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VII. ročník

Pastýřka se stane další dominantou města
Turisté budou letos moci
obdivovat krásy Moravské
Třebové a okolí z nové
rozhledny, která vyrostla Na
Pastvisku nad městem. Po sto
letech se na místo bývalé rozhledny, která nesla jméno knížete Jana Lichtenštejna, vrátí další výšková stavba. „Rozhledna,
která byla na základě ankety na webových
stránkách města pojmenována „Pastýřka“,

bude slavnostně otevřena 20. června v 15
hodin Na Pastvisku za doprovodu fanfár
lesních rohů, chybět nebude ani požehnání
vojenského kaplana Petra Šabaky, slavnostní
křest a hudební vystoupení dětí. Společně také
odhalíme pamětní desku,“ sdělil starosta města
Josef Ošťádal a dodal: „K této příležitosti jsme
nechali vyrobit výroční turistickou známku
s Pastýřkou, pamětní razítko a pohled. Vše
bude k dostání přímo u rozhledny.“ Další
program je pod patronací Klubu českých
turistů, kteří připravili pro zájemce akci s názvem „Pojďte s námi na rozhlednu“ s doprovodným programem. Sraz zájemců bude ve
13.00 před radnicí na nám. T. G. Masaryka.

Součástí jsou mimo jiné i „Městské slavnosti“,
které budu probíhat na náměstí.
Novou rozhlednu, která se hrdě tyčí Na
Pastvisku 516 m.n., projektoval Antonín
Olšina, který navrhl známou Dobře ukrytou
rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad
Svitavou. Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým
vřetenovým schodištěm a železobetonovými
základy. Výška rozhledny je 27 m, vyhlídková
plošina je v 25 metrech.

Lidem, kteří vystoupají na vršek rozhledny,
se nabídne pohled na Moravskou Třebovou
a okolí, Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky,
masiv Králického Sněžníku a Zábřežskou
vrchovinu.

Na Pastvisku stávala rozhledna se smutnou historií
Na severní straně kopce Pastvisko v místě
nazývaném Švédský kámen (509 m), které
získalo jméno z dob třicetileté války, neboť
zde měly stanoviště švédské vojenské hlídky,
stávala třebovská rozhledna. Byla postavena
v roce 1906 Horským spolkem i za podpory
města. Dřevěná věž 23 metry vysoká umožňovala velmi dobrý rozhled na všechny třebovské kotliny. Slavnostní otevření rozhledny, která nesla jméno knížete Jana Lichtenštějna, se konalo 19. srpna 1906. V létě byla
otevřena od 16 do 18 hodin a mimo tuto dobu
si mohli případní návštěvníci půjčit klíč
u pokladníka Horského spolku Gustava Paula
bydlícího na náměstí a navštívit rozhlednu

sami. Vstupné na věž bylo 20 haléřů. Existence rozhledny však nebyla dlouhá. Již
5. července 1916, kdy propukla nad městem
silná bouře doprovázená vichřicí, došlo ke
stržení celé strany věže a k jejímu následnému zřícení. V té chvíli se nacházela nahoře
mladá dívka, která zde přišla o život. Silný
vítr vyvrátil tehdy z kořenů veliké lípy v blízkých alejích, které pak musely být znovu
osazeny mladými stromky. Tak skončila desetiletá existence třebovské rozhledny, která již
nikdy nebyla obnovena a jejíž podobu známe
jenom z dobových pohlednic a fotografií.
Miloslav Kužílek, předseda Komise
památkové péče v Moravské Třebové

K rozhledně vede červená turistická značka.
Návštěvníci si mohou vybrat ze dvou pěších
variant. Kratší cestu, která začíná u benzínové
stanice OMV a vede přes bývalou travnatou
sjezdovku prudce do kopce. Nebo o něco delší,
ale o to více pohodlnější, a to přes Peklo. Tato
trasa vede po zelené značce kolem vojenské
školy do Pekla. U vodní studánky se pak
napojí na červenou turistickou značku, která
vede až k rozhledně. Trasa je vhodná pro
rodiny s dětmi a méně zdatné návštěvníky.
„Mám radost z toho, že se nám podařilo
zrealizovat rozhlednu Na Pastvisku, ze které
budou moci občané města i turisté obdivovat
Moravskou Třebovou a nádhernou přírodu
v blízkém i vzdáleném okolí. Věřím, že se
Pastýřka stane oblíbeným cílem vycházek
a přispěje tak k častějšímu setkávání a k lepší
fyzické kondici nás všech,“ řekl místostarosta
města Václav Mačát. Celý projekt stál 2,3 mil.
korun. Dotace z Pardubického kraje činila půl
miliónu, město ze svého rozpočtu poskytlo
osm set tisíc a ze státního rozpočtu obdrželi
třebovští jeden milión korun.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Z jednání
zastupitelstva města
dne 15. 5. 2009
Zastupitelstvo města schválilo:
• Pořízení změny územního plánu města
Moravská Třebová pro vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku parc. č.
4680 v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.
• Poskytnutí finančních darů občanům za
jejich práci ve výborech zastupitelstva
města za rok 2008 v souladu s předloženým návrhem.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• Předložený závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2008.
• Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města
ze dne 7.5. 2009.
• Předložený zápis z jednání finančního
výboru zastupitelstva města ze dne 15.5.
2009.
Zastupitelstvo města odkládá:
Projednání tisku č. 2, Návrh komplementářů
Komanditní společnosti Nemocnice Moravská
Třebová na vypořádání obchodního podílu
města a ukončení účasti ve společnosti dle
jejich písemného návrhu.
OBEC BISKUPICE
Biskupice č.p.11,
pošta 569 43 Jevíčko
NABÍDKA STAVEBNÍCH MÍST V
OBCI BISKUPICE
Obec Biskupice nabízí k prodeji
15 stavebních míst p.č. 199/33 (733 m2 ),
199/34 (738 m2 ), 199/35 (828 m2 ),
199/36 (838 m2 ), 199/37 (850 m2 ),
199/26 (857 m2 ), 199/27 (879 m2 ),
2
2
199/8 (1031 m ), 199/47 (826 m ),
2
2
199/42 (826 m ), 199/41 (829 m ),
199/40 (827 m2 ), 199/28 (836 m2 ),
199/38 (819 m2 ), 199/30 (960 m2 ).
Cena pozemku 50,-Kč/m2.
Předpokládaná možnost zahájení výstavby
od července 2009.
Další informace na tel. 461 326 521,
www.biskupice.cz
Doručení žádostí:
- písemně: Obec Biskupice, Biskupice
čp.11, 569 43
- e-mail: biskupice@biskupice.cz
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Stručně o programu Zelená úsporám
Program Zelená úsporám je zaměřen na
podporu instalací pro vytápění s využitím
obnovitelných zdrojů energie, ale také investic
do energetických úspor při rekonstrukcích
i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů
a nepanelových bytových domů, náhrada
neekologického vytápění za nízkoemisní kotle
na biomasu a účinná tepelná čerpadla,
instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických
novostaveb a také nová výstavba v pasivním
energetickém standardu. Česká republika
získala na tento program finanční prostředky
prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského
protokolu o snižování emisí skleníkových
plynů. Celková očekávaná alokace programu
je až 25 miliard korun. Podpora v rámci
programu Zelená úsporám je nastavena tak,
aby prostředky mohly být čerpány v průběhu
celého období od vyhlášení programu do
31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou
přijímány do 30. června 2012 nebo do
vyčerpání finančních prostředků programu.
O dotaci lze žádat jak před realizací opatření,
tak po ní, nebude však možné žádat o podporu
opatření dokončených před vyhlášením
programu. Podporu je možné poskytnout na
zařízení instalovaná v obytných domech,
nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to
ani v případě, že zde má žadatel trvalé
bydliště.
Program je členěn do tří základních oblastí
podpory:
A. Úspora energie na vytápění
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy
vedoucí k dosažení nízkoenergetického
standardu
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí
obytných domů (dílčí zateplení)
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro
vytápění a přípravu teplé vody
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní
paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná
čerpadla
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na
biomasu a účinných tepelných čerpadel do
novostaveb
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace
opatření - některé kombinace opatření jsou
zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při

Stipendia studentům vysokých škol
Zastupitelstvo města Moravská Třebová
schválilo poskytnutí stipendií pro dva studenty vysokých škol.
Žádosti o stipendium se podávají na předepsaném formuláři na Odboru školství a kultury MěÚ Moravská Třebová, nám. T. G.
Masaryka 29.
Každý žadatel musí splňovat tyto podmínky:
souhrn příjmů rodiny do 2,4
násobku životního minima
průměr maturitní zkoušky do 2,0
doložení dokladu o přijetí na
vysokou školu
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Termín podání do 31.7. 2009!!!
Úplné znění směrnice o poskytování
stipendií je umístěno na stránkách města
http://www.mtrebova.cz/radnice/organizacnistruktura/starosta/tajemnik/odbor-skolstvia-kultury.
Bližší informace poskytnou pracovnice odboru školství:
Mgr. Jolana Sejbalová, tel. 461 353 163, 603
550 508 a paní Monika Šrůtková, tel. 461
353 159.
Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury

současném podání žádosti a maximálně jednou
pro daný objekt i při využití více z uvedených
kombinací).
Kdo může žádat o dotaci
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci
a stavebníci rodinných a bytových domů, které
podléhají daňové povinnosti podle zákona
č. 338/1992 Sb., tedy: fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), společenství vlastníků bytových jednotek,
bytová družstva, města a obce (včetně
městských částí), podnikatelské subjekty,
případně další právnické osoby.
Seznam odborných dodavatelů a Seznam
podporovaných výrobků
Zaměření programu vyžaduje využití takových
materiálů, výrobků a zařízení a zároveň
poskytovaných služeb, které zajistí dosažení
cílů programu a environmentálních přínosů
pro společnost a zároveň budou zárukou
kvality pro realizátory projektů. Proto je
možné z programu podpořit pouze výrobky,
zařízení a technologie uvedené v Seznamu
výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny
dodavatele a výrobky, které splní předem
stanovené podmínky programu. Zápis do
seznamů není zpoplatněn.
Jak podat žádost
Žádosti podávejte písemně na určeném
formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených
bank (odkaz na seznam bank je k dispozici od
konce května). Stáhnout si je můžete také
z internetu. Zároveň vám tyto stránky nabízejí
elektronické vyplnění žádosti v pdf. Žádosti
můžete zároveň posílat doporučeně poštou.
Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat
dvě skupiny subjektů:
Krajská pracoviště Státního fondu životního
prostředí ČR http://www.sfzp.cz/sekce/156/krajska-pracoviste/ - podpora u bytových domů)
Pobočky pověřených bankovních institucí banky, které žádost administrují, současně
nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající
části investice
Podrobné informace o programu naleznete
v Příručce pro žadatele - http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/476/4340/detail/prirucka-prozadatele-o-podporu/, a v Příloze Příručky pro
žadatele.
Informace můžete získat na krajském
pracovišti SFŽP ČR - Pardubice
PARDUBICKÝ KRAJ
Smilova 307
530 02 PARDUBICE
• Dita Heřmanská - tel.: 466 610 609
dita.hermanska@sfzp.cz
• Jitka Dosoudilová - tel.: 466 265 420
jitka.dosoudilova@sfzp.cz
• Tomáš Goga - tel.: 466 610 609
tomas.goga@sfzp.cz
• Martin Škoda - tel.: 466 265 420
martin.skoda@sfzp.cz
Nebo na odboru životního prostředí v Moravské Třebové, ing. Pavel Báča 461 353 047
Ing. Pavel Báča,
vedoucí odboru životního prostředí

ČERVEN

2009

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

Výstava o ochraně životního prostředí
přilákala na zámek tisíce lidí
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Nový prostor pro
renesanční památky
Prohlídkové trasy moravskotřebovského
zámku byly 31. května rozšířeny o další
místnost, věnovanou období renesance
v dějinách města.
Prohlídka začíná průchodem pod replikou
raně renesančního portálu z roku 1492.
Návštěvníci zde uvidí vzácné originály
z muzejní sbírky, které byly součástí
předchozí renesanční expozice, zrušené
v souvislosti s instalací Alchymistické
laboratoře mistra Bonaciny, i pražské
výstavy Poklady Moravské Třebové –
především flanderská tapiserie ze začátku
16. století, portrétní medailony Ladislava
z Boskovic a jeho manželky, dále několik
maleb, keramickou nádobu na obětiny,
kamnové kachle atd. Sbírkové předměty
jsou doplněny novějšími nálezy architektonických článků ze zámku Ladislava
z Boskovic, které umožňují lepší představu
o jeho vzhledu a uplatnění renesanční prvků.

V období od 16. 4. do 3. 5. 2009 proběhla
v prostorách moravskotřebovského zámku
výstava s názvem „Ochrana životního prostředí
regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko“.
Během 15 dní, kdy byla výstava otevřena pro
veřejnost, si sem našlo cestu 1350 lidí. Jednalo
se především o školy a školky z Moravské
Třebové, i z celého regionu. Smysl výstavy,
kterým bylo seznámit veřejnost a hlavně školní
mládež se současným stavem životního
prostředí regionu, přiblížit jednotlivé oblasti
ochrany životního prostředí a představit činnost
škol, organizací a firem v dané oblasti, se
myslím podařilo splnit velmi dobře.
Proto mi dovolte nakonec poděkovat kolegům
z odboru životního prostředí za přípravu, vlastní
instalaci a zajištění průběhu výstavy. Dále
chci poděkovat DDM Moravská Třebová za

uspořádaní doprovodných akcí, o které byl
velký zájem ze škol. Poděkování patří
samozřejmě i všem ostatním, kteří pomohli
se zajištěním výstavy a poskytli materiál
z vlastních aktivit v oblasti činností, které
pomáhají poznat a chránit životní prostředí.
Mimo jiné se jedná o Speciální školu, ZŠ
Kostelní náměstí, Gymnázium, ISŠ M.Třebová,
ZUŠ M.Třebová, Junák, Klub českých turistů,
ZO ČSOP M.Třebová, MO ČRS M.Třebová,
DDM Litomyšl, záchranná stanice Zelené
Vendolí, myslivecká sdružení regionu, povodí
Moravy, ZVHS Svitavy, Lesy ČR – lesní správa
Svitavy, Eko-kom, firmy zabývající se
alternativní energií a zaměstnancům zámku
Moravská Třebová.
Ing. Báča Pavel,
vedoucí odboru životního prostředí

Návštěva partnerského města Vlaardingen
Vedení a zastupitelé města byli ve dnech od
3. do 6. června pozváni na pracovní jednání do
holandského Vlaardingenu.

