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V jednom měsíci dvakrát vykradený... 
Foto: Dagmar Zouharová

Městská památková rezervace – brownfields bez budoucnosti?

Třebová hostila delegaci Banské Štiavnice

Náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu 
městské památkové rezervace (MPR), ale také dota-
zy na cokoli, co občany zajímá na životě ve městě, 
dostaly prostor v diskusi s vedením Moravské Tře-
bové. Tradiční, v pořadí už šestá beseda se konala 
ve čtvrtek 9. dubna. Podle místostarosty a předsedy 
Výboru pro strategický rozvoj města Václava Ma-
čáta  je  však  budoucnosti  centra  potřeba  věnovat 
mnohem více prostoru a neustále zdůrazňovat dů-
ležitost diskuse.

Pálí především obnova a rozvoj
Budoucí podoba historického centra byla hlavním 
bodem dubnového setkání. K tomu účelu už počát-
kem měsíce  vyšel  v městském  zpravodaji  anketní 
lístek, jehož prostřednictvím město hodlá zjistit, jak 
by měla podle obyvatel města optimálně v budouc-
nu  vypadat  městská  památková  rezervace  a  jaké 
funkce či jejich kombinace by měla plnit - komerč-
ní, rezidenční, odpočinkové, či jiné. 
Moravská  Třebová  právě  pořizuje  nový  regulační 
plán městské  památkové  rezervace  s  cílem  reflek-
tovat změny a vývoj ve městě za posledních 15 let 
uplynulých od pořízení jeho aktuální verze. Na se-
tkání, kde byla přítomna dvacítka účastníků, před-
stavil současný regulační plán MPR jeho autor, ar-
chitekt Tadeáš Matoušek, který současně doporučil 
kromě  nezbytné  aktualizace  současného  stavu  ob-
jektů a pozemků také nové změny. Dle jeho návrhu 
by měla nově nastat volnost v návrzích parkovacích 
zón, které by neměly být striktně definovány, stejně 
jako rigidní stanovení dopravního řádu. Zapracová-
na by do nového regulačního plánu měla být studie 
lokality tržnice, kterou by město velmi rádo co nej-
dříve přivedlo k realizaci. Dotazy majitelů nemovi-
tostí v MPR se často  týkaly možnosti přístaveb ke 
stávajícím objektům, či možností instalace fotovol-
taiky – tedy dvou trendů moderního rozvoje bydlení 
a využití nebytových objektů. Obě varianty obnovy 
stávajících objektů jsou přitom právě kvůli regulati-
vům městské rezervace problematické. Fotovoltaiku 
vylučují jak architekti, tak památkáři, v otázce pří-
staveb či přestaveb jsou architekti vstřícnější, vždy 
však s důrazem na citlivý přístup k objektům samot-
ným, i jejich funkci v centrální historické zóně.

Brownfields – hnědá pole. U nás barva centra
Dotazy  majitelů  nemovitostí,  účastníků  debaty 
o dalším směřování městské památkové rezervace, 
se dotkly také brownfields v centru – konkrétně are-
álu  bývalého  závodu Hedva  18  ležícího  na  hrani-

většině  příslušníci menšiny  a  kde  je  skutečně  jen 
pro odvážné provádět adrenalinové aktivity jako je 
vycházka po páté odpoledne. „Situaci se nám poda-
řilo  uklidnit  vylepšením  kamerového  systému,  kdy 
městská policie střeží prostor centra města nepře-
tržitě a v případě jakéhokoliv problému vysílá oka-
mžitě na místo hlídku,“  informoval  starosta Miloš 
Izák v  článku Svitavského deníku  z  6.  dubna  t.  r. 
nazvaném Turisté z centra Třebové postupně mizí. 
Mohou  za  to  i  nepřizpůsobiví  lidé. Aktuální  opat-
ření však nemají dopad na dlouhodobý trend vylid-
ňování  centra  a  s  ním  související  začátek  úpadku 
městské památkové rezervace, který se promítá jak 
do  už  téměř  nulové  nabídky  specifického  bytové-
ho fondu vhodného pro vyšší střední vrstvy, tak do 
možností podnikání. Zatímco v podobných historic-
kých městech bez zátěže obsazení centra romskou 
menšinou pro zkvalitňování nabídky produktů ces-
tovního ruchu  investují podnikatelé v mnoha obo-
rech, třebovské centrum se stává zakázanou zónou, 
kde si každý rozmyslí otevřít nový provoz z obavy 
z okamžitého vykradení.
Brownfields tedy v centru ať už v podobě areálů 
zbylých po  ukončených provozech  a  činnosti  fi-
rem, nebo v podobě vystěhovaných soukromých 
obytných  domů,  zřejmě  budou  narůstat.  Měs-
to  přitom  nemá  žádný  manipulační  prostor,  jak 
se  snažit  o  nápravu,  neboť  se nejedná o objekty 
v jeho vlastnictví. Na jejich sanaci a novém vyu-
žití  může participovat pouze formou vyjednávání 
s majiteli.                                 Dagmar Zouharová

cích MPR  v Gorazdově  ulici. Takovýchto míst  je 
v  pásmu  památkově  chráněného  centra  mnohem 
více.  Nejedná  se  přitom  zdaleka  jen  o  opuštěné 
a  nevyužívané výrobní  prostory. Stále  více  se  ob-

jevují vystěhované obytné domy, jejichž majitelé či 
nájemníci městskou památkovou rezervaci opustili. 
Mezi  osobními  důvody  stěhování  lze  nalézt  i  ne-
spokojenost  s  bezpečnostní  situací. Osobní,  velmi 
emotivní  nepříjemnou  zkušenost  s  opakovaně  vy-
kradeným  domem učinil  v  poslední  době  nejeden 
z nás. Situace  je o  to neúnosnější,  že bezpečnost-
ní  složky  mají  jen  omezené  pravomoci,  kamero-
vý systém omezený dohled a město malé finanční 
možnosti k jeho rozšiřování. Třebovské centrum se 
úspěšně stává „bronxem“, po němž se pohybují ve 

