodce, ma-
py). Přístupno v půjčovní době MěK.

Přednáška PhDr. Jiřího Šmerala o Ladislavu
z Boskovic a jeho vzácné knihovně. Začátek

Lektor: cestovatel
Ivo Müller

v 18.00 hod. ve studovně městské knihovny.

Zveme vás, milé čtenářky i nečtenářky, na setkání
do knihovny. Při čaji a kávě se dobře povídá
o všem možném. Navíc se můžete přiučit kosme-
tickým dovednostem. Něco teorie nám poví
a praktické ukázky líčení předvede p. Marcela
Varechová. Začátek v 17.00 hod. v městské
knihovně.

Přednáška , začátek je v 17.30
hod. ve studovně městské knihovny.

– Lampion
– Muchomůrka
– Věneček z listí
– Větrník

Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení
MěK.

21. 10. – Babinec v knihovně.

26. 10. – Sebepoznání pomocí astrologie

Knihovna dětem
Tvořivé středy pro děti
6. 10.

13. 10.
20. 10.
27. 10.

Tentokrát
o kosmetice

p. Věry Šourkové

Oblastní charita
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 10.
v refektáři františkánského kláštera v 10.00 hod.

Svoz seniorů na hřbitov se uskuteční ve středu
13. 10. 2010 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 - 15.30
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní
osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.

Den otevřených očí proběhl 29. – 30. 9. u pří-
ležitosti Dne charity. Záměrně jsme zvolili tento
název, protože jsme chtěli pozvaným hostům
a široké veřejnosti umožnit podívat se do dění
naší organizace netradičně. Proto jsme návštěvní-
kům nabídli možnost nahlédnout do historie
práce OCHMT, zaostřit do budoucnosti a omrk-
nout vystoupení našich klientů a okouknout
vystavené výrobky. Akce se těšila velkému zájmu
jak široké veřejnosti, tak pozvaných představitelů
Města, Pardubického kraje, sponzorů a našich
příznivců.

Uživatelé STD Ulita se zúčastnili celostátního
festivalu Nad oblaky aneb Každý může být
hvězdou, který je určen pro handicapované
talenty. Naši uživatelé p. Hronek, p. Mrázková,
p. Franková a p. Valenta poslali své práce do
výtvarné kategorie a pěvecké soutěže se zúčast-
nila Dana Podhorná. K naší velké radosti byly
všechny výtvarné práce odbornou porotou
vybrány mezi 20 TOP výkresů, které budou
vystaveny na vernisáži v sále Moravské filhar-
monie v Olomouci. Jaké však bylo naše
překvapení, když jsme zjistili, že mezi pět
finalistů v pěvecké soutěži se probojovala Dana
Podhorná. Podání její písně bylo vybráno ze
zhruba 100 nahrávek z celé republiky.

Jak naši zástupci reprezentovali naše město
Vás budeme informovat.

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:

Celostátní festival Nad oblaky aneb Každý
může být hvězdou.

Velké finále se uskuteční 22. 10. 2010 v sále
Moravské filharmonie v Olomouci v 18.00
hod.

„Den otevřených očí“

Finalisté jsou vybráni!

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
M. Třebová a pracovní tým  OCHMT

Dům dětí a mládeže

1. 10.   Minifotbal
2. 10. Memoriál Jarky Vojířové

14. 10. Stolní tenis

15. 10. Keramika pro veřejnost

18. 10. Den stromů pro MŠ Boršov

– obvod 6.-7. tříd
– hřiště

u ZŠ Palackého, od 9.00 hod. prezence
závodníků, v 9.30 hod. start nejmladší
kategorie, v 10.30 hod. vyhlášení. Akce ve
spolupráci s Atletickým klubem a Zdravým
městem v M. Třebové.

– jednotlivci 4.-5. tříd –
obvodní kolo.

od 15.30 do
17.00 hod. v DDM. Podzimní dekorace. S se-
bou pracovní triko, přezůvky, 10 Kč. Menší
děti v doprovodu rodičů. Zahrnuje následné
glazování.

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

19.-22. 10.  Den stromů

22. 10 Podzimní dílna –

(1.-5. třída). Denně 8.00 – 16.30 hod.
Cena: 500 Kč.

– MŠ, 1. st.
ZŠ, účast nahlásit předem v DDM

pro veřej-
nost. Od 15.30 do 17.00 hod. v DDM. S sebou
menší květináč, pracovní triko, přezůvky,
10 Kč. Menší děti v doprovodu rodičů.

Hry v klubovně i v přírodě,
oslava halloweenu (dlabání dýní, karneval),
kreativní činnost aj. Strava = 2x svačina, oběd
v restauraci, pitný režim neomezen. Děti
závazně nahlásit (telefonicky). Přihlášku a pe-
níze odevzdat nejpozději do 22. 10. v DDM.
Případné informace v DDM.

27.-29. 10. PODZIMNÍ POBYT V DDM
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Skauting v Moravské Třebové slaví pětasedmdesát let
Letošní rok je pro moravskotřebovský skauting
rokem jubilejním. Skautské hnutí se ve městě
rozvíjí už dlouhých sedmdesát pět let. A mohli
bychom připojit ještě jedno výročí. Před dvaceti
lety obnovilo skautské středisko svoji činnost
a od té doby prožívá nejdelší období nepřerušené
existence. Na skautingu ve městě je to znát.
Moravskotřebovské středisko, se svými téměř sto
sedmdesáti členy, patří k nejpočetnějším ve
svitavském okrese. Oproti jiným střediskům mělo
tu výhodu, že mohlo navázat na dvacetiletou
existenci pionýrské skupiny generála Sochora.
Pionýrská skupina, která se zpočátku nazývala
Táborník, vznikla na podzim roku 1970 z pů-
vodního skautského střediska. Junák byl
normalizačním režimem zakázán a moravskotře-

bovští skauti byli postaveni před závažné
rozhodnutí. Převést skautské středisko do
pionýrské organizace, jak nabádalo vedení
Junáka, nebo se rozpustit. Názory se různily.
Nakonec však převážilo odhodlání pokračovat
dál v činnosti ve změněných podmínkách i za
cenu kompromisů. Nová pionýrská skupina to
zpočátku neměla lehké. Okresní funkcionáři
svazu mládeže o její skautské minulosti
samozřejmě věděli a někteří z nich dělali vše pro
to, aby byla zrušena. Důvodem nebyla jen
skautská výchova, která byla pod hlavičkou pio-
nýrské organizace nadále prováděna, ale i ma-
teriální vybavení skupiny. Závist vzbuzovala
především táborová základna Na Kvíčalce ležící
v místech někdejší německé osady, v lesích
několik kilometrů jižně od města. Přes opakované
pokusy o zrušení se nakonec pionýrskou skupinu
podařilo po celá sedmdesátá a osmdesátá léta
udržet. Přispělo k tomu i spojení s místním
podnikem Toner (později Rostex), který nad
pionýrskou skupinou převzal patronát. A tak,
když se v listopadu 1989 po dlouhých čtyřiceti
letech konečně zhroutil komunistický režim, bylo