„S Vlaardingenem spolupracujeme už od roku
1992, kdy jsme podepsali Smlouvu o spolupráci
na dobu čtyř let. V roce 2003 byla tato smlouva
podepsána na dobu neurčitou,“ řekl starosta
města Josef Ošťádal.
V rámci tohoto setkání se zastupitelé seznámili
s řízením prováděným obecními správními
orgány, rozpočtem města a nakládání s ním,
investičními projekty, organizací úřadu,

dopravou, zelení ve městě a využitím vodních
zdrojů.
Dále se debatovalo o další možné spolupráci
Vlaardingenu a Moravské Třebové. „Mezi významné projekty, které jsme s kolegy z Vlaardingenu realizovali, patří především vybudování
Občanského informačního centra, které se stalo
vzorovým pro další města nejenom v České
republice, ale také v zahraniční. Konkrétně
v současné době probíhá tzv. třístranný projekt,
který je zaměřen na vybudování podobného
Občanského informačního centra, jaké máme
u nás, v ukrajinském městě Romny, kde společně
s Vlaardintenem předáváme své znalosti s jeho
řízením,“ sdělil Josef Ošťádal.
Významným projektem, které město s partnery
realizovalo byl také „Turistický informační
portál“, který je umístěný vedle Turistického
informačního centra. Konají se také výměnné
aktivity v oblasti sportu, kultury nebo sociální
práce.
Do budoucnosti chce vedení města prohloubit
spolupráci v sociální oblasti, rozvoji strategického řízení a plánování a pokračovat v třístranných projektech.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Je mezi nimi i část nápisové desky z renesanční kaple, známé dosud jen ze stručných
popisů ve starší literatuře.
Prohlídka expozice zahrnuje i krátkou
projekci přibližující architektonický vývoj
zámku a možnost využití aktivit pro děti
– zatím je pro ně připraveno puzzle
a obrázkové kostky s motivy zámku.
Renesanční expozici nazvanou Poklady
Moravské Třebové je možno navštívit
samostatně nebo jako součást prohlídkového okruhu, věnovaného měšťanskému životnímu stylu. Záštitu nad novou
zámeckou expozicí „Poklady Moravské
Třebové“ převzala Ing. Jana Pernicová,
členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou
péči.
-jm-

Město zpřísnilo postup
vůči dlužníkům
Upozorňujeme občany, kteří si chtějí koupit nebo pronajmout nemovitý majetek
města (byt, nebytový prostor, pozemek),
mají zájem např. o prodloužení nájemní
smlouvy, či podávají jinou žádost, aby
včas uhradili své případné závazky vůči
městu. Pokud nebudou mít ve splatnosti
závazky uhrazeny, nebude jejich žádosti
vyhověno.
MěÚ Moravská Třebová
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Na lince 156 – městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 do19:00 hod.

Z činnosti Městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová v měsíci dubnu přijali a řešili celkem 105 telefonických
a ústních oznámení od občanů. Při pochůzkové
a kontrolní činnosti strážníků bylo zjištěno a řešeno
11 dalších nedostatků, které trápily nejen občany
našeho města a ztěžovaly nám běžný denní život
v našem městě. V pěti případech byl realizován
odchyt toulavých psů a všech pět se podařilo opět
navrátit svým pánům. Dále pak strážníci spolupracovali v devíti případech s RZS a ve dvanácti
případech s Policií ČR. Dalších pět případů předali
strážníci MP k šetření OO PČR Moravská Třebová.
Městská policie Moravská Třebová žádá občany,
kteří se setkají s protiprávním jednáním nebo je tíží
nedostatky v našem městě, se kterými si nevědí rady,
aby se s důvěrou obraceli přímo na strážníky nebo
na číslo pevné telefonní linky: 461 312 436 nebo
číslo mobilního telefonu 604 611 973, popřípadě
osobně na služebně MP, ul. Komenského 46, v Moravské Třebové.

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

Ceny vstupného Moravskotřebovský aquapark
platné v sezoně 2009

Pokud bude teplé a slunečné počasí bude sezona
zahájena 23. května.
Vstupné
Od 8 hod. Celodenní vstupné dospělí
60,Od 8 hod. Celodenní vstupné děti důchodci
45,Od 12 hod. Odpolední vstupné dospělí
40,Od 12 hod. Odpolední vstupné děti, důchodci 35,Od 18 hod. Večerní vstupné dospělí
30,Od 18 hod. Večerní vstupné děti, důchodci
25,Od 20 hod. Pozdně večerní dospělí, děti, důch. 10,ZTP /P + doprovod
25,Zvýhodněné vstupy – plavenky
10 x zvýhodněný vstup dospělí
450,- á 45,10 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 330,- á 33,20 x zvýhodněný vstup dospělí
800,- á 40,20 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 560,- á 28,30 x zvýhodněný vstup dospělí
1050,- á 35,30 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 720,- á 24,40 x zvýhodněný vstup dospělí
1280,- á 32,40 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 760,- á 19,50 x zvýhodněný vstup dospělí
1400,- á 28,50 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 800,- á 16,Nový rozpis
Celodenní vstupné: červen, červenec, srpen 8.00 –
21.00 hod.; květen, září 12.00 – 18.00 hod.
Odpolední vstupné: červen, červenec, srpen 12.00
– 21.00 hod.; květen, září 12.00 – 18.00 hod.
Večerní vstupné: červen, červenec, srpen 18.00 –
21.00 hod.; květen, září není.
Pozdně večerní: vstupné červen, červenec, srpen
20.00 – 21.00 hod.; květen není.

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 2009 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 10 883 občanů ČR a 65 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 30. 4. 2009 na trvalém pobytu
10 948 občanů.
Za měsíc duben se v Moravské Třebové narodilo 7 dětí, zemřelo 10 občanů, přistěhovalo se
12 obyvatel a odstěhovalo 14 osob.

A zase sprejeři
Dne 13. 5. 2009 po patnácté hodině odpolední si
počíhala hlídka městské policie na místním
skateparku na sprejery, kde předchozího dne přišlo
k úhoně několik motoristů, kterým způsobili škodu
na vozidlech svými výtvory. Strážníci při kontrole
uviděli dva nezletilé chlapce, jak stříkají sprejem po
„U – rampě“. Když oba mladíky strážníci překvapili
svým příchodem a bylo zřejmé, že z místa není
úniku, začali strážníci zjišťovat, kde všude si mladíci
cvičili svůj um. Bylo zjištěno, že tento den toho již
tolik nestihli. Barva ze sprejů byla na zařízení určené
pro skateboardy a bohužel na jednom ze zadních kol
motorového vozidla. Oba mladící se nakonec
doznali i ke škodě, kterou způsobili předešlého dne
na kapotách motorových vozidel, která zde byla
zaparkována. Mladé výtržníky předala hlídka
městské policie pro další šetření Policii ČR.
Výtržníci z Ostravska
V dopoledních hodinách dne 11. 5. 2009 byla
oznámena krádež dvou lahví alkoholu z obchodu na
ulici Cihlářova. Strážníci zjistili, že se pachatelé
usadili v místním parku a již značně posilněni
alkoholem začali konzumovat svůj lup. Asi šest
mužů ve věku okolo 27 let z Ostravska, kteří naštěstí
jen naším městem projížděli, byli při komunikaci
s policisty značně agresivní, proto hlídka městské
policie přivolala na místo ještě své kolegy z Obvodního oddělení Policie ČR v Moravské Třebové.
Policisté zabavili již načaté lahve alkoholu, které si
výtržníci odnesli z regálu obchodu a agresivní muže
z Ostravska převezli na Obvodní oddělení Policie
ČR v Moravské Třebové k dalšímu šetření.
Rottweiler
Při pořádání Národního kola v soutěži mažoretek
v Moravské Třebové dne 9. 5. 2009 zjistili strážníci
městské policie, zajišťující dopravu a veřejný
pořádek při vystupování jednotlivých družstev, že se
v davu diváků zmateně pohybuje velký rottweiler.
Bylo evidentní, že pes nemá svého pána a strážníkům bylo jasné, že je nutné zasáhnout dříve, než
nastane velký problém. Naštěstí odborně vyškolení
strážníci Městské policie Moravská Třebová
nebezpečné zvíře v klidu odchytili a odvedli do
bezpečné vzdálenosti od malých dětí dříve, než
došlo k velkému neštěstí. Z místní znalosti strážníků
se podařilo během následujících chvil vypátrat i pána volně pobíhajícího psa, jehož nedbalost strážníci
řešili podle platných zákonných norem.
Automobilový závodník
Ve 23:10 hodin, dne 7. 5. 2009 řešila hlídka městské
policie mladíka za rušení nočního klidu na sídlišti
západní, který chtěl uchvátit dvě mladé dívky tím,
jak silný a výkonný má automobil. Se sešlápnutým
pedálem na podlaze několikrát pustil prudce spojku
a s pískáním pneumatik popojížděl tam a zpět. Při
příjezdu strážců zákona mladík zařadil první

rychlostní stupeň a hodlal z místa odjet. Strážníci se
za řidičem vydali se zapnutými majáky a stopkou.
Po několika málo ujetých metrech si to mladý řidič
rozmyslel a vozidlo dobrovolně zastavil. K nákladům na ohoblované pneumatiky si ještě přičetl
bonus v podobě blokové pokuty, kterou dostal od
policistů za umělecký dojem.
Muž s mačetou
Při pochůzkové kontrolní činnosti v pozdních
nočních hodinách dne 2. 5. 2009 spatřila hlídka MP
podnapilého muže s mačetou v ruce, který se chystal
vyřizovat si své staré dluhy. Muž stál uprostřed ulice
a kývajícím pohybem silně připomínal starého
Brůnu z populárního seriálu „Major Zeman“, který
se v jednom z dílů nazvaný „Studna“ kýval se
sekyrou v ruce nad právě zavražděnou manželkou.
Když strážníci muže oslovili a ptali se kam se
s mačetou v tuto pozdní dobu chystá, odvětil, že jde
srovnat účet z minulých let, kdy jej přepadli.
Strážníci začali s mužem vyjednávat a přesvědčovat,
aby od svého úmyslu upustil. Po rozpravě, která
trvala několik desítek minut, nakonec muž mačetu
dobrovolně předal představitelům zákona a snad
toho večera i zjistil, že je výhodnější řešit takovéto
problémy ve střízlivém stavu.
Kontrola podávání alkoholu mladistvým
24. 4. 2009
Dne 24. 4. 2009 od 22:00 do 24:00 hodin
proběhla ve spolupráci Městské policie M. Třebová a Obvodního oddělení Policie ČR M. Třebová, za účasti členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravská Třebová, další kontrola
dodržování zákazu hry mladistvých na výherních
hracích přístrojích a podávání alkoholu mladistvým v hernách, restauracích, barech a diskotékách na katastrálním území města M. Třebová.
Za účasti čtyř strážníků MP Moravská Třebová
a šesti policistů Obvodního oddělení Policie ČR
v Moravské Třebové bylo zkontrolováno sedm
provozoven a dvě diskotéky.
Při prováděné kontrole byl zjištěn jeden případ
podávání alkoholu mladistvým v restauraci
v centru města, kde policisté odhalili podnapilého mladíka ve věku 17 let. Dále byly zjištěny
tři případy podávání alkoholu mladistvým na
jedné z místních diskoték, kde policisté odhalili
dva podnapilé mladíky ve věku 17 let a jednoho
podnapilého mladistvého ve věku 16 let.
U nezletilých osob byla provedena orientační
dechová zkouška, která prokázala přítomnost
alkoholu. Podnapilé mladistvé osoby byly
převezeny hlídkou Policie ČR do místa bydliště
a předány zákonným zástupcům. Prodej a podávání alkoholu mladistvým osobám bude dále
řešen ve správním řízení.

Na lince 158 – Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního
oddělení ČR
http://www.policie.cz/uo-svitavy-zpravodajstvi.aspx

Za držení narkotik může strávit ve vězení 2 roky
Profesionální práce svitavských kriminalistů, specializujících se na drogovou problematiku, přinesla
opět své výsledky v podobě trestního stíhání mladíka z Moravskotřebovska, který byl dne 13. 5. 2009
obviněn z trestného činu nedovolená výroba a držení
omamných a psychotropních látek a jedů. U mladého muže, který je dlouholetým uživatelem pervitinu,
zajistili v plastové injekční stříkačce, tzv. „stlačáku“,
0,8 gramu kvalitní drogy pervitin. Mladík se k trestné činnosti doznal. Na svou obhajobu se snažil
uvést, že netušil, že mít u sebe drogu pro vlastní
potřebu, je trestné. Muž se stal letos již šestým obviněným. Mladík je vyšetřován na svobodě a v případě
prokázání viny u soudu mu hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi. Dle informací, které mi kriminalisté
poskytli, budou na úseku drogové kriminality v nejbližších dnech následovat i obvinění dalších osob.
Neplatí výživné na syna
Téměř rok neplatí otec výživné na svého nezletilého
syna a tak se matka nezletilého dítěte rozhodla celou
věc oznámit na policii. Otec dluží na výživném víc

jak 12 tisíc korun. Případ prověřují
Moravskotřebovští policisté.
Zajímal se o hrací automaty
Případ vloupání řeší moravskotřebovští policisté.
Neznámý pachatel dne 8. května mezi jednou a druhou hodinou po půlnoci provedl vloupání do restaurace. Jeho středem zájmu se staly výherní hrací automaty, ze kterých odcizil finanční hotovost převyšující 7 tisíc korun. Po pachateli policisté pátrají.
Troufal si na bezbrannou ženu
Lékařské ošetření si vyžádal fyzický nátlak dne 6. 5.
na poškozenou ze strany podezřelého, jehož jednání
je prozatím kvalifikováno jako přestupek proti
občanskému soužití. Případem se zabývají moravsko-třebovští policisté, kteří byli na místo páchaného
přestupku přivoláni.
Čtveřice mužů zaútočila
Obětí trestného činu loupeže se stal 44letý muž,
který byl 1. 5. kolem 17:30 přepaden na jedné z moravskotřebovských ulic a oloupen. Jeden ze čtveřice
pachatelů poškozeného kopl do hlavy a když se muž
skácel k zemi, kopali do něj další přítomní. Pak
ležícího muže obrali o peněženku s pětitisícovou
hotovostí a platební kartou. Nyní po útočnících policie intenzivně pátrá. V případě, že budou policií
vypátráni, hrozí jim až deset let za mřížemi.
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Městské slavnosti přivítají Ivana Mládka
nebo kapelu Burma Jones
Městské slavnosti se v Moravské Třebové staly
vyhledávaným festivalem dobré hudby a zábavy.
Letošní třetí ročník, který se bude konat 20. června
slibuje řadu zvučných jmen.