V dubnu naše město navštívila už druhé vo-
lební období úřadující primátorka partnerské 
Banské Štiavnice. Nadeždu Babiakovou (dole 
uprostřed)  jsme  přivítali  v  polovině  dubna 
u příležitosti dvacátého ročníku Dnů sloven-
ské kultury, na jejichž programu se Štiavnica 
pravidelně podílí. Paní primátorka pobyla na 
oficiální  návštěvě  Moravské  Třebové  v  do-

provodu  svého  zástupce  Mariána  Zimmer-
manna a poslance zastupitelstva města Ban-
ská Štiavnica Karola Palášthyho.  Při  přijetí 
u starosty města Miloše Izáka se obě strany 
dohodly na společné vůli nadále podporovat 
partnerství, které se mezi Třebovou a Štiav-
nicí  dlouhodobě  rozvíjí  zejména  v  oblasti 
kultury a sportu.       Foto: Deník – Petr Šilar
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské  Třebové  bylo  k  31.  3.  2015 
přihlášeno  k  trvalému  pobytu  celkem 
10  346  občanů  ČR.  Dle  Odboru  azylové 
a migrační politiky MVČR je v Moravské 
Třebové hlášeno 112 cizinců s povolením 
k pobytu na území České  republiky. Cel-
kem je tedy v Moravské Třebové k 31. 3. 
2015 evidováno 10 458 občanů.            (zr)

Ztráty a nálezy – informace občanům  
…aneb co má dělat občan s nalezenou věcí?

Upozornění odboru dopravy na změny v registraci vozidel

Komunikační strategie MěÚ vás chce více zainteresovat do dění 
ve veřejné správě. Vylepšíme i zpravodajství o akcích pro veřejnost

V případě, že občan přinese na městský úřad ná-
lez, ze kterého je patrné, komu ztracená věc pat-
ří, je pracovníky úřadu informován, že ztracenou 
věc  je  třeba v  souladu s novým občanským zá-
koníkem vrátit  vlastníkovi. Nálezce má  tak  ná-
rok na desetinu nálezného z ceny nalezené věci. 
Pokud se nálezce rozhodne, že vlastníka za úče-
lem  odevzdání  nalezené  věci  vyhledat  nechce, 
má možnost  nalezenou  věc  odevzdat  v  budově 
Městského úřadu, ul. Olomoucká, na Občanském 
informačním  centru  nebo  ve  výjimečných  pří-
padech v budově radnice, nám. T. G. Masaryka 
v přízemí u p. Mokrášové (dveře č. 002). V tomto 
případě již nemá nálezce nárok na nálezné a nale-
zená věc se bere jako nález obce. Obec poté zajis-
tí informování vlastníka o nalezené věci s uvede-
ním možností následného předání. V případě, že 
se vlastník nedostaví k převzetí nalezené věci, po 
třech letech přechází nalezená věc do vlastnictví 
obce. Odevzdá-li občan nalezenou věc, ze které 
není patrné, komu patří, pracovníci úřadu zajistí 

Dovolujeme si upozornit vlastníky motorových 
vozidel a jejich přípojných vozidel na novelu zá-
kona o podmínkách provozu na pozemních ko-
munikacích (č. 56/2001 Sb.). Ta stanovila termín 
30. června 2015 pro dokončení registrace vozi-
dla,  pokud  bylo  vozidlo  předchozím  provozo-
vatelem pouze odhlášeno. U vozidel, u kterých 
není správně zapsán vlastník vozidla (vozidlo je 

Dokument  Komunikační  strategie  městského 
úřadu  vznikl  v  rámci  projektu  Zvýšení  kvality 
řízení  a  poskytovaných  služeb  MÚ  Moravská 
Třebová spolufinancovaného z Operačního pro-
gramu  lidské zdroje a zaměstnanost a  rozpočtu 
města. Aktivita, v jejímž rámci se celé dění ode-
hrává,  nese  název Tvorba  a  zavedení  systémo-
vých  změn  vedoucích  k  vyšší  transparentnosti 
a  otevřenosti  úřadu  samosprávy  a postavena  je 
na principech tzv. good governance, překládáno 
jako „dobré vládnutí“.
Materiál navazuje na Vstupní analýzu a průzkum 
spokojenosti občanů, s nímž jste se před časem 
setkali na vloženém listu Moravskotřebovského 
zpravodaje.  Hlavním  smyslem  vytvoření  nové 
Komunikační  strategie  je  nastavení  čitelného 
a srozumitelného systému komunikace ze strany 
úřadu  navenek.  Předávané  informace  ze  strany 
úřadu musí  být  dostupné,  transparentní,  objek-