Tábor pro rodiče s dětmi na
Kvíčalce letos už podesáté

Poslední červencový týden letošního roku
uspořádalo moravskotřebovské středisko Junáka
na své skautské základně na Kvíčalce už desátý
ročník tábora pro rodiče s dětmi.

Letos se na Kvíčalce sešla necelá padesátka
rodičů s dětmi, kteří se sjeli z nejrůznějších koutů
republiky. Nejmladší účastnicí byla šesti-
měsíční Kateřinka, která zvládla celý táborový
pobyt, včetně nocování ve stanu. Nejstaršími byli
tři sedmiletí. Jinak se věkové rozpětí dětí
pohybovalo od tří do pěti let. Tomu odpovídal
i program, který byl pro účastníky tábora
připraven. Kromě řady tradičních her a aktivit
prolínala programem celotáborová hra Popletené
pohádky. Průvodcem byla známá postava
televizního Večerníčka, kterému děti pomáhaly
uvádět zamotané a popletené pohádky na pravou
míru. Nevlídné počasí paradoxně poskytlo větší
prostor nejrůznějším rukodělným aktivitám. Děti
si vyráběly, barvily, malovaly, lepily, vystřihovaly
technikou kyrigami. A samozřejmě se taky hrálo
a zpívalo. Každý večer se četly na dobrou noc
pohádky.
Snad jen počasí letošnímu táboření příliš nepřálo.
Za těch deset let zřejmě šlo o nejchladnější
a nejdeštivější tábor. Kvůli dešti se nakonec
neuskutečnil ani táborák, na který se všichni moc
těšili. Děti prožily tábor naplno. Snadno se obešly
bez teplé tekoucí vody a rovněž na další vymo-
ženosti naší postmoderní civilizace si za ten
týden ani nevzpomněly. A spokojení byli i rodiče.
Tábor pro rodiče s dětmi podpořila řada místních
i nadregionálních institucí, firem i jednotlivců,
mezi jinými i Pardubický kraj a město Moravská
Třebová. Všem dárcům a sponzorům, jejichž
vstřícný přístup svědčí o tom, že jim budoucnost
dětí není lhostejná, srdečně děkujeme. www.
taborprorodicesdetmi.wz.cz

PhDr. Jiří Šmeral – redakčně kráceno

možné navázat na dvě desetiletí potlačovanou
tradici a činnost skautského střediska obnovit.
Ohlédneme-li se za tři čtvrtě stoletím existence
skautingu v Moravské Třebové, vidíme období
rozkvětu i úpadku, zákazů i znovuzrození. Ale
hlavně stovky dětí, které tento výjimečný
výchovný systém formoval a ovlivnil. Na úplném
začátku stojí pozoruhodné spojení, pro které
budeme jen obtížně hledat srovnání. První
skautský oddíl ve městě vznikl na podzim roku
1935 v prostředí Státního vojenského reformního
reálného gymnázia. Na tomto experimentu
spolupracovalo vedení Junáka s ministerstvem
národní obrany. Oddíl, který v srpnu 1936
navštívil sám zakladatel českého skautingu
Antonín Benjamin Svojsík, existoval až do
podzimu roku 1938, kdy byla Moravská Třebová
obsazena německou armádou a připojena k Třetí
říši. V poválečném skautingu se potom odráží
složitý vývoj, kterým město prošlo do února
1948. Nezakořeněnost, opakované stěhování,
ekonomické i sociální problémy nových obyvatel
města způsobily, že skautské středisko se po
slibném začátku ještě před zákazem Junáka samo
rozpadlo. A tak jednoznačně největší rozkvět
zažil moravskotřebovský skauting během krát-
kého euforického období konce šedesátých a po-
čátku sedmdesátých let. Nadšení, které ovládlo
jak děti tak i jejich skautské vedoucí, bylo
světlem v temnotách dlouhých dvaceti normali-
začních let. Skautský duch přetrval a obnovené
středisko mohlo na počátku devadesátých let
navázat na úspěšné působení skautů ve městě
v letech minulých.
Více se o historii skautského hnutí ve městě
můžete dočíst v připravované publikaci „75 let
skautingu v Moravské Třebové“, která vychází
při příležitosti letošního výročí na začátku října
tohoto roku. Kromě historických pasáží naleznou
případní čtenáři na téměř dvou stech stranách
vzpomínky pamětníků a rozsáhlý výbor z kronik.
Text doprovází množství unikátních, černobílých
i barevných fotografií. Součástí knihy je i DVD
s filmovými záběry ze skautských táborů v le-
tech 1969 až 1970. Na vydání publikace se podí-
lela řada institucí, místních firem i jednotlivců,
mezi jinými Pardubický kraj, Město Moravská
Třebová, Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Moravská Třebová, Vojenská střední
škola a Vyšší odborná škola ministerstva obrany,
Kösso, Hedva, Technické služby, DGF, OR-CZ,
Abner, Moravec pekárny, Vyko a další. Všem,
kteří přispěli, srdečně děkujeme.

PhDr. Jiří Šmeral, Junák
– středisko Moravská Třebová

Mnohé z dětí viděly parní vlak poprvé v životě
a dokázaly se velmi rychle pro tuto zábavu
nadchnout. Navíc si prohlédly i mnoho dalších
exponátů z éry průmyslové těžby šamotu –
nákladní auta, buldozery a další vlakovou
techniku. To oslovilo zejména kluky.
Pořadatelé ze skautských řad dokázali, že jsou
schopni zorganizovat velmi kvalitní akci pro
účastníky z různých koutů (účastníci přijeli
např. z Pardubic, Slatiňan, Králík, Letohradu,
Vysokého Mýta, Lanškrouna, České a Moravské
Třebové), napomohli ozvláštnit jejich běžnou
oddílovou činnost, setkat se a navázat kontakty.
Dobrá parta z Mladějovské úzkorozchodné dráhy
pak prezentovala jejich společné dlouholeté
dobré dílo, které se stává významným lákadlem
řady turistů do našeho Moravskotřebovského
regionu.
Závěrem je třeba poděkovat všem pořadatelům
z Moravské Třebové, Letohradu a Mladějovské
úzkorozchodné dráhy a také všem účastníkům za
příjemně strávenou neděli.