„Návštěvníci města se mohou těšit na bohatý kulturní program, kde si každý přijde na své,“ řekla Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města
a dodala: „Slavnosti začnou ve 13:00 hodin na
náměstí koncerty populárních a regionálních skupin. V programu se objeví Taneční skupina Litomyšl,
která slavnosti zahájí. Pro děti je připravený hudebně zábavný program
v podání klaunů Pepíno
a Josefíno. Společně
s nimi si malí návštěvníci začarují, zasoutěží
a zazpívají známé písničky.“
Odpolední hudební program zahájí zpívající
lékař ALI AMIRI, který
se proslavil svou účastí
v televizní soutěži
Ali Amiri
Česko hledá SuperStar.
Tento černovlasý, charismatický muž íránského
původu, přezdívaný „perský princ“, divákům představí skladby ze svého nového CD A PIECE OF MY
HEART.
Jedinečný zážitek se naskytne všem, kteří se chtějí
zaposlouchat do rytmu kapely BURMA JONES
nebo do hudebních „pecek“ VILÉMA ČOKA se
skupinou BYPASS.
Mimo jiné se na moravskotřebovském náměstí
představí také poprocková partička ZLATÝ VOČI,
která je známá především svým singlem „Půlnoc“,
který se probojoval kromě vítězství semifinále na

Sportovní hry mateřských škol
Už podruhé uspořádal Dům dětí a mládeže společně
s pracovníky odboru školství a kultury MěÚ Moravská Třebová za pomoci Základní školy Palackého
regionální kolo Sportovních her mateřských škol.
Do letošního druhého kola her, které proběhlo
v úterý 28. 4. se přihlásilo 10 soutěžních týmů.
Sedm družstev vytvořily děti z moravskotřebovských MŠ, další tři přijely z MŠ Jevíčko, MŠ Křenov a MŠ Městečko Trnávka. Jako vloni jsme do
posledního dne čekali, jestli nám bude přát počasí
a povedlo se. Od rána svítilo sluníčko, takže i to
mělo svůj podíl na výkonech malých sportovců.
Každé družstvo bylo složeno z 5 děvčat a 5 chlapců,
kteří soutěžili v 5 disciplínách: štafetový běh, skoky
v pytlích, žabákový pětiskok, překážková dráha, hod
tenisovým míčkem do dálky. Hodnotil se výsledek
celé skupiny. Všechny děti i jejich paní učitelky si
celé dopoledne užívaly a snažily se o co nejlepší
výsledky. Protože však vyhrát může jen ten nejlepší
pořadí pro letošní rok je následující: 1. MŠ Jevíčko,
2. MŠ Jiráskova Moravská Třebová, 3. MŠ Tyršova
Moravská Třebová. Děti z MŠ Jevíčko si tak vybojovaly postup do krajského kola v Pardubicích. Každá
školka si odnesla ze soutěže pamětní list a hračku
pro školku, všechny děti byly odměněny malou
pozorností a sladkostí.
Touto cestou děkujeme pracovnicím DDM za organizaci, ZŠ Palackého především paním učitelkám
Novákové a Marečkové za pomoc při průběhu
jednotlivých disciplín a Zdravému městu Moravská
Třebová za financování cen.
Těšíme se na další kolo v roce 2010.
Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury

TV Óčko v pořadu Výtah i do běžné rotace v pořadu
CZ&SK.
Hlavní večerní program ožije s legendárním zpěvákem, hudebníkem, textařem a humoristou Ivanem
Mládkem. Písničky Ivana Mládka provázejí už téměř
tři desítky let několik generací českých i zahraničních posluchačů. Nejmladší generaci seznámila
s tvorbou Ivana Mládka úspěšná skupina Děda
Mládek Illegal Band, jenž se proslavila úpravami
hitů z jeho repertoáru. Ivan Mládek je synonymem
veselé muziky s profesionálně výborně zvládnutými
dixielandovými, kabaretními, lidovkovými i dechovkovými východisky a s texty s darem "smrtících"
sloganů. Mezi jeho nejznámější písně patří např.
Jožin z bažin, Jez, Medvědi nevědí, Linda, Praha Prčice, Prachovské skály, Když je v Praze hic,
Zobali, vrabci zobali a další. Na náměstí nebudou
pro návštěvníky oslav chybět stánky s občerstvením
a pivem. Součástí městských slavností je také slavnostní otevření nové rozhledny „Pastýřky“ Na Pastvisku. Po dobu slavností bude pro vozidla náměstí
uzavřeno. Program oslav na str. 6.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Úspěch třebovských
RC auto závodníků
Dne 9.5. 2009 se konalo v obci Polná u Jihlavy
otevřené mistrovství ČR rádiem řízených cestovních
automobilů v měřítku 1:18. Z Moravské Třebové
se zúčastnili 2 piloti – Zdeněk Ošťádal v kategorii
do 12 let a motorů velikosti 180 a Marek Schiller
v kategorii 12 až 17 let a motorů velikosti 300.
Pro informaci se jedná o velice hbitá autíčka délky
23 cm, která dokážou vyvinout na rovinkách rychlost až 70km/hod. Mistrovství se konalo v pěkném
zámeckém sále v obci Polná a zúčastnilo se ho přes
50 jezdců z celé republiky. Systém závodů byl
stanoven na tři rozjížďky a pět finálových jízd po
šesti minutách.
Po rozjížďkách se Zdeněk i Marek nominovali ve
svých kategoriích do finále A. V pěti finálových
jízdách se hodnotil součet kol ze 3 nejlepších jízd.
Zdeněk najel celkem 66 kol a umístil se celkově
šestý, ve své kategorii do 12-ti let však suverénně
vyhrál. Marek najel celkem ve své silnější kategorii
73 kol, celkově skončil sedmý a v kategorii 12 až 17
let také suverénně zvítězil. Tak byl završen nečekaný
úspěch malé výpravy z Moravské Třebové dvěma
tituly mistr ČR. Pro Marka, který se se svým tátou
a bratrem Pavlem věnují tomuto koníčku několik let,
to není první úspěch, ale pro Zdeňka, který dostal
závodní auto XRAY M18 PRO teprve letos pod
stromeček, to je nečekané vítězství. Úspěch obou
třebovských žáků na mistrovství ČR doplnil ve
stejném termínu zkušenější bratr Marka Pavel
Schiller vynikajícím druhým místem v seriálu mis-

trovství Evropy ve francouzském Buolly v kategorii
buggy v měřítku 1:5 (délka auta 80 cm). Tohoto
závodu se zúčastnili také další závodníci z ČR,
kterých bylo celkem 9. V konkurenci téměř stovky
nejlepších pilotů z celé Evropy včetně několikanásobného mistra světa Angličana Oddie Yana byl
suverénně nejlepším Čechem. Další, kdo se probojoval do první desítky, byl Petr Hartman z Uherského
Hradiště. Oba reprezentanti jezdí za Vega racing
team z Mariánských Lázní.
O dalších závodech třebovských RC auto závodníků
vás budeme informovat.
Klub RC
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Šampionát mažoretek ČR
v Moravské Třebové
Město Moravská Třebová hostilo v sobotu 9. 5.
mažoretky na oblastní postupové soutěži. Už od osmé
hodiny ranní se sjížděla děvčata a dokonce i několik
chlapců především z moravských měst. Celkem
17 skupin reprezentovalo města Prostějov, Mohelnice, Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Hustopeče, Lanškroun,
Hranice a Vratimov. Nechyběly ani malé a velké
mažoretky agentury Arnika Moravská Třebová.
Soutěžní den začal za krásného slunného počasí,
které nás provázelo po celou dobu, slavnostním
průvodem ze seřadiště na ulici Palackého, který
prošel ulicemi J. K. Tyla, Svitavskou a Cihlářovou na
náměstí T. G. Masaryka. Zde starosta města Ošťádal
přivítal všechny účastníky a popřál hodně úspěchů
a štěstí v soutěžním zápolení. Každá skupina se
předvedla ve dvou povinných disciplínách, a to
v soutěži defilé, což je pochod za doprovodu živé
hudby s různými vkládanými krokovými variacemi
a v pódiových vystoupeních v rytmu předem vybrané
reprodukované hudby. Některé skupiny soupeřily
navíc o postup do republikového kola v soutěži
pomponů (sestava s třásněmi) a v show group, kde
mohli návštěvníci vidět malé čarodějnice nebo Zora
mstitele a jeho obdivovatelky. Zatímco porota sčítala
body, na náměstí probíhal doprovodný program.
I ten se těšil velkému zájmu diváků. Vystoupila
v něm děvčata z Arniky. Šestiletá Tina Kolomá, mistr
Moravy a Slezska v kategorii děti mladší, duo Adéla
Novotná a Míša Frischová a duo Lea Henslová
a Kateřina Felnerová, mistr Moravy a Slezska v kategorii juniorky. Vystoupení mažoretek střídaly tanečnice Bílkovy taneční školy v rytmu hip hopu a zlatým
hřebem doprovodného programu byla Poupata z Rozstání. Při tomto vystoupení si všichni uvědomili, že
ani věk nemůže být překážkou, pokud člověk chce
sportovat nebo tančit.

Závěrečné vyhlášení vítězů se neobešlo bez zklamání
a slziček, ale vyhrát nemohli všichni. V soutěži
klasických mažoretek byly hodnoceny tři kategorie:
Mladší děti: 1. místo ZIK ZAK Bublinky Vratimov,
2. místo Mohelnické mažoretky ZUŠ, 3. místo LADY
STARS Hustopeče.
Starší děti: 1. místo: Šance Hranice, 2. místo:
Cechovní mažoretky Mohelnice, 3. místo: Mohelnické mažoretky ZUŠ.
Juniorky: 1. místo: ZIK ZAK Vratimov, 2. místo:
Mohelnické mažoretky ZUŠ, 3. místo: Cechovní
mažoretky Mohelnice.
Bohužel moravskotřebovské mažoretky měly smůlu
a zůstaly těsně pod stupni vítězů na 4. místě a na
červnové republikové finále nepojedou. V pomponech a show group byl udělován postup na republikové finále. Ten získaly mažoretky z ZIK ZAK Vratimov, Šance Hranice, Andria Ostrava, Lady Stars
Hustopeče a Mohelnické mažoretky ZUŠ v pomponech. V show group nepostupuje žádná skupina.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří nezůstali
lhostejní a přispěli ať už finančními nebo věcnými
dary, zastupitelům města Moravská Třebová, ti svým
hlasováním schválili nejen akci, ale i částku do rozpočtu města, která konání oblastního kola umožnila.
Uznání a poděkování patří celému organizačnímu
týmu za výbornou přípravu, všem pořadatelům z řad
rodičů, členů SPKD Boršov, boršovským hasičům,
městské a státní policii, vedení ZŠ Kostelní náměstí,
kde soutěžící skupiny měly svůj azyl a jídelně JAHA
pana Hanáka, který zajistil, abychom nepadli hromadně hlady. Ti všichni zabezpečovali po celý den
důstojný průběh celé akce a spokojenost na straně
soutěžících, porotců a snad i návštěvníků.
Mgr. Jolana Sehnalová
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ČERVEN

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

KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

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

2009

13:30 Klauni Pepíno
a Josefíno
14:15 Ali Amiri
15:30 Klauni Pepíno
a Josefíno
16:30 Burma Jones
18:00 Zlatý voči
19:30 Vilém Čok
se skupinou
ByPass
21:00 Ivan Mládek
a Banjo Band
náměstí T.G. Masaryka

Bohouš Josef

Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny
před představením, i v tomto případě platí, že po
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do
prodeje.

Vilém Čok

divadlo pro děti
4. 6. čtvrtek

Od skřítků pro skřítky
Výpravnou pohádku pro MŠ a I.st. ZŠ uvádí divadelní
soubor J. K. Tyla Moravská Třebová
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30,-

divadlo pro děti

Burma Jones

film pro děti
22. 6. pondělí

Hotel pro psy

12. 6. pátek

O Balynce, dobrém štěněti
Výchovná pohádka s písničkami v podání Hudebního divadla Karlovy Vary.
8.30, kinosál, vstupné: 30,-

divadlo
14. 6. neděle

Edward Albee - Koza aneb kdo je
Sylvie

Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi a Bruce dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci
dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. Režie: Jeff Lowell, Robert Schooley, hrají:
Emma Roberts, Jake T. Austin, Don Cheadle aj.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

film pro děti
V podstatě není možní psát o ničem jiném než
o životě, smrti, o lidech a ostatních zvířatech.
A tak píšu o životě, smrti, lidech a ostatních zvířatech. E. Albee
Hra byla přijata kritiky jako nejlepší text roku 2000.
Režie: René Přibil, hrají: Světlana Nálepková /Kateřina Macháčková, Ivo Kubečka, Karel Soukup,
Ondřej Kavan/ Martin Kavan. Uvádí umělecká
agentura SophiaArt.
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 150,-

slavnosti
20. 6. sobota

Městské slavnosti
Program:
13:00 Zahájení
Taneční skupina Litomyšl

24. 6. středa

Monstra vs. Vetřelci

Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili
mimozemštané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu
hrdinů, kteří se jim mohou postavit. I když ti, které
si vybrali animátoři ze studia DreamWorks, jsou
opravdu výjimeční. Režie: Rob Letterman, Conrad
Vernon.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

Letní večer

ú
ú
ú

Rybáři z Chornic zvou srdečně širokou veřejnost na VIII. letní večer, který se uskuteční
v sobotu 20. června v areálu hřiště a okolí.
Tradiční akce začíná bohatým doprovodným
programem již od 14:00 hodin.
Připraveno je:
pro soutěživé: střelba ze vzduchovky, velryba –
trefování zubů, závody v chůzi na chůdách,
šipky, bohatá tombola.
k vidění: kouzelník – představení moderní
magie, Dominik Nekolný – BMX Flatland
SHOW, ukázka vojenských a leteckých modelů,
cvičení sokolnic, ukázka jízdy na jednokole,
živé ryby.
pro děti: kolotoč, skákací hrad, jízda na koních.
k poslechu i tanci: KÁZEŇ – country Jevíčko
(odpoledne), EMINENCE ROCK (od 20:00 –
taneční zábava).
pro občerstvení: výběr nápojů, opékané makrely a jiné rybí speciality (sumec, amur, kapr, cejn,
siven), klobásy, uzené maso z udírny, kuřecí
čtvrtky na roštu a prase na rožni (1 ks – pouze
do vyprodání).
Vstup na všechny atrakce i doprovodný
program včetně večerní taneční zábavy je
ZDARMA!!!
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Městské slavnosti
V programu vystoupí: Ali Amiri, Zlatý voči, Vilém Čok se
skupinou Bypass, Bohouš Josef a skupina Burma Jones, Ivan
Mládek a Banjo Band aj.
vstup volný
náměstí T.G.M.