prostřednictvím  úřední  desky  vyhlášení  nálezu. 
V případě, že se najde vlastník nalezené věci, ná-
lezce má nárok na nálezné. Jestliže se o naleze-
nou věc majitel nepřihlásí, má nálezce nárok po 
třech letech od vyhlášení nálezu, převzít z úscho-
vy nalezenou věc do vlastnictví.
Prosíme  občany,  aby  neodevzdávali  do  agendy 
ztrát a nálezů věci bez hodnoty - špinavé, zapá-
chající, znatelně poškozené, hořlavé (např. odě-
vy, obuv, prádlo, pokrývky, …), nefunkční tech-
nické předměty  (např.  staré baterie, kalkulačky, 
nabíječky, monitory,  televize,…). Tyto  předmě-
ty by měli občané odevzdat do sběrného dvora, 
případně  sběrných kontejnerů k  tomu určeným. 
Naopak majitel  ztracené věci  (např. peněženky, 
mobilu,  klíčů,  brýlí,  hodinek,  šperků  aj.)  určitě 
uvítá,  když  se  najde  poctivý  nálezce,  který  na-
lezenou  věc  odevzdá  na  příslušném místě. Ob-
čanům proto doporučujeme, aby sledovali úřed-
ní  desku,  umístěnou  před  budovou  Městského 
úřadu v ulici Olomoucké, či elektronickou úřední 

v tzv. „polopřevodu“) je nutná doregistrace vo-
zidla  do  30.  6.  2015.  Pokud  po  tomto  termínu 
nebude registrace dokončena, vozidlo adminis-
trativně  zanikne,  ztratí  technickou  způsobilost, 
nelze jej zpětně doregistrovat a automaticky za-
nikne povinné ručení, nebude možnost toto vo-
zidlo provozovat na pozemních komunikacích. 
Pro ověření správné registrace vozidla minister-

tivní a využitelné  jak v rozhodování úřadu,  tak 
v rozhodování samotných občanů. Na bázi těch-
to požadavků je nadefinována vize komunikace 
úřadu  takto: „Městský úřad Moravská Třebová 
bude  komunikovat  na  základě  principů  sluči-
telných se  strategickými  rozvojovými dokumen-
ty  a  iniciativami  závaznými  pro  úřad  a město. 
Těmito  dokumenty  jsou  Vize  Městského  úřadu 
Moravská  Třebová,  Strategický  plán  rozvoje 
města Moravská Třebová do roku 2020 a prin-
cipy místní Agendy 21. Městský úřad Moravská 
Třebová bude v souladu s aktuálními trendy do-
držovat definované standardy komunikace a pra-
videlně  provádět  jejich  vyhodnocení.  Bude  se 
snažit o zvyšování informovanosti občanů o své 
činnosti a tak přispívat k principům otevřenosti 
a transparentnosti úřadu. K tomu bude v rámci 
svých personálních i finančních možností využí-
vat dostupné komunikační nástroje.“ 
Jedním z komunikačních kanálů města směrem 
k občanům je webový portál. Právě  ten  je prv-
ním  médiem,  jež  aktuálně  prochází  první  fází 
přestavby pro zvýšení  transparentnosti. V době 
uzávěrky  tohoto  vydání  MTZ  se  konaly  pre-
zentace  tvůrců webových  stránek.  Po  skončení 
procesu  aktivit  připomínkování  nového obsahu 
i grafiky webových stránek města by se měli je-
jich uživatelé dočkat pestřejší, avšak přehledněj-
ší a obsahově plnohodnotnější podoby.  Zlepšení 
informovanosti  veřejnosti  přinese  už  s  příštím 
číslem  také Moravskotřebovský  zpravodaj.  Na 
návrh kulturní komise rady města v něm budete 

stvo dopravy zřídilo na webové stránkách www.
dokonceteregistraci.cz  aplikaci,  umožňující 
kontrolu stavu vozidla. Dále je možné tuto infor-
maci získat na Odboru dopravy MěÚ Moravská 
Třebová. Výhodnější než telefonický kontakt je 
osobně navštívit přepážku registru vozidel a in-
formovat se o vašich vozidlech. 

Odbor dopravy MěÚ

desku na webových stránkách města. Na úřední 
desce  je  pravidelně  zveřejňován  seznam  ztrát 
a nálezů, které má městský úřad v úschově. Po 
půl roce zveřejnění je každá nalezená věc z úřed-
ní desky sejmuta. V současné době má městský 
úřad v úschově mobilní telefony, jízdní kola, klí-
če, zlatou náušnici, dětský kočár a další. Majitelé 
ztracených věcí si je mohou vyzvednout po jejich 
podrobném  popisu  a  předložení  dokladu  totož-
nosti v Občanském informačním centru, budova 
Městského  úřadu,  ul.  Olomoucká,  a  to  v  úřed-
ních hodinách: po, st 8:00-17:00 hod., út, čt 8:00-
15:00 hod, pá 8:00-14:00, tel: 461 353 111.

Junák – český 
skaut, z. s.