Jan Stejskal, hlavní pořadatel
Junák – středisko Moravská Třebová

Skautský den na mladějovské úzkorozchodce
V neděli 19. září 2010 se na úzkorozchodné
průmyslové dráze v Mladějově na Moravě konal
Skautský den. Jednalo se o akci, jež svým
rozsahem je v Pardubickém kraji naprosto
ojedinělá. Akci iniciovala Krajská rada Junáka
Pardubického kraje jako podporu náboru nových
členů v téměř 40 střediscích kraje.
Téměř 50 pořadatelů z řad skautů ze středisek
Letohrad a Moravská Třebová a také vlaková četa
Mladějovské průmyslové dráhy o. s. připravila
pro víc jak 250 účastníků, dětí mladšího školního
věku, velmi zajímavou nabídku jak strávit neděli.
Účastníci mohli využít široké nabídky zábavných
i poučných stanovišť, jež byly společně pro-
vázány „nádražáckou“ tématikou. Mohli zdolat
lanovou dráhu, vytvořit si suvenýr, vyzkoušet
svoji obratnost v disciplínách se zavázanýma
očima, smysly, paměť, ostré oko při střelbě ze
vzduchovek a mnoho dalšího. Pokud děti úspěšně
absolvovaly všechny disciplíny, získaly karto-
novou jízdenku. S tou mohly využít největší
lákadlo (nejen pro děti) – jízdu parním vláčkem
na úzkorozchodné trati ze stanice Mladějov do
stanice Veksl.

• Pozvánka na Skautský den
Na sobotu a neděli připravilo
středisko Junáka při příležitosti 75. výročí
skautingu v Moravské Třebové pro všechny
zájemce z řad široké veřejnosti akci s názvem
Skautský den. Slavnostní zahájení proběhne
v sobotu v 10.00 na náměstí T. G. M. Od 10.30
budou připraveny ukázky skautské činnosti
a soutěže pro děti i dospělé. Rovněž se
uskuteční pokus o ustavení rekordu v počtu
skautů v krojích přítomných na náměstí.
V jednu hodinu po poledni vypukne pátrací hra
„Po stopách skautingu v Moravské Třebové“,
jejíž ukončení se předpokládá do čtvrté hodiny
odpolední. Současně od 12.00 do 17.00, bude
možné navštívit výstavu „Skauting v Moravské
Třebové“ ve vestibulu radnice. Sobotní program
zakončí slavnostní prezentace publikace „75 let
skautingu v Moravské Třebové“, která proběhne
v 17.00 ve vestibulu radnice. V neděli program
akce pokračuje výstavou „Skauting v Moravské
Třebové“, kterou bude možné navštívit od 10.00
do 16.00 ve vestibulu radnice. Přijďte se skauty
oslavit jejich výročí. Všichni jste srdečně zváni.

9. až 10. října

Moravskotřebovští skauti
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ISŠ Moravská Třebová – ostrý start do nového školního roku

Adaptační pobyt žáků
6. ročníku ZŠ Palackého

Novinky z „Křižovatky“

Peníze EU na ZŠ Palackého

Na adapťák do Březové!
První dny září jsou již po mnoho desítek let
nejenom znamením pomalu končícího léta, ale
také začátkem nového školního roku pro žáky
základních a středních škol. Již méně je ale
zřejmé, že deset měsíců školy není pro její dnešní
návštěvníky jenom nudným sezením v lavicích
a biflováním pouček a dat. V konkurenci, která se
promítá i do oblasti výchovy a vzdělávání by
totiž s takovouto „nabídkou“ žádná škola dlouho
neobstála. Jednotlivé měsíce školního roku jsou
tak na drtivé většině škol protkány pestrou
nabídkou akcí a aktivit, v jejichž rámci se mohou
žáci nejenom naučit novým věcem, ale také
získat autentické zážitky z praxe. Integrovaná
střední škola Moravská Třebová, která pod
střechami svých objektů spojuje pestrou nabídku
učebních i studijních oborů v tomto úsilí
rozhodně nezůstává stranou. Na měsíce září
a říjen má proto pro své žáky a studenty
připraveno hned několik atraktivních akcí.
Vzhledem k tomu, že tyto aktivity přispívají
především ke zkvalitnění výuky a zvýšení
konkurenceschopnosti při budoucím pracovním
uplatnění žáků a studentů rozhodně stojí za to,
přiblížit jejich obsah také širší veřejnosti.
Pro žáky 1. ročníků začala nová, tři až čtyři roky
trvající etapa jejich života. Vzhledem k rozsáhlé
spádové oblasti školy a skutečnosti, že je velké
procento jejích žáků přes týden ubytováno na
školních internátech, začali „prváci“ ve čtvrtek
2. září své dny v Moravské Třebové adaptačním
kurzem, ve kterém se seznámili nejen s budovami
školy či školní jídelny, ale také trasami přesunů
městem, umístěním důležitých obchodů a služeb
i možnostmi kulturního vyžití.

Stalo se už tradicí, že žáci 6. ročníku naší školy
začátkem září odjíždějí na adaptační pobyt, aby
tam poznali nový třídní kolektiv, nové třídní
učitelky a učitele a aby se naučili pracovat v nové
třídní skupině. Letošní pobyt proběhl nedaleko
Moravské Třebové na Vysokém Poli od 6. do
9. září. Děti byly ubytovány v chatkách, které
poskytovaly v poměrně chladném počasí dostatek
tepla, protože byly příjemně vytápěny. Některé
děti se vyrovnávaly s tím, že jsou poprvé mimo
rodinu, jen se svými kamarády, učitelkami
a instruktory. Všichni, děti i my dospělí, jsme
to společně zvládli skvěle. Pobyt byl zaměřen
na zlepšení komunikačních dovedností žáků,
prostřednictvím zátěžových tras a psychomotoric-
kých her si děti zvykaly na týmovou práci.Třídní
učitelky a metodička prevence měly obrovskou
příležitost poznat své „nové“ děti, které pře-
stoupily v letošním školním roce na 2. stupeň.
Děkujeme vedení Města Moravská Třebová za
podporu této akce.