Hotel pro psy
Ani psa by nevyhnali.
17.00 hod., komedie, přístupný, USA, titulky, 100 min., 76 min.,
vstupné: 70,-

Monstra vs. Vetřelci
Jenom monstr akce zachrání svět hladce.
17.00 hod., komedie, přístupný, USA, vstupné: 70,-

Až tak moc tě nežere
Jste výjimkou nebo pravidlem?
19.00 hod., komedie, přístupný od 12 let, USA, 129 min.,
vstupné: 65,-

20. 6. so

22. 6. po

24. 6. st

29. 6. po

Sex Drive
1.6. pondělí
19.00 hodin
18letý Ian má konečně šanci přijít o své panictví, když se holka, se kterou se seznámí přes net nabídne, že se s ním vyspí, když za
ní přijede do Knoxville. Společně s kamarády Lancem a Felicií, pro kterou má Ian slabost, ale které se líbí Lance, se vydává na
cestu skrz Státy v bráchově milovaném Pontiacu GTO 1969, samozřejmě bez řidičáku. Režie: Sean Anders, hrají: Josh
Zuckemann, Amanda Crew, Clark Duke aj.
Marley a já
3.6. středa
19.00 hodin
Novomanželé John a Jenny Groganovi si pořídí malého šestikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní
v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotné energie. Režie: David Frankel, v hlavních rolích Owen Vilson a Jennifer Aniston.
Válka nevěst
8.6. pondělí
19.00 hodin
Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o nevěstě a ženichovi. Tenhle je o nevěstě … a nevěstě. Režie: Gary Winick,
hrají:Kate Hudson, Kristen Johnston aj.
Předčítač
10.6. středa
19.00 hodin
Mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna generace vypořádává se zločiny té předešlé. Režie: Stephen Daldry,
hrají: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross aj.
Líbáš jako bůh
15.6. pondělí
19.00 hodin
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým
podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví … Příběh, který mohl prožít kdokoliv z nás. Nebo ještě může. Režie: Marie
Poledňáková. Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška aj.
Proměny
17.6. středa
19.00 hodin
Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady. Čtyři životy, které se mají změnit.
Co všechno se musí stát, aby život nebyl takový, jako dřív? Režie: Tomáš Řehořek, hrají: Dita Zábranská, Jan Zadražil, Jan
Plouhar aj.
Hotel pro psy
22.6. pondělí
17.00 hodin
Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi a Bruce dobře uvědomují. Problém je o to
aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. Režie: Jeff Lowell, Robert Schooley, hrají:
Emma Roberts, Jake T. Austin, Don Cheadle aj.
Monstra vs. Vetřelci
24.6. středa
17.00 hodin
Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemštané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou
postavit.I když ti, které si vybrali animátoři ze studia DreamWorks, jsou opravdu výjimeční. Režie: Rob Letterman, Conrad
Vernon
Až tak moc tě nežere
29.6. pondělí
19.00 hodin
Příběhy o vztazích navzájem propojených dvacátníků a třicátníků z Baltimoru, a to počínaje mělkými vodami prvních schůzek, až
po hluboké a temné vody manželských životů. Režie: Ken Kwapis, hrají: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore aj.

Info o filmech kina Kulturních slueb

Proměny
Čtyři lidé, čtyři osudy, čtyři životy…
19.00 hod., přístupný od 15 let, ČR/Itálie, 79 min., vstupné: 65,-

17. 6. st

Předčítač
Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství?
19.00 hod., drama, přístupný od 15 let, USA, titulky,
vstupné: 70,O Balynce
Hudební divadlo Karlovy Vary s pohádkou pro nejmenší.
8.30 hod.
30,kinosál
Edward Albee - Koza aneb Kdo je Sylvie
Co se stane, když se manžel zamiluje do kozy …
Hrají : Světlana Nálepková, Ivo Kubečka, Ondřej Kavan aj.
19.30 hod.
150,kinosál
Líbáš jako bůh
Nová komedie Marie Poledňákové.
19.00 hod., přístupný, ČR, 115min., vstupné: 70,-

10. 6. st

12. 6. pá

14. 6. ne

15. 6. po

Od skřítků pro skřítky
Pohádku pro MŠ a I.st. ZŠ uvádí DS J.K.Tyla Moravská Třebová
8.30 a 10.00 hod.
30,kinosál

4. 6. čt

Válka nevěst
Nejlepší kámošky … až do svatby!
19.00 hod., komedie, přístupný, USA, titulky, 88 min.,
vstupné: 70,-

Marley a já
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley …
19.00 hod., rodinná komedie, přístupný, USA, titulky, 111 min.,
vstupné: 70,-

3. 6. st

8. 6. po

Sex Drive
Najdi babu, šlohni káru a přirážej…
19.00 hod., komedie, do 12 let nevhodné, USA, titulky, 109 min.,
vstupné: 65,-

červen

1. 6. po

Moravská Třebová a okolí

2009

turné k novému CD
Sado Disco

20,40,-

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

Moravská Třebová

9. května 19c

Předprodej: Muzika - Vladimír Koblovský

DJ’s Company + GoGo tanečnice

Fieba (křest nového CD) + hosté

DJ Fuller

DJ Maty

Začátek: 21:00

předpr.

Soutěž o vstupenky na Bránickou louku v Praze
na koncert Apocalyptica, Support Lesbiens a DJ Lucca

(USA - Michigan) předpr.

130,- / 150,FINLANDIA MIDNIGHT SUN (DJ Maty)
13.6.
50,19.6. DANCE PARTY MIX
20,20.6. OMNIGLOW PARTY
40,26.6. PIO SQUAD & DJ OPIA 130,- / 150,27.6. OLDIES BACARDI NIGHT 40,-

DJ Choruno – největší hity za posledních 30. let

DJ Fuller

5.6. DANCE PARTY MIX
6.6. THE ESSENTIAL MIX
COCOTTE MINUTE
12.6.
20.00 hod. Al & the BLACK CATS

music dance club
www.dukuduku.cz

DukuDuku

červen

Zde, pr os ím, p ř eložit

Oznámení
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta města Moravská Třebová podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
a

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
a

dne 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hod.
dne 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hod.

a

a
2. Místa konání voleb:
Volební okrsek č. 1
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.
a
Volební okrsek č. 2
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, Hřebečská v Moravské
Třebové.
a
Volební okrsek č. 3
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 Třebové.
a
Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Jídelna Agro Udánky, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Udánky,
Moravská Třebová.
a
Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola, ul. Komenského č.o. 26 (vchod z ulice
9. května)
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Bezručova,
K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová, Sluneční, Tyršova
a 9. května v Moravské Třebové.
a
Volební okrsek č. 6
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.
a
Volební okrsek č. 7
Volební místnost: Mateřská škola Sušice č.p. 52, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Sušice,
Moravská Třebová.

V Moravské Třebové dne 13.5.2009
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Volební okrsek č. 8
Volební místnost: Mateřská škola Boršov č.p. 102, Mor. Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Boršov,
Moravská Třebová.
a

Volební okrsek č. 9
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 Moravské Třebové.
a

Volební okrsek č. 10
Volební místnost: Integrovaná střední škola, ul. Brněnská 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.
a

Volební okrsek č. 11
Volební místnost: Městský úřad, nám. T.G.Masaryka č.o. 29,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Bránská,
Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova, Hvězdní,
Kostelní nám., Krátká, Marxova, nám. T. G. Masaryka, Pivovarská, Poštovní, Stará, Tichá, Zámecké nám., Zámecká a Ztracená v Moravské Třebové.
a

Volební okrsek č. 12
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.
a

Volební okrsek č. 13
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 Třebová – domov pro seniory a domy zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou –
bývalé penziony).
a
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie
a zápis v evidenci obyvatel.
a
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

RNDr. Josef Ošťádal
starosta města v.r.
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MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
Moravská Třebová se již podesáté
stane „městem fotografií“

Otevřeno: út - pá: 9 - 12 h., 13 - 16 h.
so - ne: 14 - 16 h.
Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstavy:
Josef Sudek, Václav Jírů - výstavy fotografií
v rámci Fotofestivalu, od 6. 6. do 30. 7. 2009

Fotofestival Moravská Třebová patří k nejvýznamnějším festivalům fotografií v České republice. Jeho
desátý ročník se uskuteční od 6. 6. do 30. 7. 2009.
Pořadatelství se jako v předešlých letech zhostí
moravskotřebovská Galerie umělecké fotografie ve
spolupráci s městem Moravská Třebová. Akci podporují Ministerstvo kultury ČR, Středisko amatérské
kultury Impuls v Hradci Králové, Zdravé město
Moravská Třebová, Kulturní služby Moravská
Třebová a mnoho dalších sponzorů. Letošní ročník
nese motto: „Ti kteří odešli, ale stále mají co říci
+ fotokluby“. Zahájení festivalu proběhne 6. 6.
v 9.30 hod. v moravskotřebovském městském
muzeu.
Stěžejním bodem programu jsou: výstavy, přednášky
a fotosoutěž Salon na šňůrách, které se mohou
zúčastnit všichni přítomní autoři. Přihlášená díla
v průběhu festivalu ohodnotí a vyhlásí odborná
porota, vítězové si odnesou hodnotné ceny.
Návštěvníci se také mohou těšit na přednášku
„Význam prací Josefa Sudka a Václava Jírů“, kterou
provede PhDr. Věra Matějů. Kromě toho provede

Z komise památkové péče

Muzejní noc 13. 6. 2009
19.00 – 19.30 hod. - Muzejníček (předčítání asijských a afrických pohádek)
20.00 - 20.30 hod. - 2 + 6 – repríza absolventského
vystoupení literárně-dramatického oboru ZUŠ se
spiritistickou tématikou
20.30 – 24.00 hod. - volný vstup do expozice
Holzmaisterovy sbírky, podle zájmu výklad
- možnost zhlédnout „Městský znak v železe“ (viz
strana 8) a další sbírkové předměty, vybrané pro tuto
příležitost z depozitáře

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

Zájezd za krásami Kroměříže
Komise památkové péče letos opět pořádá zájezd
pro milovníky historie, tentokrát za historickými
památkami Kroměříže. Zájezd se uskuteční v sobotu 22. srpna. Autobus bude odjíždět v 11 hodin
od muzea. Na 13.30 je zajištěna prohlídka historických sálů kroměřížského zámku, která trvá přibližně
1 a ½ hod. Vstupenka stojí 100 Kč, pro seniory
90 Kč, děti od 6 do 15 let, studenti a invalidé platí
60 Kč. Výhodné je koupit si zároveň i vstupenku do
zámecké obrazárny, která je přístupná individuálně,
bez průvodce (vstupenka do sálů i obrazárny pak
stojí 120, pro seniory 110, pro děti, studenty a invalidy 70 Kč). K tomuto nejen finančně, ale i fyzicky
poměrně náročnému programu nabízíme alternativu
– návštěvu Květné zahrady (vstupné 25, senioři 20,
děti, studenti a invalidé 15 Kč). Zájemců o tuto
variantu programu se po příjezdu do Kroměříže
ujme dobrovolný průvodce, znalý místních poměrů.
Předpokládaný návrat do Moravské Třebové je
kolem18. hodiny. Cesta je tentokrát poměrně dlouhá
a budeme muset uhradit i zhruba tříhodinové čekání
autobusu. Při přihlašování – jako obvykle v muzeu –
se proto bude vybírat záloha ve výši 150 Kč.
Nezapomínejte fotografovat
a přinést své nejzdařilejší snímky opět do muzea!
Uzávěrka soutěže Moravská Třebová, jak ji
neznáme, je 31. srpna, výsledky budou vyhlášeny
11. září při zahájení každoroční výstavy.

Okénko ZUŠ Moravská Třebová
ABSOLVENTPÁRTY
Co kdybychom nabídli našim absolventům možnost,
aby před ukončením studia strávili společně večer
podle svých představ? Tento návrh zazněl na jedné
z našich pracovních porad. Bez větších problémů
jsme se dohodli na tom, že škola pouze určí dobu
a místo konání, a podvečerní seanci oficielně zahájí.
Jenže s realizací tohoto nápadu to už tak snadné
nebylo. Při pracovních schůzkách byla totiž účast
studentů velmi malá. Důvod? Během školního roku
se absolventi jednotlivých oborů nejenže nesetkávají, ale ve své většině ani neznají.
Přesto se Absolventpárty nakonec uskutečnila. A jak
probíhala? Zatímco pozvaní hosté už seděli v sále
u stolů, napochodovali do sálu hlavní aktéři večera,
aby usedli na vyhrazená místa. Pan ředitel přednesl
slavnostní uváděcí projev. Následoval krátký hudební pořad, v němž pochopitelně vystoupili naši žáci.
Poté byly předány pamětní „medajle“, čímž byli
oslavenci pasování na absolventy. Posledním číslem
zahajovací části programu bylo odhalení absolventského tabla školního roku 2008/2009. Tím oficiality
skončily, a dál bylo vše na těch, pro které byla slavnost určena. Zbytek večera dokreslovalo přiměřené
občerstvení a reprodukovaná hudba.

A jak dál? Pokud se má v příštích letech podobná
akce opakovat, musejí se budoucí absolventi na její
přípravě a organizaci mnohem aktivněji podílet.

Mladí lidé, jak je všeobecně známo, dokáží velice
dobře využívat nepřeberné možnosti vzájemné
komunikace. Rozvrhové odlišnosti výuky na ZUŠ
mohou v dnešní době, za pomocí současných elektronických vymožeností, snadno překonat. Jen chtít!

přednášku Antonín Hinšt, na téma: Přínos pro
fotografii moravských fotografů.
V rámci fotofestivalu vystaví své snímky sedm
fotografů (Josef Sudek, Václav Jírů, K.O. Hrubý, Jiří
Platenka, Rudolf Zukal a další…), dále sedm
fotoklubů (Fotoklub Černá slunečnice Praha;
Fotoklub Litovel, Fotoklub OBZOR Žilina…).
Mimo českých umělců se představí i hosté z Polska
a Slovenska. Pro všechny návštěvníky je zajištěna
možnost ubytování. Více informací naleznete
u správce Galerie umělecké fotografie na adrese:
Rudolf Zukal, Západní 22, 571 01, Moravská
Třebová, e-mail: fotogalerie.mt@seznam.cz

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí
Litomyšl
6. 6. 2009 od 13:30 hod. / venkovní areál u Lidového domu
Minifest – festival litomyšlských hudebních
skupin
12. 6. – 6. 7. 2009 / 51. ročník mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl
12.6. – 6.7.2009 / Výstava florálních objektů
v Klášterních zahradách
20. 6. 2009 / Smetanovo náměstí
Starodávný jarmark
27. 6. 2009 / Smetanovo náměstí
Nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin
Svitavy
2. 6. 2009 od 19:00 hod. / náměstí Míru
Marta Töpferová s newyorským kvartetem koncert
Marta Töpferová – zpěv, kytara, quatro (4strunná)
kytara, Aaron Halva (USA) – kubánský tres a harmonika, Pedro Giraudo (Argentina) – kontrabas,
Neil Ochoa (Venezuela) - perkuse
19. 6. 2009 od 17:00 hod. / Městské muzeum
a galerie
Pavel Matuška – Usmívání
Vernisáž výstavy kresleného, malovaného a řezbovaného humoru zahájí herec Divadla Járy Cimrmana
Miloň Čepelka. Účast na vernisáži přislíbili členové
Divadla J. Cimrmana
26. 6. 2009 od 19:00 hod. /náměstí Míru
Jak to bylo …
Koncert k 20 letům svitavské kapely Čertůf punk
Zahrají kapely Echo echo, Homo ludens a Čertůf
punk
Polička
6. 6. 2009 od 19:00 hod. / Centrum Bohuslava
Martinů
Čas pro neobyčejné zážitky – noční putování
Poličkou s mapou v ruce
6. 6. – 27. 9. 2009 Jak se rodí večerníčky…
Interaktivní dotyková výstava o výrobě animovaných filmů
19. – 20. 6. 2009 / městský park Polička
Colour Meeting
Mezinárodní hudební festival věnovaný setkávání
různých kultur a jejich vzájemnému poznávání.
28. 6. 2009 od 19:00 hod. / kostel sv. Jakuba
Hlas napříč staletími
Koncert žáků a pedagogů Církevní konzervatoře
Opava Bonifates Opavienses
Vysoké Mýto
2. 6. – 5. 7. 2009 / Výstavní síň Jana Jušky, Městská
galerie
Zdeněk Miller: Krtek v galerii
Výstava pro děti v rámci festivalu Sodomkovo
Vysoké Mýto 2009 spojená s výtvarnou dílnou
Pro malé i velké děti – kdo namaluje lepší autíčko,
dostane ještě lepší odměnu přímo od Krtka !
6. –7. 6.2009 / náměstí Přemysla Otakara II.
Sodomkovo Vysoké Mýto 2009 (téma Sodomka
a vozy Praga)
Festival věnovaný vynikajícímu automobilovému
designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro
stylu 30. let 20. století.
13. 6. 2009 od 10:00 hod. / Dvořisko
Setkání leteckých modelářů
Celodenní akce pro celou rodinu
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Dům dětí a mládeže MT
Jevíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.wz.cz/