1. dubna 2015 vstoupilo v platnost rozhod-
nutí XIV. Valného  sněmu  Junáka  (28.-30. 
března  2014 v Litomyšli)  o  změně  názvu 
organizace.  Po  více  jak  dvou  desetiletích 
tak  Junák mění  oficiální  název  z  Junák  – 
svaz skautů a skautek ČR na Junák – český 
skaut, z. s. Co vedlo největší českou skaut-
skou, ale i dětskou organizaci (53 tisíc čle-
nů) k takové změně? Důvodů bylo hned ně-
kolik. Předně bylo třeba přizpůsobit název 
požadavkům  novelizovaného  občanského 
zákoníku, dle kterého se dřívější občanská 
sdružení stávají spolky a jejich název pro-
to musí obsahovat slovo „spolek“, případ-
ně dovětek z. s. (zapsaný spolek). Naopak 
název organizace, která není tvořena více-
ro  spolky,  nesmí  obsahovat  slovo  „svaz“. 
Snahou bylo  i  zvolit název kratší, moder-
nější a snáze zapamatovatelný. Nový název 
také zřetelněji vyjadřuje vztah mezi  často 
zaměňovanými  pojmy  „junák“  a  „skaut“. 
Junák se touto změnou rovněž vrací k his-
torickému názvu, pod kterým začínal svou 
činnost před sto lety. Závěrem je třeba do-
dat,  že  název  organizace  je  samozřejmě 
důležitý,  ale mnohem  důležitější  jsou  její 
obsah (především lidé), metody a cíle. A na 
těch se změnou názvu nic nemění. 
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

od června 2015 nacházet ucelený měsíční kalen-
dář akcí. Členové kulturní komise mají v plánu 
oslovit  všechny pořadatele  společenských, kul-
turních,  sportovních  a  dalších  veřejných  akcí, 
aby v měsíčním přehledu dle data konání přiná-
šeli tištěný kalendář všeho, co můžete v jednotli-
vých dnech aktuálního měsíce ve městě i v okolí 
navštívit.                                Dagmar Zouharová



strana 3 / květen 2015Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁAktuality

Bobr v Boršově     Foto: archív OŽP

Posluchači Moravskotřebovské univerzity třetího věku děkují Pavlu Vaňkátovi, řediteli ZUŠ v Morav-
ské Třebové,  i celému vedení školy,  že umožňují důstojné zahájení a ukončení  jednotlivých ročníků 
univerzity v koncertním sále ZUŠ. Je  to o  to cennější,  že v Moravské Třebové není pro  tento počet 
účastníků vhodný sál. Zároveň děkujeme pedagogickým pracovníkům a žákům za kulturní vystoupení. 
Věříme, že vedení bude vstřícné i při realizaci dalších ročníků vzdělávání.     Foto: Dagmar Zouharová

Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele podle nové úpravy
V tomto vydání bych ráda navázala na své před-
chozí  články  týkající  se  dědického  práva.  Ve 
článku  se  budu  zabývat  odpovědností  dědiců  za 
dluhy  zůstavitele  podle  nového  občanského  zá-
koníku. Pozůstalost  tvoří  práva  i  povinnosti,  její 
součástí jsou proto aktiva i pasiva. Dědic vstupuje 
do práv  i povinností  zůstavitele  jako univerzální 
sukcesor a odpovídá za zůstavitelovy dluhy. Bylo 
by samozřejmě příjemnější pro dědice, kdyby na 
ně přecházela pouze práva a nikoliv dluhy. Ten-
to přístup však není akceptovatelný, neboť je tře-
ba chránit  též zájmy věřitelů, kteří by  jinak byli 
zkráceni na svých právech. Obecně platí zásada, 
že dědic je odpovědný za dluhy zůstavitele. Míra 
odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele však zá-
visí  na  tom,  zda  dědic  uplatnil  či  neuplatnil  vý-
hradu soupisu pozůstalosti. Pokud dědic nevyužil 
svého  práva  a  nevyhradil  si  soupis  pozůstalosti, 
odpovídá  za  dluhy  zůstavitele  neomezeně  a  této 
povinnosti  se  nemůže  zprostit  poukazem  na  to, 
že  dluhy  převyšují  hodnotu  jeho  dědictví.  Jedná 
se o novinku, kterou přinesla nová právní úprava, 
neboť dle předchozí ručil dědic za dluhy zemřelé-
ho jen do výše nabytého dědictví. Ochránit dědice 
před  tímto nepříjemným následkem může  jedině 
výhrada  soupisu  pozůstalosti.  Dědic  by  si  proto 
měl náležitě rozvážit, zda má dostatek informací 
o pozůstalosti a zda tedy podstoupí rizika spojená 
s  tím, že neuplatní výhradu soupisu. Pokud  tedy 
dědic nemá dostatek informací či si je přímo vě-
dom dluhů spojených s dědictvím, měl by uplat-
nit výhradu soupisu pozůstalosti. Samotný soupis 
ovšem nezbavuje dědice povinnosti zaplatit dluhy, 

zajišťuje mu ale, že nebude hradit dluhy zůstavi-
tele nad rámec hodnoty dědictví, které má nabýt 
či nabyl. Je-li více dědiců, pak výhrada provede-
ná jedním z nich nemá účinky ve vztahu k dalším 
dědicům,  kteří  výhradu  neuplatnili.  Pokud  jsou 
na základě dědického  řízení povoláni dva dědici 
– pan A a pan B, pak pan A (který uplatnil výhra-
du pozůstalosti) odpovídá za dluhy do výše svého 
dědického podílu, zatímco pan B (který neuplatnil 
výhradu pozůstalosti) odpovídá za dluhy zůstavi-
tele neomezeně.
Při soupisu soud vychází především z předběžného 
šetření,  ze  souhlasných  tvrzení  účastníků  (sporná 
aktiva a pasiva se do soupisu nezahrnují), ze zpráv 
jiných osob a státních orgánů, ze závěti, aj. Soud 
však může rozhodnout, že v daném případě nebude 