Mgr. Květa Štefková

Ve dnech 20.-22. září se žáci 5. a 6. tříd zúčastnili
komunikačního pobytu v areálu Srnčí. Tento
pobyt byl zaměřen na posilování vazeb v třídním
kolektivu a je částečně hrazen z projektu
ministerstva školství „Šancí je prevence“.
A jak celý pobyt probíhal? Začal pěší vycház-
kou směrem na Srnčí. V průběhu pobytu
s dětmi pracovali městští policisté, psycholožka
Mgr. Tempírová, která pravidelně spolupracuje
s naší školou. V programu zbyl čas také na
zopakování zásad první pomoci a zdravovědu.
Podvečery trávily děti při hrách zaměřených na
spolupráci a vzájemnou pomoc. Zpět do
Moravské Třebové došly děti opět po svých.
Doufáme, že se nám podaří i v dalších letech
získat dotační prostředky z grantů a budeme moci
podobný pobyt zopakovat.

Učitelé z „Křižovatky“

ZŠ Palackého Moravská Třebová zpracovala
žádost o přidělení dotace z projektu EU školám
v rámci programu „OPVK“ s názvem Zlepšení
podmínek pro vzdělání na základních školách.
Žádost byla podána v červnu a byla posouzena
kladně. Výsledkem je, že škola obdrží ve dvou
etapách celkem 2 363 499 Kč. Tyto prostředky
budou využity především ke zlepšení výuky na
škole. Tím je myšleno, že peníze budou čerpány
na vzdělávání pedagogických pracovníků, na
tvorbu a následné používání nových metodických
materiálů, na zkvalitnění výuky cizích jazyků, na
individualizaci výuky formou dělených hodin
a na vybavení školy moderními učebními pomůc-
kami. Škola tak má nyní i více možností zajistit
podmínky žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami a žákům mimořádně nadaným. Část
finančních prostředků bude využita k zajištění
odborníků v oblasti prevence soc.-patologických
jevů. Ti budou pracovat s jednotlivými třídními
skupinami dle potřeby.Všichni učitelé se pustili
do práce, na poradách i na schůzkách metodic-
kých orgánů teď pedagogové horlivě pracují,
tvoří, vyměňují si zkušenosti a cítí, že mají příle-
žitost posunout podmínky na naší škole zase výš.

Petr Vágner, ředitel školy

Již potřetí proběhla pro žáky naší školy akce,
kterou všichni známe pod pojmem „adaptační
kurz“. Zúčastnili se jí studenti prvních ročníků, tj.
třída 1.A a 1.AV a aby nám to nebylo líto,
přestože se známe už čtyři roky, jela také naše
třída 5.AV a kurz jsme pojali jako „prožitkový“.
A co je vlastně náplní takového kurzu?
Především se seznámit v kolektivu, vyzkoušet
různé zajímavé věci a naučit se mezi sebou
spolupracovat.

Když jsme 7. 9. ráno vyjížděli od naší školy směr
Březová u Třebíče, nikdo ještě netušil, jak
strávíme následující čtyři dny. Všichni byli
napjatí a plni očekávání. Po příjezdu si nás
převzali instruktoři, kteří se nám v dalších dnech
věnovali. A protože už jsme byli nedočkaví, co
všechno zažijeme, hned jsme se vrhli na první
aktivity, abychom je za těch pár dní stihli zdolat
všechny. Překonali jsme nízká lana, kde jsme se
jistili navzájem, i vysoká lana pod ochranou
karabiny, do výšky několika metrů jsme si
zaskákali na bungee-trampolínách a vystřelili
z luku i ze vzduchovky. Svoji fyzickou zdatnost
jsme si ověřili na rambodráze plné různých
překážek, nechyběla ani lezecká stěna. Jejího
vrcholu dosáhli sice jen někteří, ale většina si to
alespoň vyzkoušela. Ti odvážnější zkusili ve
dvojici zdolat Jákobův žebřík jen málo podobný
žebříku, který známe. Nikdo si však nenechal ujít
skok do prázdna. Skákalo se různě – někdo se
rozplácl jako při skoku do vody, jiní zkusili
kreaci Supermana nebo holubičku. A samozřejmě
nesměl chybět paintball a airsoft, zde jsme sice
schytali pár modřin, ale taky jsme je uštědřili
ostatním. Svoji kolektivní spolupráci jsme
zdokonalili v týmparku, kde nás čekaly různé
úkoly, do kterých bylo třeba zapojit celou třídu.
Na závěr pobytu se někteří odvážlivci ještě
projeli lanovkou z patnáctimetrové výšky rovnou
do vody. Program byl nabitý, večery pak bývaly
volné, určené pro odpočinek po náročném dni.
Pro ty méně unavené byl otevřený bar s hernou
a kdo ještě potřeboval pohyb, mohl se vyblbnout
na diskotéce. Bohužel jsme si museli najít i čas
na spaní.
V den odjezdu musíme brzy vstávat, je třeba
uklidit, jede se domů! Ještě honem vyplnit
dotazník, rychle se naobědvat a už sedáme do
autobusu. Sobota, neděle, a pak nastoupí zase ten
normální školní život. Vzpomínky ale zůstanou.
Všechny atrakce se nám moc líbily, mnohdy jsme
překonali sami sebe a zažili něco, co jen tak
nezažijeme. To je akce, na kterou se nezapomíná.
Je to pravda, tyhle zážitky v nás zůstanou navždy.
Opravdu navždy. Alena Jílková, 5.AV

Do budov školy se však život navrátil mnohem
dříve, než 1. září. V rámci svého dalšího
vzdělávání absolvovali pedagogové školy v úterý
31. září seminář, zaměřený na autoevaluaci
(sebehodnocení) školy, který je součástí projektu
„Měníme sebe – měníme školu“, vycházejícího
z operačního programu Evropské unie Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost.
Studentkám a studentům oborů Sociální péče
a Sociálně – správní činnost by rozhodně neměla
být cizí účast v humanitárně či charitativně
zaměřených veřejných sbírkách. To prokázali
také i studentky a jeden statečný student třídy,
když se ve středu 8. září zapojili do sbírky
Nadačního fondu Českého rozhlasu, známé pod
názvem Světluška. Vybrané peníze zlepší život
mnoha lidem s těžkým zrakovým postižením.
Nejen zájemce o budoucí studium na naší
škole bychom pak velice rádi pozvali na Den
otevřených dveří, připravovaných na pátek
12. listopadu.