4. 6. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST
NEJMLADŠÍHO ŽACTVA od 9:00 hodin na hřišti
ul. Palackého, pro děti 2. - 5. tříd ZŠ.
11. 6. - PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
DDM – od 16:00 hod. ve dvoraně muzea. Vystoupí
taneční kroužky, Solimánky, Tanec team, aerobik,
karate,gymnastky, aikido, kroužek kopané a florbalu,
žongléři, divadelní kroužek Kečup a horolezci (park
u muzea). Moderátoři z internetového rádia DDM.
Možnost zakoupení občerstvení a dětské tomboly.
Vstup zdarma. Zakončení kolem 19:00 hod. Akce ve
spolupráci s KS města Mor. Třebová.
19. 6. - DEN S NEPLECHOU – den bez úrazu, od
9:00 hod park u muzea. Akce v rámci prevence úrazovosti dětí pro MŠ a 1. st. ZŠ. MŠ a ZŠ nahlásí z organizačních důvodů svou účast telefonicky předem.
22. – 26. 6. - TVOŘENÍČKO POD ŠIRÁKEM –
výtvarné techniky pro ZŠ na zahradě DDM.
13. 6. FORTITUDO – festival ohně a žonglování,
bohatý program pro děti a mládež (viz vkladný list).
4. 7. „O HRNÍČEK TŘEBOVSKÉHO HASTRMANA“ – akce pro děti v areálu moravskotřebovského aquparku. Od 10:00 do 12:00 hod v Aquaparku. Vstup pro děti po dobu konání akce zdarma.
Podrobnosti všech akcí najdete v propozicích nebo
na plakátech.
• V březnu zahájilo Internetové rádio Dance with
the Devil, ve zkratce rádio DWD, své první oficiální
vysílání. Je to studentský projekt, který DDM vzalo
pod svá křídla a intenzivně mu pomáhá v rozkvětu.
Poslouchat nás a najít více informací o rádiu můžete
na našich webových stránkách www.dwd.cz. Stále
hledáme nové moderátory a redaktory, všichni se
zájmem o rádio se mohou od září hlásit v novém ZÚ
na DDM. Koukej-poslouchej.
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Městský znak v železe
V průběhu první světové války se v habsburské
monarchii i Velkoněmecké říši rozšířil zvláštní typ
válečně propagandistické, ale zároveň charitativní
akce. Konala se pod různými názvy, které obsahovaly
slovo „Eisen“ – železo nebo „eisern“ – železný
(„Wehrmann im Eisen“, „Eiserne Kreuz“ apod.). Byla
však také označována jako „Nagelung“ – přibíjení
hřebíků, pobíjení hřebíky.
Stock-im-Eisen
Inspirací pro tuto akci byla středověká památka
zachovaná ve Vídni, na náměstí, které je podle ní
pojmenováno a nachází se mezi ulicemi „Graben“
a „Kärntner Straße“. „Stock-im-Eisen“ – v překladu
„Kmen v železe“ – je to střední část staré, ze středověku pocházející rozeklané borovice, která je celá
pobitá železnými hřeby. První písemná zmínka o této
pozoruhodné památce pochází z roku 1533. Průzkumy však ukázaly, že borovice byla pokácena už
kolem roku 1440. Se zatloukáním hřebíků do jejího
kmene bylo započato ještě za života stromu, tedy před
rokem 1440, a jeho původní příčina není známa.
Teprve v 18. století vznikl zvyk přes Vídeň cestujících kovářů a kovářských tovaryšů, „zvěčnit“ se zde
zatlučením hřebíku. Podobný zvyk byl rozšířen i mimo Vídeň, zejména v jihovýchodní části habsburské
monarchie.
Velká válka a válečná propaganda
Na starou tradici navázala rakousko-uherská a německá válečná propaganda v období první světové války.
Do dřevěné figury ozbrojeného muže (většinou rytíře
v plné zbroji, často skutečné historické osobnosti)
nebo jiného symbolu války (často štíty, kříže) směli
lidé za poplatek, resp. peněžitý dar, u kterého byla
stanovena minimální výše, zatlouci hřebík. Hřebíky
nebyly jen železné, ale také stříbrné a dokonce zlaté –
ve skutečnosti postříbřené nebo pozlacené. Zatlučení
takového hřebíku ovšem předpokládalo určitou výši
příspěvku, která daleko převyšovala skutečnou hodnotu hřebíku. Zúčastnit se této akce bylo považováno
za vlasteneckou povinnost. Jako důkaz jejího splnění
obdržel dárce drobnou upomínku, odznáček, pamětní
listinu, pohlednici, medaili, zvláštní číslo novin apod.
Akce začaly v březnu 1915. Většina plastik určených
k pobití hřebíky vznikla do této doby. Byly slavnostně
vysvěceny a první hřebík zatloukla vždy nějaká
významná osobnost daného regionu. Ve třetím válečném roce akce většinou končily. Mezi obyvatelstvem
již panovala příliš velká bída a válečné nadšení
vyprchávalo. Přesto je doloženo zatloukání hřebíků
do „železného kříže“ ještě v lednu 1918 v Aerzen
v Dolním Sasku. Zejména na počátku války, kdy
panoval bojovný duch a lidé, kteří nemohli sloužit
v armádě, chtěli mít pocit, že nějak přispěli k vítězství, byl „obchod s hřebíky“ velmi výnosný. Obce
a charitativní organizace tak vybraly značné sumy na
pomoc válečným vdovám a sirotkům nebo zraněným
navrátilcům z fronty. Později měla akce posílit loajalitu občanů, neúčast se považovala téměř za vlastizradu. Přibíjení hřebíků probíhalo i na frontě a bylo

Na ZŠ Palackého bylo zase živo…
Vážení čtenáři, dovolte, abychom se s Vámi prostřednictvím tohoto zpravodaje opět podělili o radost
z věcí, které se nám na ZŠ Palackého v posledním
období povedly, o akce, které jsme uspořádali. Prostě
o to, jak se na naší škole během uplynulých dvou
měsíců žilo. Duben byl zpočátku ve znamení Velikonoc. Poslední den před velikonočními prázdninami
proběhl projektový den, který byl věnován těmto
svátkům. Kromě velikonočních dílen, které uspořádal celý 1. stupeň, přišli všichni žáci i učitelé oblečeni ve žluté a zelené barvě, takže škola byla hned
veselejší. Členové žákovského parlamentu připravili
pro své mladší spolužáky hru „Hledej vajíčko“.
Vynikající úroveň měla letos opět výtvarný soutěž
Pod modrou oblohou. Letošní téma Štěstí inspirovalo učitelky a učitele českého jazyka a informatiky
k tomu, aby rozšířili téma v hodinách slohu a informatiky. Žáci psali o štěstí úvahy, pohádky, básničky
atd. 2 třídy si v hodinách informatiky zpracovaly
svůj vlastní sborník prací. Z nejúspěšnějších školních prací členové novinářského kroužku zpracovali
sborník na téma Štěstí. Ten byl věnován k přečtení
čtenářům v knihovně města.
Začali i atleti naší školy. Tradičně se jim dařilo
v oblastním kole Poháru rozhlasu, kde mladší žáci
byli druzí, mladší žákyně, starší žáci i starší žákyně
toto kolo vyhráli. Úspěch prožívaly dvojnásob
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radostně žákyně Nikola Pařilová, Andrea Hájková,
Zdena Šunková a Markéta Pařilová, kterým se podařil osobní rekord ve štafetě 4x60m.
Dny slovenské kultury a soutěž Pod modrou oblohou
urychlily plánované setkání vedení základních škol
Palackého 1351 v Moravské Třebové a ZŠ Jozefa
Horáka v Banske Štiavnici. Bylo to velmi příjemné
odpoledne. Naši školu navštívilo celé vedení základní školy našich přátel ze Slovenska. Protože už rok
trvá partnerství dvou 4. tříd z naší a slovenské školy,
připravili žáci 4. A třídy pod vedením třídní učitelky
Přidalové společně s flétnovým souborem pod taktovkou pana učitele Jarůška krátký program, ve
kterém kromě písniček zazněly i krátké slovenské
texty. Paní učitelky ze Slovenska byly uneseny
krásným spisovným provedením textů. Pak došlo
k výměnám dárečků. Dospělá část osazenstva se pak
odebrala k neformální schůzce, na které se dohodly
možnosti spolupráce mezi oběma školami.
Žáci 3. B třídy se opět předvedli se svou hru na
flétny v rámci Dnů slovenské kultury a na přehlídce
flétnových souborů v Lanškrouně.
Proběhla školní kolo dopravní soutěže, o které se
tradičně postaral pan učitel Bazala.
Žáci se zapojili i do akcí Dne Země, který byl organizován tradičně Zdravým městem.
Mgr. Květa Štefková

německými spolky organizováno i mimo Evropu
(v USA, v Istanbulu,...).
Plastiky byly vytvářeny tak, aby teprve pobitím hřebíky dostaly konečnou podobu (svou roli přitom sehrála
i barva a umístění jednotlivých hřebíků). Vycházely
dokonce tištěné návody, jak takový objekt k pobití
hřebíky koncipovat. Často je navrhovali nebo i vytvářeli renomovaní umělci. Na konci války byly plastiky
pobité železem odstraněny z veřejných míst, některé
byly později zase zpřístupněny veřejnosti na radnici,
v kostele nebo muzeu. Symboly, které nebyly hřebíky
zcela dotvořeny, byly většinou zničeny. Do dnešní
doby se jich zachovalo / je známo asi 345, což je
poměrně málo vzhledem k masovosti akce na počátku
války.

Moravskotřebovský městský znak v železe
V Moravské Třebové byl pomocí hřebíků dotvářen
městský znak – moravská orlice na štítu (viz obr.
nahoře). Městský znak byl jedním z poměrně rozšířených motivů těchto speciálních plastik. Oproti
německým a rakouským městům měla Moravská
Třebová zpoždění, z moravských měst se připojila
jako první. Iniciativy se chopili stálí hosté hostince
„Zum Pfütz“ („U kaluže“). Zpráva o připravované
akci „Znak města Moravská Třebová v železe“ se
v tisku objevila 8. května 1915. „Červeno-bílá orlice
má ve svém knížecím plášti zatlučený hermelín
z železných hřebíků“, píše autor vzletného úvodníku. Polychromovaná dřevěná plastika, jejíž návrh
vypracoval podle kresby profesora moravskotřebovského gymnázia Lazara Steinschneidera stavitel
Franz Habicher, byla však tehdy teprve vyráběna na
odborné škole pro zpracování dřeva v Králíkách.
Orlice na štítu, s korunou a baldachýnem je znázorněna ve vysokém reliéfu, pokrytém polychromií.
K zatloukání železných hřebíků byla určena jen
plocha štítu kolem polychromovaného znaku.
Akce byla slavnostně zahájena teprve 3. června.
Deska s reliéfem byla umístěna u kašny a obklopena
bohatou výzdobou – prapory a standartami, věnci
a girlandami. Před třetí hodinou odpolední se na
náměstí a na radnici shromáždilo několik stovek
účastníků slavnosti. Mezi předem shromážděné žáky
moravskotřebovských škol nastoupily za zvuku
pochodových skladeb jednotlivé spolky a organizace.
Slavnostní, vlastenecké a válečně propagandistické
proslovy se střídaly se zpěvem vlasteneckých písní.
Znak byl slavnostně odhalen, vysvěcen a symbolicky
předán starostovi města Eduardu Mayerovi, který také
zatloukl první hřebík. Slavnost pokračovala v rozlehlé
zahradní restauraci „Quelle“ koncertem, během něhož
se dále zatloukaly hřebíky.
V dalších dnech již pobíjení městského znaku probíhalo v suterénní kanceláři v domě č. 18 na náměstí.
Za zatlučení jednoho hřebíku se platil minimální
příspěvek 40 hal., děti a školáci 20 haléřů. Mnohem
větší částky, řádově stovky korun, ovšem věnovali
někteří zámožní občané, vedení průmyslových podniků apod. V polovině roku 1917 činil výnos akce,
která v té době ještě nebyla ukončena, více než 7500
korun. 4000 korun byly zaslány do vídeňské centrály
válečné pomoci, zbytek zůstal v regionu.
„Městský znak v železe“ je dodnes uchován ve sbírkovém fondu muzea. Vymezená plocha je hlavičkami
hřebíků zcela zaplněna.
-jm-
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Církve
ZŘímskokatolická

farnost Moravská Třebová

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

Pořadí bohoslužeb:
Po/
9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. farní kostel
St/
18:00 hod. farní kostel
Čt/ 18:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/
8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
V sobotu 13 .6. 2009 odpoledne se uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní
povolání. Tentokrát bude v Jaroměřicích u Jevíčka
na Kalvárii a začne v 16:00 hod. eucharistickým
průvodem. V 17:00 hod. bude mše svatá.
V neděli 14. 6. 2009 tradiční průvod na „Boží tělo“
z farního kostela přes náměstí do klášterního kostela.
Dne 27. 6. 2009 se bude v naši farnosti udělovat Svátost biřmování.
Oblastní charita informuje:
Koncem dubna byli pracovníci denního stacionáře
Domeček na pracovní stáži ve Vlaardingenu. Zastupitelé města Vlaardingen se velmi dobře o naši delegaci
starali, a tak jsme se mohli seznámit s organizací
sociálních služeb ve spřáteleném městě. Vznikla nová
spolupráce, která se bude týkat dalšího rozvoje sociálních služeb u nás. Doufáme, že je v Domečku brzo
uplatníme.