proveden  soupis  pozůstalosti  a místo  něj  správce 
dědictví  vyhotoví  seznam  pozůstalostního  majet-
ku,  který musí  být  potvrzen  všemi  dědici.  Pokud 
je snadné určit, co patří do pozůstalostního majet-
ku a není v tomto ohledu rozpor mezi dědici, může 
být soupis nahrazen společným prohlášením dědi-
ců o pozůstalostním majetku. Známí věřitelé  jsou 
o  provedení  soupisu  vyrozuměni  a mají  právo  se 
s ním seznámit a vyjádřit se k němu. Pokud věřitel 
prokáže, že soupis pozůstalosti neodpovídá skuteč-
nosti (například dědic vědomě neuvedl do soupisu 
cenné  obrazy  a  věřiteli  se  podaří  jejich  existenci 
a vlastnictví zůstavitele prokázat), účinky výhrady 
soupisu se ruší a dědic odpovídá za dluhy v plném 
rozsahu, tedy jakoby výhrada soupisu vůbec nebyla 
učiněna.           JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

Velikonoční dárek v podobě certifikátu o absol-
vování  dalšího  z  ročníků  Moravskotřebovské 
univerzity třetího věku dostali její frekventanti.
Ve  studijním  roce  2014/2015  jich  bylo  přihlá-
šeno  122.  Podle  organizátorky  projektu  Marie 
Blažkové každoročně stoupá nejen zájem poslu-
chačů, ale i lektorů, již si považují za čest předá-
vat své znalosti a vědomosti generaci, která už 

O patnáctou univerzitu byl rekordní zájem
by mohla jen užívat zaslouženého relaxu, a mís-
to toho má stále potěšující zájem o sebevzdělá-
vání.  Slavnostní  předání  osvědčení  o  absolvo-
vání přednášek 15. ročníku Moravskotřebovské 
univerzity třetího věku se konalo 1. dubna 2015 
v sále ZUŠ za přítomnosti starosty Miloše Izáka 
a obou místostarostů. Na snímku studenti a mís-
tostarosta Václav Mačát.                               (daz)

Velikonoce v domově
Na tradiční velikonoční jarmark jsme zavítali s kli-
enty  domova  pro  seniory  25.  března  do městské 
knihovny.  Svátky  jara Velikonoce  jsme  si  připo-
mněli  v  předvelikonočním  týdnu,  kdy  se  pekli 
tradiční beránci, na Škaredou středu jsme si vlast-
noručně  upekli  jidáše.  Na  společných  setkáních, 
kavárničkách,  jsme  si  zavzpomínali  na  tradice 
a zvyklosti svátků. 
Dne  3.  dubna  jsme  oslavili  sté  narozeniny  naší 
nejstarší  obyvatelky  Růženy  Studené.  Pogratulo-
vat přišli  zaměstnanci,  obyvatelé domova,  a  také 
starosta  města  Svitavy  David  Šimek,  pracovníci 
městského  úřadu,  ředitelka  a  pracovnice Okresní 
správy sociálního zabezpečení Svitavy a další.
S nejznámějšími písničkami Karla Hašlera k nám 
přijel 13. dubna Karel Šedivý. Kromě Hašlerových 
písní  připomněl  jeho  životní  příběh.  Písně Karla 
Hašlera oslovily téměř 70 klientů domova, kteří si 
společně také písničky zazpívali.     Realizační tým

Bobr evropský je na Moravskotřebovsku doma už deset let
Poprvé byly v našem regionu 
zaznamenány  pobytové  zna-
ky výskytu bobra evropského 
v  roce  2005  v  katastru  obce 
Třebařov.  Na  Moravskotře-
bovsko  přišel  bobr  většinou 
z  povodí  CHKO  Litovelské 
Pomoraví,  kde  úspěšně  pro-
běhla  jeho  introdukce. Odtud 
postupoval  dále  po  tocích, 
především  v  době  zvýšených 
vodních  stavů.  V  našem  regionu  konkrétně 
po  třech  tocích  –  Třebůvka,  Mírovka  a  Mo-
ravská Sázava. V současné době se u nás bobr 

vyskytuje  v  katastrech obcí 
Třebařov,  Koruna,  Kunči-
na,  Radkov,  Rozstání,  Pe-
číkov,  Moravská  Třebová 
a  Jevíčko.  Bobr  evropský 
je  až  metr  velký  hlodavec 
s  hustou  srstí  a  dlouhým 
plochým  ocasem,  který  je 
zcela přizpůsoben životu ve 
vodě, kde  si buduje  sousta-
vy  kanálů  a  hrází.  Bobr  je 

chráněn  nejen  českou,  ale  i  evropskou  a me-
zinárodní  legislativou.  V  České  republice  je 
vyhlášen  jako  zvláště  chráněný  živočich,  řa-