Pavel Petr, ISŠ Moravská Třebová
Red. kráceno a upraveno

• Burza
Školní sportovní klub při Gymnáziu Moravská
Třebová pořádá

ve dnech 15. - 16. října 2010
pátek 15. 10. – 15.00 - 20.00
pátek 15. 10. – 17.30 - 20.00
sobota 16. 10. – 9.00 - 12.00

B U R Z U zimních
sportovních potřeb a zimního sportovního
oblečení
PŘÍJEM:
PRODEJ:

VYÚČTOVÁNÍ:
sobota 16. 10. – 14.00 - 17.00

Ohlédnutí za prázdninami
První srpnový týden proběhl v DDM Moravská
Třebová letní tábor s možností výuky břišních
tanců, kterého se účastnilo dvacet děvčat. Celý
pobyt měl kouzelnou atmosféru a děti zachraňo-
valy Říši pohádek před zlým Rumburakem.
I když to nebyl lehký úkol, vše zvládly na
jedničku a my se nemusíme bát, že si Karkulka
pochutná na babičce a kdo ví, co všechno by zlý
čaroděj ve světě pohádek natropil. Děti se
nezalekly ani čerta, kterého potkaly v pekle,
poradily si se zlým drakem a zachránily tak
princeznu, objevily tajemnou komnatu a pečlivě
střežily kouzelné předměty. Také zatancovaly
dětem z dětského domova a ještě by se našla
spousta dalších krásných zážitků. Všem holčič-
kám bychom touto cestou chtěli poděkovat za
příjemně prožité chvíle a budeme se těšit zase
příště.

Vedoucí LT



Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Á s t r a n a 1 5Ř Í J E N 2 0 1 0

Motokároví piloti ukončili sezónu

Babí léto – tentokrát
volejbalové...

Podruhé přivítali třebovští volejbalisté babí léto
svým turnajem smíšených družstev. Uprostřed
měsíce září se na zdejších kurtech sešla šestice týmů,
jež se pravidelně střetávají na podobných turnajích
v regionu, aby se aktéři pobavili a vzdali hold svému
oblíbenému sportu.

Počasí bylo nesmírně vlídné, takže všichni aktéři
mohli předvádět kvalitní výkony, hráli s maximál-
ním nasazením, vždy v duchu fair play. Prvenství
nakonec získalo družstvo pořadatele –

. Účastníci si pochvalovali nejen
volejbalový areál, ale i skvělou atmosféru.

ASPV
M. Třebová

Jana Šimonová

Do posledního místečka se na konci prázdnin
zaplnilo depo závodního okruhu v rakouském Bruck
an der Leitha. Tento okruh se stal předposledním
dějištěm závodu malých motokár letošního seriálu
Karting Cup. Desítky registrovaných a licencova-
ných závodníků vyrazily na trať a svedly nelítostný
souboj o mety nejvyšší. Přes doslova nesnesitelné
vedro byla výprava našich jezdců velmi úspěšná.
Poprvé na stupně vítězů vystoupil Ondra Khyr. Ve
své třídě Bambini zajel velmi dobré časy a zcela
zaslouženě uhájil třetí příčku. Stejného výsledku
dosáhl i Zdenda Ošťádal (Kadet). O stupínek výš
vystoupil Láďa Jokeš (EASY 125). Našeho jezdce
porazil jen rakouský kolega, který má domácí trať
dobře nacvičenou. V kategorii Rotax junior Max
startoval Adam Doležal. S vervou se pustil do
závodu a snažil se o výsledek co nejlepší. Součet
bodů stačil tentokrát na šesté místo. Roman Vacek
(Rotax Max) také nechal na trati mnoho sil. Všechny
rozjížďky dojel bez větších problémů, bodový zisk
ho zařadil na osmou příčku. Ve třídě FC Junior viděli
diváci rovněž krásný závod. Náš jezdec, Libor
Blaha, v poli soupeřů předvedl strhující jízdy.
Získané body nakonec stačily na devátou příčku, což
mezi téměř třiceti závodníky je opravdu úspěch.
O pár týdnů později praskalo depo ve švech na
vysokomýtském autodromu. Více než dvě stovky
pilotů malých vozítek se přijely v polovině září
rozloučit s motokárovou sezónou a vybojovat v le-
tošním podniku poslední možné body. Na startovním
roštu nechyběli ani moravskotřebovští jezdci. Ondra
Khyr (Bambini) obsadil sedmou příčku. Zdeněk
Ošťádal (Kadet) vyrovnanými jízdami vybojoval
opět třetí pozici. Adam Doležal (Rotax junior Max)
obsadil velmi pěkné šesté místo. Láďa Jokeš (EASY
125) byl poražen pouze jedním závodníkem, a to
o generaci mladším. Roman Vacek (Rotax Max) do
posledního závodu nenastoupil. Zcela zaplněná
tribuna s nadšením sledovala adrenalinový souboj
„efcéček“, vrchol každých motokárových závodů.
V poli téměř třiceti závodníků jsme měli svého
zástupce Libora Blahu, který ve velmi dobré formě
vypálil na trať. Razantně se vložil do závodu a vy-
tvořil si svůj osobní traťový rekord. Bodový zisk
vystačil na velmi pěkné šesté místo. Na závodníky
čeká už jen sečtení všech dosažených bodů,
závěrečné vyhodnocení a předání cen těm nejlepším.

Autoklub Moravská Třebová
Red. upraveno

Aktivita oddílu stolního tenisu vyústila v nápad,
pracovně označovaný jako moravskotřebovský
Mt. Everest. Nejvyšší hora světa má bezmála 9 km,
a právě takový výškový rozdíl se pokusili zdolat
členové oddílu v rámci 24hodinového maratónu
výstupem na zdejší rozhlednu Pastýřku. I ona si
zasloužila pozornost – vždyť v těchto dnech oslavila
roční existenci.
Non-stop výstup se uskutečnil za spoluúčasti občanů
města a podpory města Moravská Třebová. Pod-
půrný tým doslova přebýval na vrcholu kopce, aby
permanentně zajistil okamžiky, kdy nebyl přítomný
žádný jiný návštěvník.
Čas k vytvoření rekordu byl vymezen páteční
(10. 9.) 15. hod. a stejnou dobou na chronometru
o den později. Průběhu akce pomohli všichni, kdo se
zapojili, mnozí z příchozích absolvovali i několik
výstupů. Přišli nejen jednotlivci, rodiny s dětmi,
houbaři, kteří na chvíli přerušili své letošní
„houbové žně“ v lese, ale i různě početné skupiny.