Fond Romane Čhave
odměnil osmnáct dětí
Nadační fond Romane Čhave už roky podporuje
romskou mládež a děti ze sociálně slabého prostředí.
Pravidelně vyhlašuje soutěž, kde je podmínkou velmi
dobrý prospěch, namalování obrázku nebo slohová
práce. V Moravské Třebové ocenil krajský radní
Miloslav Macela osmnáct dětí ze speciální školy,
které uspěly. Ty si mohly samy vybrat, jaké chtějí
dárky. Miloslav Macela rozdal stavebnice, hry nebo
mp3 přehrávače. „V kraji se do soutěže přihlásilo
dvacet škol. Ovšem nejvíce dětí, a to osmnáct, jsme
jich vybrali právě tady. Svědčí to o tom, že jsou
opravdu šikovní. Akce se uskuteční také příští rok,
takže mají šanci i ostatní,“ uvedl radní Pardubického
kraje Miloslav Macela. Soutěž odstartovala před lety
radní Jana Smetanová a je zaměřena na děti ze sociálně slabého a nepodnětného prostředí. Jednou z podmínek uspění v soutěži byl průměrný prospěch maximálně 1,5. Školáci malovali a psali, čím by chtěli být
nebo popisovali svého nejlepšího kamaráda.
(red)
Čím chci být
Chtěla bych být kadeřnice. Proč? Protože mě to
baví. Nejraději češu vlasy mamince a sourozencům
či kamarádům. Mám raději dlouhé vlasy, ze kterých
dělám copánky či culíky, ale i krátké střihy, které
upravuji a geluji. Ráda upravuji vlasy i sobě a dělám
to ráda. Jednou jsem se dívala na kadeřnici, jak vlasy
stříhala, gelovala a upravovala těmi dalšími věcmi
a je to paráda. Také se dívám na účesy v televizi
nebo na počítači. Něco se naučím podle fotografií
a moc mě to baví. Chtěla bych se naučit dredy a melouna, to jsou takové dobré věci. Vždy, když máme
nějakou oslavu nebo když slavíme Vánoce, tak vymýšlím a vytvářím účesy své rodině nebo kamarádům. Je to paráda, je to lepší než počítač, televize
a podobné věci. Je lepší, že se alespoň něco naučím.
Když jsem byla malá, tak mě bavilo si s vlasy hrát,
ale teď jsem velká, tak mě spíš baví dělat účesy. Až
vyjdu školu, tak bych si to moc přála, dostat se na
školu pro kadeřnice. A je to nejlepší práce co znám!
(ukázka práce žákyně speciální školy)

- Dne 22. 4. jsme využili nabídky od Nova a zúčastnili
jsme se nadačního koncertu v Sazce Aréně v Praze.
Všichni byli obdarováni tričky s logem, které
doprovázelo návštěvníky celé odpoledne „Chceme žít
s vámi“. Zážitky popsal účastník zájezdu Václav
Valenta v 1. vydání časopisu „Moravskotřebovský
domeček: „Ve středu 22. 4. jsme byli v Praze na
nadačním koncertu TV Nova „Chceme žít s vámi“.
Vyjeli jsme v 5:10 z autobusového nádraží, protože
v Praze jsme chtěli navštívit také různé památky. Na
obědě jsme byli ve františkánském klášteře.
Odpoledne na koncertě jsme viděli mnoho umělců,
které důvěrně známe z obrazovky TV Nova. Domů
jsme se vrátili unaveni, ale nadšeni krásně prožitým
dnem.“ Tolik zpráva jednoho z účastníků.
V červnu se připravujeme také na dvoudenní výlet na
hrad Karlštejn, a aby se nám nezkrátili žíly, tak také na
bowling.
- V měsíci květnu proběhl také krásný Nadační
koncert pro Domeček studentů z konzervatoře
a JAMU z Brna, především našich domácích umělců
K. Dostálové, L. Pudilové, M. Houdové s klavírním
doprovodem Mgr. Zdenka Mrože. Děkujeme ZUŠ
za možnost vystoupení mladých a nadějných umělců
v jejich prostorách.
- Již tradičně připravujeme zábavné soutěžní
odpoledne v prostorách františkánské zahrady „Ukaž
co umíš“ ve středu dne 24. 6. Soutěž je určena již
tradičně pro zdravotně a mentálně postižené, ale i pro
zdatné seniory. Na tuto soutěž přispívá též Zdravé
město Moravská Třebová. Součástí je posezení u táboráku.
- Odjezd na Křížový vrch pro zájemce o návštěvu
hřbitova bude ve středu 17. 6. ve 14:00 hod. z parkoviště od Sociálních služeb /Domov důchodců/. Kdo
chce jet, musí přijít včas na toto místo.
- Humanitární šatník je v provozu každý pátek od
15:00 do 17:00 hod. na faře na Kostelním náměstí.
Všem dárcům obnošeného šatstva děkujeme.
- Setkání seniorů bude v pondělí 8. 6. v 10:00 hod.
v refektáři františkánského kláštera.
- Půjčovna kompenzačních pomůcek pro potřeby
zdravotně postižených po předběžné domluvě na tel.
461 310 627, 739 002 756.
Gita Horčíková

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

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

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

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi.
Současně s bohoslužbami je možné svěřit své ratolesti nedělní mateřské školce v místnostech na faře.

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

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází
v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely pronajatou.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící,
ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve
14.00 hodin.
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00
hodin - s malým pohoštěním.
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Městská knihovna
Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 6. – 30. 6. 2009 – Dobrá kniha nestárne
Pravidelně každý měsíc mohou čtenáři nahlédnout do
knih, běžně uložených ve skladu. V červnu představíme v oddělení pro dospělé knihy z oblasti zeměpisu
a dějepisu. Přesvědčte se, že dobrá kniha skutečně
nestárne!
3. 6. 2009 – Fenomén čarodějnictví v dějinách
a dnes
Přednáška spisovatelky Věry Noskové, členky
Českého klubu skeptiků Sisyfos. Začátek v 17.00 hod.
v sále Sociálních služeb města (Svitavská ul.).
6. 6. 2009 – 31. 7. 2009 – Fotofestival Moravská
Třebová 2009
Výstava fotografií Petra Šulce, Romana Ungera
a Miroslava Kolátora, amatérských umělců z Náchoda. Přístupno v půjčovní době knihovny: po-čt
9.00-17.00 hod., so: 9.00 - 12.00 hod.
9. 6. 2009 – Večer při svíčkách
Autorský večer Lucie Parketové, setkání začínajících autorů. Začátek v 18.00 hod. v MěK.
11. 6. 2009 – Vlastivědná vycházka
Procházka ulicemi ČSA, Ztracená, Zámecká – okolí
bývalé dolní městské brány, odborný výklad
M. Kužílek. Sraz účastníků v 15.30 hod. v knihovně.
15. 6. 2009 – Karel Jaromír Erben
Přednáší prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, Csc.
Určeno studentům gymnázia.
Knihovna dětem
Tvořivá středa
3. 6. 2009 – Beruška
10. 6. 2009 – Keramická dílna I. (ve spolupráci se
Speciální školou, nutno se přihlásit, začátek v 15.15
hod., následné glazování proběhne v dílně školy).
17. 6. 2009 – Keramická dílna II.
24. 6. 2009 – Dárek pro p. učitelku/p. učitele
Začátek v 15 hod. v dětském oddělení MěK, kromě
10. 6. 2009!
4. 6. 2009 – Knihovna patří dětem
Ve čtvrtek 4. června 2009 připraví knihovna pro malé
čtenáře oslavu Dne dětí. Program: soutěže, kvízy, hry,
dětská loterie, knihovnický milionář. Nově přihlášení
dětští čtenáři získají zdarma registraci na r. 2009!
Otevřeno: 9.00 – 17.00 hod.
Rodiče si mohou prohlédnout výstavu knih o volnočasových aktivitách dětí a soubor pedagogické
a psychologické literatury.
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Motory hřměly Sosnovou
V polovině května přivítal autodrom v Sosnové
u České Lípy všechny nadšence Hobby Cupu
k druhému podniku letošního ročníku závodu
motokár. Autodrom, dobře známý z televizních
obrazovek, je pro některé závodníky oblíbenou
závodní tratí, neboť má minimální převýšení.
Z tribuny je velice dobrý výhled na celou trať,
fanoušci tak mohou svého pilota sledovat po
celou dobu závodu. Ze startovního roštu vyrazilo celkem 197 jezdců v různých kategoriích. Ani
tentokrát nešlo pouze o naše jezdce, z depa
vyjelo na trať i několik nadšenců z Rakouska.
Ve zkratce se pokusíme přiblížit nejdůležitější
okamžiky nevyzpytatelného závodu, které se
přihodily a ovlivnily pořadí nejen druhého
závodu, ale i průběžného pořadí.
Naši borci se zařadili na startovní rošt v plné
sestavě. Nejmladší závodník naší výpravy
Ondra Khyr (Bambini) se po vyrovnaných
jízdách umístil na šestém místě. V kategorii
Kadet máme dva zástupce a oba vystoupili na
„bednu“ pro vítěze. Z třetího místa se radoval
Adam Doležal. Zdeněk Ošťádal měl při trénincích problémy s motorem, mechanici neustále
opravovali a ladili závodní stroj. Úspěch se
dostavil v podobě druhého místa. V Rotaxích se
Roman Vacek umístil na osmém místě. Největší
podívaná bývá při závodech FC Junior. Jedná se
o nejrychlejší a nejpočetněji obsazenou třídu,
zde také probíhá největší drama na trati s touhou
po vítězství. Náš zástupce, Libor Blaha, dokonce vedl po prvních dvou rozjížďkách. V posledním závodě se dostal do kolize se soupeřem,
přesto se vrátil na trať a vybojoval páté místo.
Těsně pod stupínky vítězů skončil Láďa Jokeš
(EASY 125). Vyrovnanou jízdu bez kolize
předvedl i Robert Doležal (Honda), obsadil
sedmé místo.
V sobotu 20. června bude odstartováno na
autodromu ve Vysokém Mýtě. Zveme tímto
fanoušky motokárového sportu, a nejen je, na
nevšední podívanou a podporu jezdců našeho
autoklubu. Přijďte se podívat, co tento sport
obnáší, na vervu a závodní nadšení pilotů různých věkových kategorií, na rivalitu na dráze
a kamarádství v depu.
Váš Hobby Cup

Novinky z „Křižovatky“
Ve středu 13. 5. se žáci přípravné třídy a 1. stupně
zúčastnili projektového dne „Lesní pedagogika“.
Pracovníci Lesů ČR připravili v prostorách boršovského lesa pro děti zajímavý celodenní program plný
vědomostních soutěží, her a sportovního vyžití.
Dětem se netradičně prožitý den velmi líbil, získaly
nové informace a jistě také posílily kladný vztah
k přírodě.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat panu
Slezákovi a jeho spolupracovníkům za profesionálně připravený program a práci s dětmi.
Co ještě připravujeme do konce školního roku?
3. 6. se naše škola zúčastní akce „Sportovní den
aneb my všichni spolu“, který pořádáme společně se
speciální školou. Děti ze školní družiny se těší na
„Tajný výlet“, který připravují žáci školní samosprávy. Školní rok ukončíme již tradičním olympijským
dnem.
Učitelé z „Křižovatky“
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Zprávy z gymnázia
Aktivita gymnazistů nese další sportovní úspěchy
I v druhém pololetí školního roku dosahují studenti
Gymnázia velmi dobrých sportovních výsledků.
Družstvo dívek se prosadilo v celostátním finále
středních škol ve šplhu. Soutěží čtyřčlenná družstva,
dívky šplhají na tyči s přírazem, s odrazem ze země,
chlapci na laně bez přírazu ze sedu, bez jakéhokoliv odrazu. Všichni
soutěžící mají tři pokusy,
v celostátním kole 5 pokusů, každému se započítávají dva nejlepší
časy, jejich součet určuje
pořadí závodníků v soutěži jednotlivců. Výsledný čas družstva je daný
součtem výsledků tří nejlepších závodníků, výsledek
posledního závodníka se nezapočítává.
A jaká byla cesta až do finále? Ve školním kole
došplhalo celkem 17 chlapců a 35 dívek. Nejlepší ze
školního kola vytvořili družstvo pro okresní kolo,
kde oba domácí celky zvítězily. V krajském kole
v Ústí nad Orlicí chlapci v konkurenci šesti škol
skončili na 2. místě. Dívky s naprostým přehledem
zvítězily a probojovaly se do celostátního kola, které
se konalo v Holešově. Výsledkem bylo 6. místo
v konečném pořadí. Mezi jednotlivci se nejlépe
umístila Marie Lopourová na 5. místě.
Do vyšších kol se probojovala rovněž družstva
volejbalu. Zatímco dívky po vítězství v obvodním
kole v okresní „propadly“ (4. místo), chlapci získali
v krajském kole v Lanškrouně celkové 2. místo.
Také poslední měsíce školního roku budou vyplněny
sportovními akcemi, v nichž gymnazisté očekávají
úspěch (kopaná, Pohár Čs. Rozhlasu, Atletický
čtyřboj). Průběžně budeme informovat.
Kodešovi
Moravskotřebovské gymnazistky se zúčastnily
GLOBE GAMES
Gymnázium v Moravské Třebové je od roku 2004
zapojeno do mezinárodního projektu GLOBE, jehož
hlavním cílem je shromažďovat meteorologická
a hydrologická data a vést žáky nenásilnou formou
ke kladnému vztahu k přírodě. Do projektu je
v České republice zapojeno více než sto škol a řada
z nich se každoročně setkává na GLOBE GAMES,
během kterých zástupci jednotlivých škol prezentují
své výsledky, vyměňují si vlastní poznatky z měření
a v neposlední řadě navazují rovněž nová přátelství.
Letošní ročník setkání, které kromě českých zástupců hostilo také Slováky, Maďary a Poláky, proběhl
od 7. do 10. května ve Stříbře. Moravskotřebovské
gymnázium zastupovalo celkem pět reprezentantek,
z nichž jedna byla součástí novinářského týmu her,
který mapoval veškeré dění ve Stříbře spojené s projektem GLOBE. Na zbývající čtyři zástupkyně
Moravské Třebové čekal v Plzeňském kraji rovněž
pestrý program. V pátek 8. května se zúčastnily

Program činnosti KČT
Sobota 6. 6. - Cykloturistický výlet Na
cyklostezky Orlicka – Trasa: Mor. Třebová –
Lanškroun – Letohrad – Ústí n. O. – Česká
Třebová, příp. až M. Třebová. Z České Třebové
možnost návratu vlakem. Sraz zájemců v 7.30
hod. u autobusového nádraží.
Středa 10. 6. - Přátelské posezení v klubovně
odboru, od 19.00 hod. – projednání programu na
letní měsíce a cykloturistické putování v srpnu.
Sobota 13. 6. - Vodácký zájezd pro členy
odboru – Za čochtanem na Moravu.Přihlášení
zájemců u Michala Paděry do středy 10. 6.
Odjezd od klubovny KČT dle dodatečně
uvedených informací.
Sobota 20. 6. - Pojďte s námi na rozhlednu turistické přivítání rozhledny nad M. Třebovou
pro rodiče s dětmi po turistických značených
cestách z náměstí Na Pastvisko přes Peklo.
Prezence zájemců ve 13.00 hod. na náměstí
před radnicí, při průchodu Peklem pro děti
připravená malá pozornost. Slavnostní otevření
rozhledny proběhne v 15.00 hod.
- Pro letní období budou ve středu a o volných
nedělích uskutečňované cyklovyjížďky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13.00 hod. u autobusového nádraží.