dící  se mezi  druhy  silně  ohrožené  (dle  záko-
na č. zákon č. 114/1992 Sb.). Zvláště chránění 
živočichové jsou chráněni ve všech svých vý-
vojových stádiích, jsou chráněny i jimi užívaná 
sídla a biotopy a je zakázáno jakkoli zasahovat 
do přirozeného vývoje. Zvláště  chráněné dru-
hy živočichů  spadají  do působnosti  krajského 
úřadu, které mohou za určitých podmínek roz-
hodnout  o  výjimce.  Vzhledem  k  absenci  při-
rozených  nepřátel  bobrů  a  jejich  legislativní 
ochraně jejich počet neustále narůstá, proto pro 
kompenzaci některých škod na majetku způso-
bených  bobry,  umožňuje  současná  legislativa 
žádat o jejich náhradu.    Alena Žvátorová, OŽP
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvá-
žené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Dovolíme  si  reagovat  na  článek  zveřejněný 
v dubnovém zpravodaji, kde pan Izák komentu-
je hlasování k rozpočtu města. Na vysvětlenou, 
opozice  má  velmi  omezené  pole  působnosti, 
což  je dáno povolebním  rozložením 10/11 hla-
sům.  Jednoduchým  výpočtem  lze  dovodit,  že 
10  hlasů  nemůže  přehlasovat  hlasů  11.  Může 
tedy  opozice  zpomalit  rozvoj  města?  Koalice 
doposud nepřipustila  ani  jednu  z námi navrho-
vaných  změn  či  doplnění.  Je  tedy  otázka,  kdo 

Chce opozice zpomalit rozvoj města?
záměrně zpomaluje rozvoj města? Naším cílem 
je právě jeho rozvoj, ale toho se nejspíše dočká-
me  až  po  dalších  volbách,  a  to  jen  v  případě, 
že  budou  pro  současnou  opozici  úspěšné.  Dle 
nastavených  předpisů  vedením  města  máme 
k  dispozici  na  tento  článek  max.  1000  znaků. 
Z těchto důvodů náš obsáhlejší komentář najdete 
na facebookovém profilu https://www.facebook.
com/sdruzeninestraniku.srdcemtrebovaci.

Daniela Blahová a Tomáš Kolkop

Rozpočet města 
2015

Andrej Babiš na sněmu prohlásil,  že 
hnutí ANO 2011 vzniklo proto, aby-
chom  pomohli  lidem,  a  my  se  toho 
držíme. Rád bych tímto článkem při-
blížil  veřejnosti  a možná  i  některým 
politikům,  jak  probíhá  postup  sesta-
vování,  projednávání  a  schvalová-
ní  rozpočtu  obce.  Od  začátku  roku 
hospodaří  naše  město  ve  schvále-
ném  rozpočtovém  provizoriu,  až  do 
doby  schválení  nového  rozpočtu  na 
rok 2015. Návrh rozpočtu je sestavo-
ván výkonným orgánem obce, kterým 
je finanční  odbor. Vychází  z  rozpoč-
tového výhledu a analýzy skutečného 
hospodaření  v  předchozích  nejmé-
ně  dvou  letech  v  součinnosti  s  po-
žadavky  správců  jednotlivých  roz-
počtových  kapitol.  Připravený  návrh 
rozpočtu je předložen finančnímu vý-
boru, který zastává v celém průběhu 
schvalování  rozpočtu  důležitou  roli. 
Finanční výbor je složen z finančních 
odborníků, poradců a ekonomů. Klí-
čovým úkolem tohoto výboru, které-
mu mám  čest  předsedat,  je  kontrola 
správnosti  hospodaření.    Důkladná 
kontrola jednotlivých řádků vypraco-
vaných  tabulek  zabere  spoustu  času. 
V této kontrole je důležitý především 
pohled  na  dlouhodobý  trend  hospo-
daření města. Následně je uspořádáno 
zasedání rady, která návrh aktualizu-
je  svými  připomínkami  a  popřípadě 
znovu  předloží  k  jeho  projednání. 
Poslední fází návrhu rozpočtu je jeho 
schvalování  zastupitelstvem  města, 
kdy  se  na  celkové  hospodaření  vy-
skytují nejednotné názory. Některé se 
přiklánějí k neustálému rozvoji měs-
ta, jiné naopak preferují investice do 
údržby  a  oprav  stávajícího  majetku. 
Na  důležitost  údržby  a  oprav  bylo 
upozorněno také finančním poradcem 
Ing. Luďkem Tesařem během školení 
zastupitelstva na téma Finanční řízení 
a plánování obce. Plánování  rozpoč-
tu města  je zákonnou povinností pro 
každé  město.  Mým  záměrem  bylo 
přiblížit pár větami,  jak  tento proces 
probíhá, avšak realita je mnohem ná-
ročnější a vyžaduje vzájemnou spolu-
práci, spoustu času a pečlivosti.
Za hnutí ANO 2011 Miroslav Jurenka, 

www.ano.trebova.eu

Poděkování 
Rádi  bychom  touto  cestou  srdečně  poděkovali  návštěvníkům  a  pořadatelům  společenského 
plesu hnutí ANO, který se uskutečnil dne 20. 3., za finanční dar z výtěžku ve výši 10.300 Kč. 
Poděkování patří také Dejme dětem šanci, o. p. s., Praha, za dlouhodobou spolupráci a smys-
luplnou podporu dětí zařazených do projektů „Přál(a) bych si …“, „Najdi si mě…“, „Podporuj 
mě …“ a „Pomoz mi do života… “
Děkujeme R. Martínkovi za jeho dlouholetou přízeň a finanční dary, firmě Válcovaná ocel, a. s., 
Praha za finanční dar ve výši 10.000 Kč na zimní rekreační pobyt dětí na horách a všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem v loňském roce podpořili aktivity dětí. Vaší podpory si velice vážíme.