Nechyběli místní turisté v čele s Ing. Josefem
Schneeweissem, skauti se svým vůdcem Jardou
Matuškou, děti ze Speciální školy s doprovodem
a další. Svým výkonem do součtu metrů přispěl
i Roman Langer, český vysokohorský horolezec.
Nechyběli ani zástupci města, přičemž neúnavný
sportovec místostarosta V. Mačát symbolicky završil
celý maratón, když na horní plošině rozhledny
vyvěsil vlaječku M. Třebové.

sdělil do našeho bloku duchovní otec
celé akce Miroslav Muselík.
Osmitisícovka padla již v sobotu o půl páté ráno.
Celkem vystoupalo na rozhlednu 320 osob; celkem
proběhlo 656 výstupů (1 výstup – 110 schodů),
tj. celkem 72 160 schodů. Za 24 hodin bylo zdoláno
14 530,4 výškových metrů. Nejrychlejší cesta po
schodech nahoru a dolů trvala pouhých šestačtyřicet
vteřin. Jedna mladá dívka vystoupala nahoru i dolů
pozpátku! Nejmladšímu účastníkovi (spolu s ta-
tínkem) byl rok a půl, nejstaršímu 76 let.
Ve městě se takto uskutečnila nevídaná až bláznivá
akce, nicméně skončila úspěšně, potěšitelná byla
zejména přízeň občanů.

„Nálada byla vskutku po celých 24 hodin doslova
euforická, lidé se ztotožnili s naším cílem. Našemu
podpůrnému týmu nosili čokolády, makové buchty
i termosky s horkou kávou a čajem, i za to jim patří
poděkování,“

Rozhledna Pastýřka má svůj rekord

Hokejisté v létě nespali…

Míčový pětiboj 2010 opět
o něco kvalitnější

Mezinárodní mistrovství sv ta
junior ve Francii

ě
ů

Prázdninový kemp hokejistů
Na závěr prázdnin od 23. do 27. srpna se uskutečnil
druhý, pětidenní tábor, který probíhal už přímo na
ledě v nedalekém Uničově. Na mladé adepty čekala
vždy ranní rozcvička, hodinový výcvik techniky
bruslení, po obědě formou her pohybovka na suchu
a následný skupinový ledový trénink zaměřený na
herní situace. Další celodenní soustředění v podobě
víkendových kempů se následně uskutečnily v mě-
síci září. Obdobně se dávno z letního spánku
probudila i další družstva HC Slovan.
Všechna se již nyní těší na samotné zahájení sezony,
která bude v mnohém naprosto jiná. Hokejisty i nad-
šené obecenstvo bude nově vítat dobudovaná ledová
hala; v návaznosti na zlepšené zázemí a podmínky
přípravy se lze nadít i kvalitnějších výkonů a vý-
sledků. Nové možnosti vytvoří jistě podmínky pro
pořádání podobných kempů v domácím prostředí.

Firemní sport ve městě představují již déle než 10 let
zejména aktivity Kössa (lyžařský sprint, florbal,
míčové víceboje). Letošní ročník míčového pětiboje
se takto uskutečnil již po dvanácté. Obvyklých 10 tý-
mů, jejichž aktéři se museli postupně „prokousat“
soutěžemi v tenise na antuce, florbalu, nohejbalu,
volejbalu a badmintonu. V každé disciplíně získala
soutěžní dvojice počet bodů podle umístění (1-10),
jejich součet stanovil poté celkové pořadí.
Nejlépe se vedlo dvojici z týmu Sigma (Podhorný -
Valsa); ti dokázali nasbírat nejlepší umístění, což
nebylo nikterak jednoduché. Náročný byl zejména
dvojkový volejbal či nohejbal a vzhledem k únavě
i badminton. Nicméně, nikdo nelitoval svého úsilí
a celodenní dřiny. Byl to den plný sportu a zajímavé
podívané. Každý tým vynikal v něčem jiném, právě
ta všestrannost byla nakonec rozhodující. Soutěžili
bývalí i současní sportovci různých odvětví a věku,
překonávali své hranice a hlavně pohodlnost.
Rozhodně nebyla nouze ani o zábavu, která
okořenila celodenní interesantní akci.

(Valsa - Podhorný),
(Křeček - Mrva), (Peškar - Komoň)
Výsledky: 1. Sigma 2. Božínci

3. Krasavci

Dne 21 -22. 8. se Lukáš Komprda zú astnil
mezinárodního mistrovství sv ta junior ve Francii
kam byl vybrán A R eské republiky, jako vedoucí
jezdec mez. mistrovství

R junior . Do Francie
s e s j e l o d o j e h o
kubatury 60 nejlepších
jezdc z celého sv ta.
Do hlavního závodu,
který se jel v ned li, se
kvalifikovalo 40 jezdc .
Našt stí se Lukášovi povedlo zajet a byl mezi 40
nejlepšími. V první jízd Lukáš odstartoval v p li,
ale v první zatá ce ud lal chybu a p edjelo ho
n kolik jezdc . Cílem nakonec projel na perfektním
20. míst a získal tak sv j první prémiový sv tový
bod. Bohužel na konci první jízdy se mu rozed ela
levá dla a ve druhé jízd tak musel jet v pomalém
tempu, takže z toho bylo v cíli 30. místo. Celkov
skon il na 26. míst , což bylo velmi slušné. Sezona
se blíží pomalu ke konci a Lukáš má všechny
vybrané evropské a jeden sv tový závod odjety.
Ješt ho ale ekají poslední dva juniorské mez.
mistrovství R, které v pr b žném po adí vede a tak
doufá jak on tak i celý team, že se mu povede pro
letošní rok ud lat mez. mistra R junior
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MoToman Team

Sport v říjnu
Fotbal

9. 10. Slavnostní otevření zimního stadionu

2. 10. Silniční časovka jednotlivců –

ů

A

2. 10. 10.00 Dorost st., ml. – Králíky
16.00 Muži C – Městečko Trnávka

9. 10. 10.00 Muži C – Křenov
16.00 Muži B – Opatov

10. 10. 10:00 Žáci st., ml. – Ústí n/Orl.
16.00 Muži A – Letohrad B

16. 10. 10.00 Dorost st., ml. – Vysoké Mýto
23. 10. 10.00 Dorost st., ml. – Lanškroun