terénní hry. Na osmi stanovištích plnily úkoly zaměřené na hydrologii, meteorologii, pedologii nebo
fenologii a postupně získávaly indicie, díky nimž se
jim otevřel vstup do štoly svatého Prokopa, kde je
místní permoník Duchmaus odměnil úlomkem rudy,
která se ve Stříbře v minulosti těžila. V sobotu
9. května moravskotřebovský tým prezentoval výsledky svého domácího terénního výzkumu na téma
Co nám teče za humny? a nutno poznamenat, že zaujal porotu i ostatní účastníky konference. V sobotu
odpoledne probíhal GLOBE festival, v rámci kterého některé školy připravily stánky s nejrůznějšími
environmentálními aktivitami, které si všichni aktéři
GLOBE GAMES mohli vyzkoušet. Součástí festivalu byl rovněž bohatý kulturní program. Vyvrcholením mezinárodního setkání bylo závěrečné defilé
všech zúčastněných týmů a vyhlášení místa konání
příštích GLOBE GAMES, kterým se staly Svitavy.
Přemysl Dvořák

Brigádička dětí ze Speciální školy
v udánském lesíku
Děti z internátu Speciální školy chodí rády na
odpolední vycházky do přírody. Poznáváme s nimi
stromy, kytky, živočichy – prostě vše, co do přírody
patří. K našim oblíbeným vycházkám patří i lokalita
udánského lesíka.
Bohužel, zde nacházíme stále častěji a v narůstajícím množství skleněné i plastové lahve, odházené
papíry, „odložené“ železo – a výčet „pokladů“ by
mohl být velmi pestrý. Proto jsme si řekli, že to tak
nenecháme a chopili se možnosti využít jednoho
z grantů programu „Zdravé město“ k naší
„záchranné“ akci. Vzali jsme odpadkové pytle,
rukavice, hrábě a hurá do boje s vandalismem,
netečností a nezodpovědností. Tu nejvíce znečištěnou část lesíka, která nejvíce tloukla do očí, jsme
vyklidili a slíbili jsme si, že v očistě tohoto koutku
Moravské Třebové budeme pokračovat. V plánu
máme vyčistit od odpadků celý lesík a v péči o něj
chceme i nadále průběžně pokračovat.
Jen doufáme, že naše snaha nebude zbytečná a Ti, co
zde páchají škody na přírodě a životním prostředí
nebudou pilnější než my, abychom po jejich řádění
stíhali udánský lesík našimi skromnými silami
průběžně uvádět do stavu, který nebude v rozporu
s úlohou, kterou může tato lokalita plnit.
Eva Kopunczová, vychovatelka Spec. školy

Šachisté v uplynulé
sezóně nezklamali
V soutěži družstev krajského přeboru II. třídy třebovští šachisté skončili na třetím místě za družstvy
z Ústí nad Orlicí a Lanškrounem. Výkony družstva
byly v průběhu sezóny velmi rozkolísané. Družstvo
dokázalo vysoko prohrát s papírově slabším Kunvaldem, anebo naopak porazit silný Lanškroun. Obhájit
třetí příčku z minulé sezóny se mu podařilo až
v posledním kole, kde nečekaně prohrála do té doby
třetí Česká Třebová. V současné době je to asi maximum, čeho můžou třebovští šachisté v soutěži družstev dosáhnout, protože se i nadále šachový oddíl
potýká s velmi malou členskou základnou. Bez
hostů z mohelnického oddílu by bylo velmi problematické postavit k zápasům kvalitní sestavu. V hodnocení jednotlivců si nejlépe vedli Karel Vícha,
Antonín Chvojka a Zdeněk Sojma, kteří jako jediní
z družstva si dokázali zvýšit svoji šachovou výkonnost (ELO).
Výkony jednotlivých šachistů:
Šach.

Jméno

ELO

Body

Průměr

Výkon

1. Urbášek Oleg 2022 1.5 /6 2037 2001
2. Endl Vlastimil 1995 1.5 /4 1875 1978
3. Sojma Zdeněk 1949 7.0 /11 1877 1955
4. Grepl Pavel
1846 6.0 /11 1748 1832
5. Glöckner Jaromír 1897 7.5 /11 1734 1891
6. Chvojka Antonín 1720 7.5 /10 1668 1747
7. Vícha Karel
1678 5.0 /8 1639 1687
8. Cedzo Štěpán
1725 8.0 /11 1395 1700
Kromě družstva dospělých se v letošním roce začali
zúčastňovat mládežnických turnajů i naše nejmladší
šachové naděje z šachového kroužku DDM. Například
na Orlické šachovnici v kategorii do 16. let se neztratili
svým výkonem ve svých deseti letech Jindra Kaláb
a Jakub Dvořák.
Zdeněk Sojma, jednatel ŠO TJ Slovan Mor. Třebová
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Trhni si nohou aneb Koloběžky na startu
Slogan „Trhni si nohou“ většinou bývá vnímán zcela
pejorativně. Existuje přesto oblast lidské činnosti,
v níž je naprosto nepostradatelný. Bez výkřiku
„Trhni nohou by neodstartoval žádný koloběžkový
závod. Zásluhou Pavla
Legáta se uhnízdil v roce
2008 koloběh i v Moravské Třebové, když se tu
uskutečnil závod MČR,
spolu se Světovým pohárem. Výlučným sportovcům se v lokalitě líbilo
natolik, že po roce se do Moravské Třebové vrátili.
Mistrovské soutěže se jezdí pravidelně už 35 let na
tratích dlouhých kolem 30 km a kritéria do 10 km.
Koloběžkové kluby existují již v několika městech,
letos opět ČR přivítá účastníky evropského šampionátu tentokrát v Plzni. O víkendu 8. - 9. 5. v M. Třebové proběhlo 1. kolo ostře sledované domácí koloběžkové soutěže Rollo liga ČR 2009. Na startu závodu dlouhého 27 km byl více než čtyřicetičlenný
peloton závodníků z celého Česka, i ze Slovenska.
Trasa byla dle účastníků nadmíru náročná, dlouhé
rovinky střídala náročná stoupání, divoké sjezdy
daly všem zabrat (Linhartice - M.Trnávka - Přední
Arnoštov - Dlouhá Loučka - M.Třebová/ Hamperk).
Zejména cílová část se stoupáním do kopce Hamperk ukázala současnou formu všech závodníků.
Výsledková překvapení se nekonala, kralovali suveréni loňské sezóny Provod a Smitková z KK Plzeň.
Výborně jim sekundovali další z favoritů. Nezklamal
ani domácí Legát ze Starého Města, jezdící v dresu
Kidokai Jablonec. Sice mu nevyšel závěr, ale sedmé
místo je nesporným úspěchem v silné konkurenci.
Výsledková listina - dlouhý závod
Muži
1. Ladislav Provod PSP KK Plzeň A
0:55:54
2. Richard Jisl
Kidokai Jablonec
0:57:04
3. Petr Pešta
PSP KK Plzeň A
0:57:25

...7. Pavel Legát
Kidokai Jablonec
1:00:24
Ženy
1. Martina Smitková PSP KK Plzeň A
1:07:23
2. Patricie Kadlecová PSP KK Plzeň A
1:09:42
3. Alena Stibalová
PSP KK Plzeň B
1:15:56
Nejlepší junior Michal Seman z SK Oslavany zvládl náročnou trať za 1:09:44. Mezi veterány (nad 40
let) byli nejlepší Rostislav Fojtík (VKK Rožnova)
1:14:34 a Ivana Dvořáková (RC Zlín) 1:14:34.
Nejvíce překvapil teprve čtrnáctiletý žák, plzeňský
Marek Kadlec (1995), jenž obsadil v celkovém
pořadí dlouhého závodu fantastické 11. místo
(1:01:53), v nedělním kritériu celkové 12. místo
Nedělní pokračování prvoligového zápolení koloběžkářů zahájila propagační náborová akce pro děti
a mládež. Stovka účastníků byla spokojena se svými
výkony i sladkými cenami. Závody vytvořily potřebnou atmosféru pro následné 7,5 km dlouhé kritérium, když na náročnou trať v okolí Aquaparku přímo
o tituly Mistrů ČR 2009 vyrazili profesionálové.
Výsledky po dramatických okamžicích kopírovaly
ty sobotní. Polepšil si ovšem Pavel Legát, když
v mistrovském závodě získal 5. místo.
1. Ladislav Provod PSP KK Plzeň A
0:15:14
2. Richard Jisl
Kidokai Jablonec
0:15:20
3. Petr Pešta
PSP KK Plzeň A
0:15:51
...5. Pavel Legát
Kidokai Jablonec
0:16:04
1. Martina Smitková PSP KK Plzeň A
0:18:15
2. Markéta Peštová PSP KK Plzeň A
0:18:43
3. Alena Stibalová
PSP KK Plzeň B
0:19:28
Mezi nejmladšími se opět výrazně prosadil Marek
Kadlec (PSP KK Plzeň) časem 0:17:29, nejlepším
z veteránů byl slovenský Dalibor Cisár (Bánská
Bystrica) - 0:16:45, v juniorské kategorii se nejlépe
vedlo Jaroslavu Točíkovi z Kadaně (0:18:13).
Spokojení byli zejména plzeňští závodníci, kteří se
dle vyjádření svého předsedy budou do Moravské
Třebové rádi vracet a jistě i třebovští občané, jimž
koloběh evidentně učaroval.

Terénní časovka otevřela Cykloman 2009
Na startovní čáře se seřadilo 61 cyklistů v 7 věkových kategoriích, třebaže bylo zřejmě, že závod
bude velice náročný. V minutových intervalech
vyjížděli cyklisté do prudkého kopce, aby posléze
ušetřili síly na vrstevnici kolem Hradiska. Poté na
ně čekal prudký lesní sjezd na hřiště v Sušicích,
kde pořadatel J. Doležel připravil pro jezdce
ekvilibristické bludiště, aby stovka diváků mohla
halasně povzbuzovat své „koně“. To vše si každý
cyklista (s výjimkou M4 a žen) vyzkoušel dvakrát,
což dalo celkem 20 km v terénu.
„Bude to dnes velká loterie, v podstatě může
vyhrát nejméně 10 bikerů, já se pokusím
nezklamat aspoň sám sebe“ prozradil Pocsai těsně
před startem. „Důležité bude neztratit příliš v druhém kole, které určitě bude díky únavě pomalejší.
Určitě využiji někdy i běhu do kopce, myslím, že to
může být rychlejší.“ poznamenal duatlonový
specialita, nestárnoucí P. Štěpař.
Sportovní odpoledne zahájili adepti cyklistického
sportu svým Cyklománkem. Dvacítka dětí a mládeže (5-15 let). Hlavní závod začal v 15 hodin
a dvě hodiny bylo rušno v podstatě po celé 10km
trase, neboť had jezdců se roztáhl. Výsledky pak
mnohé překvapily. Zejména jen sekundové rozdíly
mezi nejlepšími.
M 1 (do 40 let)
1. Kadidlo Jiří, CK M. Třebová
00:42:34

- absolutní vítěz
2. Stejskal Zbyněk, Havl.Brod
3. Orálek Dušan, CK M .Třebová
Další pořadí: Dvořák, Pocsai aj.
M 2 (nad 40 let
1. Doležel Josef, CK M.Třebová
2. Štěpař Petr, CK M.Třebová
3. Kuběnka Radek, Fort Lanškroun
M 3 (nad 50 let)
1. Hanák Jaroslav, M.Třebová
2. Budig Norbert, CK M.Třebová
3. Švorc Jiří, M.Třebová
M 4 (nad 60 let)
1. Kubín Jan, M.Třebová
2. Štěpánek Antonín, M.Třebová
3. Matoušek František, M.Třebová
Z 1 (ženy do 40 let)
1. Vondráčková Jana, Čerti Kunčina
2. Fryšová Kateřina, Čerti Kunčina
3. Moravcová Šárka, Svitavy
Z 2 (ženy nad 40 let)
1. Schneiderová Bedř., Čerti Kunčina
2. Vojtková Marie, M.Třebová
3. Rolencová Dita, M.Třebová
Junioři
1. Schneider Jan, Čerti Kunčina
2. Dokoupil Vojtěch, M.Třebová
3. Kalina David, Čerti Kunčina

00:42,46
00:42:48
00:45:22
00:45:42
00:46:33
00:51:09
00:52:18
00:52:32
00:30:03
00:34:02
00:45:29
00:27:38
00:29:28
00:30:03
00:27:08
00:32:17
00:47:50
00:49:47
00:53:35
00:58:12

Plachtařský Jarní pohár Jeseníků 2009
První místo v klubové třídě plachtařských závodů
Jarní pohár Jeseníků (1. – 10. května), vybojoval po
čtyřech letových dnech moravskotřebovský Michal
Lešinger (2255 b.), stříbro putovalo s Martinem
Horáčkem (2036 b.) do Dvora Králové. Příjemným
překvapením je bronzová příčka pro předsedu
moravskotřebovského aeroklubu, plachtaře Pavla
Řeřichu (2025 b.) Letošního již pátého ročníku
závodů kluzáků JPJ se účastnilo padesát sedm
závodníků z dvaceti tří aeroklubů z celé České
republiky. Plachtařům, kteří létali ve dvou třídách,
letos moc počasí nepřálo, v termínu závodů odlétali
jen čtyři platné disciplíny (vloni ve stejné době sedm).