Děti a zaměstnanci Dětského domova Moravská Třebová

Pozvání do mateřinek MŠ Piaristické

Den otevřených dveří
I.  mateřská  škola,  Piaristická  137, 
Moravská Třebová Vás zve na Den 
otevřených dveří spojený se zápisem 
dění na školní rok 2015-2016. 
Těšíme se na Vás ve středu 
13. května od 8:00 do 16:00 hodin.

Pozvánka
ZO ČSBS Moravská Třebová zve své členy 
a  občany  k  uctění  památky Adolfa  Cihlá-
ře, které se koná v rámci akcí k 70. výročí 
osvobození ve středu 6. 5. 2015 v 11 hodin 
u pomníku v ulici Komenského.  

Za  ZO  ČSBS Eliška Weissová

My jsme malé dětičky, zpíváme si písničky,
malujeme, kreslíme, velmi rádi cvičíme.
Nové věci chceme znát, přijďte se k nám podívat.
Srdečně zveme 13. května 2015 děti a jejich 

rodiče  do MŠ Zvoneček, MŠ Boršov  a MŠ 
Sušice  na Den otevřených dveří  spojený  se 
zápisem. Koná se po celý den. Těšíme se na 
Vás!                         Pracovníci mateřských škol
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

dvojici  uvěznily  ve  vestibulu  uvedeného  ban-
kovního domu. Když však dvojice představitelů 
zákona přispěchala na pomoc, bylo zjištěno, že 
problémem nejsou ony vchodové dveře, kde sta-
čilo málo pro jejich otevření, nýbrž výše hladiny 
alkoholu ovlivňující mysl a chování obou uvěz-
něných.  Záchranná  akce  netrvala  dlouho  a  po-
vedená dvojice mohla opět díky hlídce městské 
policie volně dýchat. 

Tulák
Hrůzně  znějící  telefonického  oznámení,  které 
avizovalo  ohrožování  obyvatel  a  napadení ma-
lého  psa,  zalarmovalo  hlídku  městské  policie 
dne  13.  4.  po  dvacáté  hodině.  Strážníci  nevá-
hali a v plné zbroji vyrazili do boje. Vyzbrojeni 
železem  protkanými  rukavicemi  sahajícími  až 
k  loktům,  velkou  sítí,  udicí  s  ocelovým  lanem 
a  v  neposlední  řadě  také  nabitou  narkotizační 
foukačkou, vyrazili do ulice Piaristické, kde se 
údajně  potuloval  onen  veliký  zubatý  chlupáč, 
který ohrožoval celé okolí. Pes, ne zrovna malé-
ho vzrůstu, opravdu vzbuzoval respekt, ale o to 
milejší bylo překvapení, když spěchající strážní-
ci na pomoc svým spoluobčanů zjistili, že stačí 
otevřít  kufr  služebního  vozidla  a  mírumilovný 
zubatý tulák si sám nastoupil do vozu k transpor-
tu do odchytového zařízení městské policie. Bě-
hem několika málo chvil již netušíce proč koukal 
smutně přes mříže kotce. Druhý den se naštěstí 
přihlásil i sám majitel psa, který si tuláka přišel 
posléze vyzvednout. 

Unavený zákazník
Po třetí hodině ranní dne 5. 4. byla hlídka měst-
ské  policie  přivolána  na  benzínovou  čerpací 
stanici  ÖMV  v  ulici  Dvorní,  kde  se  s  žádostí 
o  pomoc  na  strážníky  obrátila  obsluha  čerpací 
stanice. Pomoc spočívala v probuzení za stolem 
restaurace spícího hosta, který přišel do prodej-
ny, usadil se u stolu a v zápětí usnul. Jak se po 
probuzení ukázalo, za únavou stála zjevně spo-
lečenská únava podpořená nadmírou zkonzumo-
vaného alkoholu. Kdo ví, co však představitelům 
zákona prolétlo hlavami, když po probuzení jed-
noho z hostů jen o několik stolů dál probouzeli 
další „zákaznici“ občerstvovacího zařízení? Ale 
nakonec i v tomto případě sehrál evidentně svoji 
roli  alkohol,  a  tak  byly  vyvráceny  veškeré  po-
chybnosti.       Karel Bláha, velitel městské policie