15.30 Muži B – Dolní Újezd B
28. 10. 10.00 Žáci st., ml. – Junior Pce

14.30 Muži B – Kunčina
30. 10. 10.00 Žáci st., ml. – Česká Třebová
31. 10. 14.30 Muži A – Načešice

2. 10. 10.00 VK Sl. M. T. – Sokol Kunvald
9. 10. 10.00 VK Sl. M. T. – Sokol Žamberk

9. závod
seriálu Cykloman 2010

Hokej

Volejbal

Cyklistika

D ležité oznámení pro sportovce a fanoušky
– od ervence 2010 jsou v provozu webové

stránky TJ Slovan. dresa .
č

www.slovanmt.cz

Kolouch získal medaile
šampióna ČR na trávě

Úřadující světový šampión a čtyřnásobný
medailista MS v Iránu, travní lyžař Lukáš
Kolouch, se v dobré formě představil také
na domácím šampionátu, který se uskutečnil
v Tišnově - Předklášteří,
V juniorské kategorii získal všechny čtyři zlaté
medaile a svou formou prokázal naděje pro
nadcházející finále Světového poháru v italské
Sestriere.

poznamenal
reprezentační trenér Daniel Mačát.

„V podstatě neměl v juniorské
kategorii soupeře, stejně jako Jan Němec, který
se navrátil ze zahraničního angažmá do mužské
kategorie. Tato dvě jména se stala ústředními
postavami posledního MČR 2010,“
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Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže

Osmý díl Cyklomanu ve znamení „babího léta“

Již druhé desetiletí konfrontují moravskotřebov-
ští mladí fotbalisté své schopnosti s nizozemskými
hráči. V průběhu 90. let vzájemné výměnné
zájezdy vyústily v mezinárodní turnaje part-
nerských měst. V jejich realizaci se střídají
partnerská města – nizozemský Vlaardingen,
německý Staufenberg a slovenská Banská
Štiavnica. Letos došlo opět na naše město.

Místo chybějících slovenských fotbalistů zaskočili
hráči Sokola Čechovice (Morava). Nicméně na
fotbalovém turnaji byla přítomna padesátka
zahraničních sportovců se svým doprovodem.

Babí léto, 8. díl celoročního seriálu, zavedlo
cyklisty na Pastýřku. Tradiční závod Cross
country se představil opět v novém formátu.
Rapidně ubylo kilometráže, zato posílila ná-
ročnost. Závod se tak stal kvalitní prověrkou
podzimní formy před závěrečným účtováním.
Každý, kdo dojel do cíle, byl bez nadsázky
vítězem.
Změny ve filozofii tradičního podniku byly pod-
statné. Projevily se nejen v samotných výsledcích,
ale též v rozestupech startovního pole v cíli. Zmizely
loňské sekundové rozdíly mezi nejlepšími, vysoká
úroveň bikerů, soutěžících celoročně o cyklomanské
pocty, šla opět vzhůru.
Čáru přes rozpočet domácím favoritům chtěl opět
udělat skvělý Boštík. Na startu se zařadil do první
řady, aby opět tvrdě útočil. Jeho úsilí bylo velmi
sympatické, výkon obdivuhodný, jenže... Proti němu
stáli dva domácí borci: Pocsai a Orálek.
První 3 km vedla trať vzhůru až k rozhledně
Pastýřce.  Výše uvedená trojice tuto etapu zvládla
nejlépe a s nepatrným náskokem před ostatními
pronásledovateli

svěřil se v cíli
vítězný Orálek.
poznamenal Pocsai, který se propadl a nebýt – dle
jeho slov – rvavých Doležela a Kadidla, kdoví, jak
by to vše dopadlo...

. „Bylo jasné, že na tak krátké trase
se musí útočit od začátku, a tak jsme za to s Jirkou
(rozuměj Boštíkem) pořádně vzali,“

„Jejich tempo mě zcela utavilo,“

„Takto jsem se otřepal z krize

a mohl bojovat o čestnou pozici, s níž nemohu nebýt
spokojen,“

„Právě
do kopce jsem si
otestoval možnosti
Jirky Boštíka. Je
fak t icky prokla tě
dobrý, ale já věděl,
jak jej udržet za
sebou... Když bylo potřeba, šlápnul jsem silněji do
pedálů a udržel si svůj minimální náskok,“

kvitoval v cíli své umístění Pocsai.
V polovině trasy bylo závodní pole už notně
rozmělněné. Přispěl k tomu i náročný sjezd do
Malíkova a následný
výjezd na Srnčí .
Podobná finta se
o p a k o v a l a h n e d
vzápětí – sjezd do
M. Třebové a výjezd
na Hamperk.

vysvětlil
své vítězství Orálek.
V zajímavém závodě obstály nejen všechny
osobnosti, které se celoročně prezentují skvělými
výkony, ale též nové přespolní tváře, když se
dokázaly prosadit na stupně vítězů. Organizátoři
Budig a Žáček mohli být vrcholně spokojeni...

1. Orálek Dušan, M. Třebová; 2. Boštík Jiří,
Litomyšl; 3. Doležel Josef, M. Třebová.

Z výsledků, celkově bez určení kategorií

Moravskotřebovský zpravodaj
Uzávěrka příspěvků

19. října 2010.
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Samotné zahájení bylo velice zajímavé. O pod-
nětnou atmosféru se zasloužil nizozemský sbor
námořníků Shantykoor a oblíbené rozhlasové studio
Radio Haná, jehož redaktorka Lucie Barbapostolo-
sová se zhostila moderátorství celodenní akce.
O pohodu doprovodu a relaxaci sportovců se
průběhu postaral rovněž p. Zezula z Městečka
Trnávky, když nabídnul účastníkům možnost
vyhlídkových jízd městem v otevřeném historickém
autokaru Praga. Všichni toho bohatě využili,
vítězové tak slavili triumfální jízdou.
Přesto více než o zábavu šlo o sport. V obou
kategoriích – mladší žáci, starší žáci – nebyla
rozhodně nouze o dramatické chvilky a napětí.
Několikadenní pobyt v Moravské Třebové ukončili
mladí fotbalisté účastí na středověkém festivalu
Zámecké kejkle a kratochvíle.