Třetí moravskotřebovský pilot, Petr Kubík, získal
s 1751 body 11. místo, rovněž v klubové třídě.
Jarní létání nad Jeseníky bude moci Lešinger zúročit
již za necelé dva týdny na 1. otevřeném Mistrovství
České a Slovenské republiky v bezmotorovém létání,
které začíná 24. května na letišti Aeroklubu
Partizánske na Slovensku. Tam bude závodit s kluzákem ASW 19 v klubové třídě. V kombinované třídě
bude moravskotřebovský aeroklub reprezentovat Jiří
Štěpánek s větroněm Nimbus 2b.
Více na http://pohar2009.aeroklub-sumperk.cz/
Ing. Eva Maixnerová,
manažerka vnějších vztahů, Aeroklub ČR
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Cykloman 2009
Cykloman 2009 pokračuje třetím závodem Bohemian Adventures Challenge - orientační
závod dvojic
Druh akce: Cykloturistická akce na horských či
trekingových kolech s prvky navigace podle
turistické mapy. Závod je určen pro dvojice mužské, dámské i smíšené, pro aktivní bikery
nebo pro příležitostné hobíky, tempo i trasu si
určujete Vy. Morálním vítězem se stává každý,
kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do
cíle.
Počet účastníků je přísně limitován - akce se
zúčastní prvních 60 přihlášených týmů.
Termín: 13.6. 2009
Pořadatel: Vladimír Dokoupil, tel. 724 927
157, Vlaďka Machačová
Prostor závodu: Centrum závodu je fotbalový
stadión SKP Slovan Moravská Třebová. Celý
závod se pak odehrává v okolí Moravské
Třebové. Je možné jezdit po všech veřejných
komunikacích a zpevněných lesních cestách,
nikoliv lesem, pastvinou a volnou přírodou.
Děkujeme za dodržení tohoto základního
pravidla. Závod se koná za plného silničního
provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Průběh akce: 10:00 - 11:15 - prezence + mapy
(do 10:30 bude držena rezervace přihlášených
přes NET, potom podle pořadí příchozích do
naplnění počtu 60 dvojic); 11:15 - 11:30 rozprava; 11:30 - 12:00 - losování startovních
čísel; 12:00 - 13:00 - start; 16:00 - 17:00 dojezd do cíle; 17:00 - 19:00 - zpracování
výsledků; 19:00 - nejpozději - vyhlášení
výsledků (možno i dříve, jak to bude možné)
Doporučené vybavení: Horské nebo trekingové
kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník,
povinná helma. Závodníci jsou sami odpovědni
za své občerstvení v průběhu závodu. Mapu
obdrží účastníci od pořadatele při prezentaci
(turistická mapa SHOCART 1:50.000 - jedna
pro dvojici).
Ukončení závodu: Závod bude ukončen slavnostním vyhlášením vítězů maximálně dvě
hodiny po dojezdu poslední dvojice, to je mezi
18. - 19. hodinou.
Kategorie: obvyklé pro seriál Cykloman
Bližší informace na www. Cykloman. cz

Tenisová škola

Zápis dětí do nové Tenisové školy klubu
TK Slovan Moravská Třebová
Tenisový klub TK Slovan Moravská Třebová
zve holky a kluky na nábor do Tenisové školy.
Nábor dětí se uskuteční dne: 5. 6. 2009
v 18 hod., 7. 6. 2009 ve 13 hod., a 14. 6. 2009
ve 13 hod., na dvorcích v Moravské Třebové.
Co si přinést: sportovní obuv, tenisovou raketu
a dobrou náladu.
Přihlásit se můžete přímo na tel: 461 310 750,
733 558 079, vlastimil.crha@seznam.cz
Cíl výuky: hlavním cílem Tenisové školy je
všestranný rozvoj pohybových dovedností a získání základní tenisové techniky. Školička je
vhodná jak pro zájemce o závodní tenis tak i pro
děti se sportovními ambicemi. Tréninky jsou
vedeny zábavnou a hravou formou s cílem
získat zájem dětí. V první fázi trénování klademe důraz na cvičení s míčem a pomůckami.
Jedná se o různé házení a chytání míče s cílem
získat cit pro míč, odhad odskoku míče a zlepšení pohybových dovedností dětí. Věnujeme
rovněž pozornost správnému rozcvičení a strečinku. V další fázi se zaměřujeme na nácvik
a procvičování základní tenisové techniky.
Trenérský tým: výuku zajišťuje kvalifikovaný
trenér s dlouhodobými zkušenostmi i v zahraničí a používající moderní techniky. Dáváme
přednost výuce v menších skupinách, a to z důvodů kvality výuky. Nabízíme individuální
výuku i pro dospělé či výuku v cizím jazyce.
Pokročilost a fyzická zdatnost vašeho dítěte
není rozhodující. Při tréninkových aktivitách
dbáme na bezpečnost a zdraví Vašich potomků.
Na začátku Vám rádi poradíme při výběru
vhodné tenisové rakety a poskytneme Vám
slevu v našem tenisovém obchodě.
Cena: tréninková jednotka je 60 min.
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Fotbalem nabitý květen
Květen s řadou volných dnů posunul fotbalové
soutěže o notný kus vpřed a vlastně k závěru.
Fotbalová družstva z města si při kolísavých
výsledcích uchovala relativně stabilní pozice
v tabulkách, takže se zdá, že definitivní hodnocení ročníku za měsíc nebude oproti plánům
nijak překvapivé. Kritická je ovšem situace
v žákovské kategorii.
Kaleidoskop výsledků:
Letohrad B - A muži 2 : 2 (1 : 0)
Šatník P., Konečný
A. Choceň - A muži 2 : 0 (0 : 0)
Vys. Mýto - A muži 1 : 0 (1 : 0)
A muži – Dobříkov 4 : 1 (2 : 0)
Potáček, Kučerňák, Švanda, Šatník P.
Polička B - A muži 5 : 0 (1 :0 )
6. místo 25 10 8 7 43:37 38 bodů
B muži - Libchavy 0 : 4 (0 : 1)
Zámrsk - B muži
3 : 4 (3 : 2)
Švanda, Winkler, Horák,
B muži - Jevíčko
1 : 4 (0 : 2) Winkler
Svitavy B - B muži 2 : 1 (1 : 0) Aberle
B muži - Polička B 1 : 0 (0 :0)
7. místo 21 8 4 9 31:43 28 bodů
Třebařov - C muži 2 : 3 (2 : 0)
Cink P, Horák, Winkler

Hradec n/S. - C muži 0 : 2 (0 : 1)
Cink P., Širůček
C muži - Opatovec 7 : 2 (4 : 0) Cink P.(PK),
Barák, Švanda 2x, Winkler 2x
C muži - Boršov
6 : 3 (2 : 1) Cink P. 2x,
Švanda 2x, Zelinka, Potáček
Jedlová - C muži
0 : 1 (0 : 0) Potáček
1. místo 23 16 5 2 71:27 53 bodů
Dor st. - SK Chrudim 1 : 1 (0 : 1) Kozák
Lanškroun - Dst.
2 : 1 (1 : 0) Zemánek
Dst. - Ústí n/Orl.
1 : 1 (0 : 1) Kozák
Dst. - Letohrad
0 : 1 (0 : 1)
7. místo 22 8 5 9 32:28 29 bodů
Dor ml. - Chrudim 2 : 3 (1 : 0)
Muselík, Coufal
Lanškroun - Dml.
2 : 1 (1 : 0)
Dml. - Ústí n/Orl.
1 : 1 (0 : 1) Kozák
Dml. - Letohrad
1 : 0 (1 : 0)
11. místo 22 6 3 13 27:61 21bodů
Lanškroun - Žáci st. 3 : 0 (1 : 0)
Žst. - Rosice n/L.
0 : 1 (0 : 1)
Ústí n/Orl. - Žst.
4 : 0 (1 : 0)
Horní Újezd - Žst.
2 : 1 (1 : 0)
13. místo 21 1 3 17 14:68 6 bodů
Lanškroun - Žáci ml. 3 : 2(2 : 1) Ertl, Diviš
Žml. - Rosice n/L. 0 : 3 (0 : 1)
Ústí n/Orl. - Žml.
5 : 0 (3 : 0)
Horní Újezd - Žml. 1 : 0 (1 : 0)
13. místo 21 3 2 16 15:75 11 bodů
Program na červen:
So 6.6.
10:15
Ne 7.6.
9:30
So 13.6.
9:30
17:00
Ne 14.6. 10:15
17:00
So 20.6. 10:15
14:30

- A muži - Hlinsko
- Žáci st., ml. - Letohrad
- Dorost st., ml. - Hlinsko;
- B muži - Polička B
- Muži C - Linhartice;
- B muži - Morašice
- A muži - AS Pardubice;
- Žáci st.,ml. - Hlinsko

ČERVEN

2009

Dětřichovský memoriál
Moravská Třebová ve sváteční květnové dny na
několika frontách sportovala, bavila se. Konal se
20. ročník turnaje v odbíjené, náměstí se zalidnilo
rekreačními běžci a atletickými nadějemi, nechyběl
atraktivní koloběh, fotbal či mažoretky. Po čtyřiatřicáté odstartoval 8. května silniční běh z Dětřichova do Moravské Třebové (8,1 km). Nejprve se
uskutečnil pietní akt u památníku v Dětřichově.
Přesně v 10 hodin zazněl výstřel, kterým starosta
M. Třebové dal zelenou běžcům. Kdo čekal nějaký
překvapivý scénář, byl brzy vyveden z omylu. Už
třetí rok po sobě stačilo těm nejlepším seběhnout
z kopce na konec Dětřichova a byli v podstatě bez
soupeřů. Opět mezi nimi nechyběl Lukáš Razým
a Martin Berka. O doslova vražedné tempo se však
v úvodu závodu starala především nová tvář
choceňský Matěj Řemínek, jemuž zdatně sekundoval domácí Berka. Dvojnásobný vítěz Razým zvolil
vyčkávací taktiku, bezpečně kontroloval situaci s nepatrným odstupem, překvapivě 2 km před cílem
vedoucího Řemínka dostihl a předstihl. Svůj
nepatrný náskok udržel až do cíle. Jeho výsledný čas
představoval proti loňsku zlepšení o 45 sekund, totéž
se podařilo i Berkovi (o 1,5 minuty), čímž
zaslouženě uhájil skvělé třetí místo. Nejlepší trojice
běžců nadělila ostatním v rychlém závodě téměř pět
minut. Nicméně Třebovští běžci i přesto byli
spokojeni, na náměstí je vítal aplaus početného
diváctva. Spokojen byl zejména Petr Štěpař, který ve
veteránské kategorii (40-49) let nenašel přemožitele.
„Cítím lepšící formu, snad to bude dobré za 14 dní.“
Atmosféra závodu byla jako vždy skvělá. Nechyběly
ani rarity. J. Hotař z Kunčiny uběhl celou trať
s kočárkem a půlroční dcerou v úctyhodném čase 35
minut. Nejstarším účastníkem byl Alois Bílek (75).
Organizaci tradiční sportovní akce na jedničku
zvládla, ve spolupráci s městem a TJ Slovan, AVZO
Technické sporty, biatlon klub.
Úspěch akce dokumentoval souběžně uskutečňovaný „Malý dětřichovský memoriál“ na náměstí
(pořadatel DDM, AK M. Třebová, komise Zdravé
Město) a obrovský zájem těch nejmenších (stovka
dětí, ročníky 1993 - 2006, 8 kategorií).
Muži A (do 29 let)
1. RAZÝM Lukáš, Č.Třebová
25:21,6
2. ŘEMÍNEK Matěj, Choceň
25:35,8
3. BERKA Martin, Kunčina
26:35,8
Muži B (7)
1. ŠTĚPAŘ Petr, M.Třebová
29:53,0
2. SKYBA Martin, Brno
29:58,7
3. HLOŽEK Stanislav, M.Třebová
36:20,0
Muži C (5)
1. KRSEK Miroslav, Luková
31:16,4

2. BOMBERA Jiří, M.Třebová
3. DOSTÁL Ladislav, M.Třebová
Muži D (2)
1. EHRIG Rudolf, Č.Třebová
2. BÍLEK Alois, M.Třebová

Ženy A (3)
1. SKYBOVÁ Lucie, Brno
2. ŠIMŮNKOVÁ Pavla, Č.Třebová
3. VONDRÁČKOVÁ Jana, Kunčina
Junioři (2),
1. KECLÍK Petr, M.Třebová
2. JÍLEK Vojtěch, M.Třebová

32:03,9
34:00,3
33:00,1
48:17,7

34:33,0
36:21,5
38:14,0
32:44,1
38:41,9

20. ročník volejbalového
turnaje „O Pohár osvobození“
Turnaj se konal na Den osvobození 8.5. na dvorcích
Slovanu za aquaparkem. Při zahájení jsme
vzpomněli 64. výročí osvobození vlasti od fašismu,
delegace sportovců položila květiny k památníku
osvobození a pomníku umučeného A. Cihláře.
20. ročníku se zúčastnilo 58 hráčů v 9 smíšených
družstvech. Boje na síti byly urputné a měly dobrou
úroveň, takže i přihlížející diváci si přišli na své.
Poděkování patří sponzorům a Františku Smolíkovi
za spolupráci s nimi.
A jaké byly výsledky:
1. AURORA Žichlínek, kpt. Zdeněk Pleskot –
získali putovní pohár turnaje; 2. JEŽCI Moravská
Třebová, kpt. Jiří Ježek; 3. KUNČINA, kpt. Radim
Honzírek; 4. PINKÁLISTI Moravská Třebová, kpt.
Jana Šimonová; 5. ASPV – TRAGÉDI, kpt. Ondřej
Winkler a za nimi družstva Petromilky Mor.
Třebová, DDM Jeleni, Pozdní sběr a Městečko
Trnávka.
Rudolf Mánek

Třebovští vícebojaři útočí na další tituly
Květen zahájil sezónu vícebojařů. Moravská Třebová má v duatlonovém a triatlonovém sportu dost
příznivců i závodníků, kteří žel musí „zneužívat“
lepší tréninkové možnosti jinde. Nicméně stále patří
k městu a v regionu zaujímají přední pozice.
V pátek 1. 5. se uskutečnil u Přelouče 11. ročník
Duatlon Břehy 2009, který odstartoval letošní
Pohár Pardubického kraje v triatlonu a duatlonu.
K závodu se registrovalo více než 70 závodníků
a závodnic, na které čekaly 2 běžecké okruhy po 3,3
km a 24 km na kole. Z M. Třebové startovaly tři výrazné osobnosti – junior Keclík, muž Berka a veterán Štěpař. Berku (Kunčina, SK OMT Pce) nikdo
nepřekonal, zaslouženě zvítězil a ujal vedení v Poháru.
Celkové pořadí:
1. Berka Martin
1:11: 27 - kat. M3 (20-29)
12. Štěpař Petr
1:16:56 - 2. v kat. M5 (40-49)
21. Keclík Petr
1:20:31 - vítěz kat. M2 (jun.)
Pohár bude pokračovat v létě dalšími třemi podniky:
18.7. sobota – Říčkovský Golem-triatlon
www.skiricky.cz
22.8. sobota – Triatlon Mělice (750-20-5)
www.skomt.ebrana.cz
19.9. sobota – Duatlon Žamberk (5-20-2,5)
www.noblzamberk.

Úspěch na MČR v duatlonu
Šampionát se uskutečnil v neděli 3. 5. ve Vesci u Liberce. Týkal se dospělých, juniorů a dorostu. Za
jasného počasí, absolvovali účastníci 6 km běhu, 28
km na kole a znovu 3 km běh.
Martin Berka (SK OMT Pardubice), Kunčina,
absolvent Gymnázia M. Třebová, tč. student VŠE
Praha, dosáhl velmi slušného výsledku, když zaostal
za bronzovou medailí pouhých 22 vteřin. Svému
vzoru Petru Štěpařovi nadělil téměř devět minut.
Z výsledků (celkově):
4. Berka Martin
1:16:46,4 (v kat. VT 1 třetí)
17. Štěpař Petr
1:25:34,9 (kat. veteránů třetí)
Oba sportovci se úspěchem kvalifikovali na
Mistrovství Evropy, které se uskuteční v Maďarsku.
Vítězem závodu se stal specialista na Xterru Karel
Zadák (Tri LAMY Brno). Na druhém místě
dokončil Soukup Petr (TJ Nová Paka), bronz si
z Vesce odváží Věžník Martin (Brno).
Martin Berka prokázal oproti loňsku obdivuhodný
vzestup výkonnosti a byl právem nominován mezi
„19“ na Mistrovství Evropy v duatlonu, které se
uskuteční v maďarské Budapešti ve dnech 23.-24. 5.
2009. „Nicméně mým cílem je uspět v olympijském
triatlonu získat pevné místo v české reprezentaci.
Každou zkušenost vítám.“ prozradil nám nadějný
sportovec z Moravské Třebové - Kunčiny.
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