: 2. Stau-
fenberg, 3. Vlaardingen, 4. Sokol Čechovice
Nejlepší střelec – Ivan Kasim (Vlaardingen),
nejlepší brankář – Filip Hubáček (Čechovice),
nejlepší hráč – Adrian Krasniqi (Staufenberg)

1. Vlaardingen
, 3. Sokol Čechovice

Nejlepší střelec – Robert Braad (Vlaardingen),
nejlepší hráč – Stehen Hellemond (Vlaardingen),
nejlepší brankář – Sjoerd Rijntalder (Vlaardingen).

Výsledky:
Mladší žáci 1. SKP Moravská Třebová,

Starší žáci: , 2. SKP Moravská
Třebová

Do nové sezony na nových stolech
„Čas prázdninového nekonečného trénování,
tréninkových soustředění a přípravných zápasů je za
námi. V sobotu 9. října se naplno rozběhnou soutěže
ve stolním tenisu v rámci Pardubického kraje. Samo-
zřejmě, že chceme uspět lépe než v loňském roce,“

„Cíle týmů jsou jasné -
umístění v horní polovině tabulky, v neposlední řadě
upřednostňujeme vzornou reprezentaci oddílu, stejně
jako propagaci města,“

sdělil předseda oddílu stolního tenisu TJ Slovan
Jaroslav Maděra.
Do soutěží v novém ročníku přihlašují stolní tenisté
celkem 6 družstev, jejichž personální složení doznává
jen kosmetických změn, rozhodující je momentální
výkonnost jednotlivců a jejich předpokládané
kvalitativní zlepšování.

prozradil dále své priority
management oddílu.
V roce 2009 Výkonný výbor České asociace stolního
tenisu rozhodl, že od sezony 2010/2011 bude povinné
používat v ligových a divizních soutěžích pouze stoly
schválené mezinárodní federací ITTF. Důvodem je
zlepšení hracích podmínek a zvýšení kvality hry. Díky
vstřícnému jednání a podpory vedení města společně
s TJ Slovan byly poskytnuty finanční prostředky
na nákup dvou špičkových stolů včetně vybavení
v celkové výši 40 000 Kč.
V druhé polovině října se také rozběhnou soutěže ve
svitavském regionu, v němž se zúčastňují tři družstva
TJ Slovan. Týmy na této úrovni jsou složené ze
zkušených hráčů až nestorů, jež budou aktuálně
doplňovat mladí talentovaní hráči, aby tak získávali
potřebné zkušenosti v mužských kategoriích.
Připravují se pod trenérským dohledem Zdeny
Tesolinové a Evy Němečkové, stejně jako další
nadějní hráči, kteří by se měli v budoucnu prosadit.
Herna stolního tenise bude opět otevřena od 3. října
každou neděli od 15.00 – 18.00 pro veřejnost. Těšíme
se na vaši účast.Veškerý výsledkový servis najdete na
adrese. .
Oddílové stránky: .

www.pinec.info
www.pinecmt.estranky.cz

V pátek 17. září ve dvoraně muzea, proběhlo
slavnostní předání titulů MISTR ČESKÉ REPUBLI-
KY 2010 udělených SBTS ČR ve střeleckém
víceboji ze vzduchových zbraní. Tituly byly předány
za přítomnosti starosty města M. Třebová Josefa
Ošťádala a předsedy BTS v M. T. Lubomíra Kadlece.

pistole kategorie C (ročník 93-89) –

pistole kategorie A (ročník 98 a ml.) –
; pistole

kategorie C (ročník 93-89) –
; puška kategorie C opět

–
Za vynikající reprezentaci Moravské Třebové předal
pan starosta zástupcům střeleckého klubu mládeže
novou sportovní pušku, která byla pořízena za
finanční podpory města.
Všem stávajícím i novým členům střeleckého klubu
mládeže přeji do nové sezóny mnoho takovýchto
úspěchů.

Jednotlivci:

Družstva:
Lukáš Kadlec

Patrik Frü-
hauf, Ladislav Záplata a Petr Dospěl

Lukáš Kadlec, Mi-
chael Pavliš a Ondřej Štol

Lukáš Kadlec, Michael Pavliš a Ondřej Štol

Tomáš Přidal, hl. trenér mládeže BTS Mor. Třebová

Přijde pán ke zvěrolékaři: „Pane doktore, co
mám dělat? Když třebovští fotbalisté prohrají,
můj pes strašně vyje.“ „A co dělá, když Třebová
vyhraje?“ kontruje odborník. „To já nevím, já ho
mám teprve dva měsíce!“

A muži (KP):

B muži (OP):

Tento tragický scénář se nakonec nenaplnil. V nové
(nižší) soutěži konečně v šestém kole (po měsíci
a půl) si Slovan připsal důležité první tři body. Stalo
se tak poté, co byla kardinálně zpřeházena a omla-
zena sestava. Nicméně další kolo se odvíjelo opět
v režii soupeřů.

Průběžné pořadí: 14. místo, 3 body
Dlužno podotknout, že tým nehraje až tolik špatný
fotbal, v mnoha případech má herně navrch, jenže ta
finální střelecká produkce je hodně žalostná.

4. místo, 11 bodů
Aneb „první vyhrání z kapsy vyhání“. Mladý,

Předání titulů Mistrů
republiky střelecké mládeži

Fotbal zvolna napravuje reputaci
perspektivní tým se teprve hledá, Polák samojediný
na vše nestačí, nicméně mužstvo se herně zvedá
a stoupá tabulkou vzhůru. Rozhodně bude patří
k hlavním favoritům na postup.

7. místo, 5 bodů
Notně posílený tým vykazuje ve své výkonnosti
značné výkyvy.

V úvodu soutěže se střetl se čtyřmi nejlépe
umístěnými týmy loňského ročníku. Přes kardinální
změny v kádru SKP Slovan své soupeře mírně
šokoval, ze vzájemných duelů vytěžil 7 bodů
z 9 možných. Poté však vyprodukoval nevýrazné
výkony a všechny výhody ztratil...

5. místo, 10 bodů
12. místo, 5 bodů

12. místo, 3 body
7. místo, 8 bodů

C muži (III. třída):

Dorost (st., ml.) – KP Pardubický kraj

Starší dorost:
Mladší dorost:
Žáci starší (KP):
Žáci mladší (KP):