Městská policie radí
Zóna zákazu stání v centru města
Opakování  je  matka  moudrosti,  říká  se,  proto 
si  pojďme  připomenout  již  řečené. A  řeč  bude 
konkrétně o ulici ČSA a ulici Bránské. V těchto 
uličkách, které vyrůstaly v dobách, kdy nebylo 
potuchy  o  tom,  že  se  jednou  budeme  pohybo-
vat za pomocí vroucí vody v parním stroji a už 
vůbec nikdo netušil, že budeme jezdit v plecho-
vých krasavcích poháněných naftovými a benzí-
novými motory, bohužel není dostatek místa pro 
pohodlnost, kterou dnešní doba s sebou přináší. 
Snažme se býti ohleduplní ke svému okolí a uvě-
domme  si,  že  ve  chvíli,  kdy  osedláme  svého 
„plechového  oře“,  zdaleka  nejsme  na  silnicích 
sami a vozovky, které užíváme, užívají i další ři-
diči a mnohdy i s mnohem většími vozidly než 
je to vaše. A právě tohle je kámen úrazu. Mno-
ho  řidičů  však  bez  ohledu  na  ostatní  zaparkují 
přímo  před  obchodem,  který  hodlají  navštívit. 
To samotné však  ještě nemusí zakládat na pře-
stupkovém  jednání,  ale  když  se  teď  podíváme 
konkrétně do ulice ČSA, navíc  jakožto  jedinou 
příjezdovou komunikaci do historického centra 
našeho krásného města. Ulice je velice úzká a ač 
si říkáme, že nás bez problémů ostatní řidiči ob-
jedou, nezapomínejme, že do centra  touto ulicí 
přijíždějí  i  mnohem  rozměrnější  vozidla,  která 
zásobují prodejny v centru a právě tato vozidla 
posléze  objíždějí  odstavené  osobní  automobily 
po chodnících a nejen že takto ničí dlažbu a ob-
ruby chodníků, ale vznikají i nebezpečné situace, 
a  to zejména pro kolem jdoucí chodce, kterých 
není v  těchto místech právě málo. Tak  to  jsme 
zhodnotili  situaci  z  pohledu  slušnosti  a  „etic-
kých“ pravidel a nyní se podívejme na problema-
tiku z hlediska zákonných norem. Jak ulice ČSA, 
tak i Bránská, která je podstatně širší a nevznika-
jí tak nebezpečné situace, jsou bohužel omezeny 
dopravním  značením,  které  upozorňuje  řidiče, 
že vjíždějí do tzv. zóny s dopravním omezením. 
V  tomto  případě  se  jedná  o  omezení,  které  se 
týká celého historického centra města. Konkrét-
ně upozorňuje řidiče na skutečnost, že vjíždí do 

zóny zákazu stání. A takto je omezena celá ulice 
ČSA i ulice Bránská a samozřejmě ostatní, kte-
rých  se dané omezení  týká. V  těchto ulicích  je 
možné zastavit podle pravidel silničního provo-
zu pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodle-
nému nastoupení  a vystoupení  osob  a naložení 
či  složení  nákladu.  Čas  pro  žádné  další  úkony 
zákon  nevymezuje,  proto  je  nutné,  abychom 
výše  uvedené  dobře  pochopili. Neprodlené  na-
stoupení a vystoupení, naložení a složení nákla-
du je diskutovanou otázkou v každé situaci, kdy 
takový řidič skončí v rukou zákona. Nastoupení 
a vystoupení myslím nebudeme rozebírat. To je 
nám všem jasné, ale naložení a složení nákladu, 
tak u toho se chvíli pozastavíme. Zákon umož-
ňuje  na  dobu  nezbytně  nutnou  pro  tyto  úkony 
v takto označeném místě (zákaz stání) zastavit. 
Ale  doba  je  skutečně  vymezena  pouze  na  čas, 
kdy předem připravený náklad uchopíme, nalo-
žíme, či opačně, uchopíme a složíme a místo bez 
meškání  opustíme. Doba  na  nákup  zboží  nebo 
vyřizování formalit jako jsou záruční listy, fak-
tury atd., je již dobou nad rámec vymezený zá-
konem. Ostatně faktem zůstává, že díky štědrosti 
takových řidičů je každoročně rozpočet města na 
konci kalendářního roku o několik desítek  tisíc 
korun bohatší. U takových přestupků hrozí totiž 
sankce až do výše 2.000 Kč. A vzhledem k fak-
tu, že průjezd těmito uličkami je skutečně často 
blokován  vozidly  nedbalých  přestupců,  budou 
strážníci městské policie přistupovat k sankcím 
v horní hranici uvedené sazby. 

Banka se stala vězením
Volání o pomoc dne 19. 4. po čtvrté hodině ranní 
se dostalo až k hlídce městské policie, která oka-
mžitě vyjela k záchranně uvězněné dvojice. Muž 
a žena uvězněni ve vestibulu bankovní instituce 
UniCredit  Bank  v  ulici  Cihlářově,  kde  zřejmě 
hodlali vybírat hotovost z bankomatu, si museli 
připadat jako Bonnie Parkerová a Clyde Barrow, 
polapeni při bankovní loupeži. Poněkud zmate-
né  telefonické  oznámení  avizovalo  problém  se 
zabouchnutými  vchodovými  dveřmi,  které  onu 

Nová škola se stává moderním vzdělávacím objektem
Pozorování zatmění Slunce na hvězdárně
V pátek 20. 3. se vydali všichni  třeťáci ze ZŠ Pa-
lackého  na  Hvězdárnu  Boleslava  Tecla  v Morav-
ské  Třebové  pozorovat  částečné  zatmění  Slunce. 
Vedoucí  astronomického  kroužku  při  DDM  paní 
Jarošová  nás  již  čekala. Nejprve  jsme  si  vyslech-
li  trochu teorie,  jak vlastně tento mimořádný úkaz 
vzniká  a  potom  jsme  se  nedočkavě  pustili  do  po-
zorování různými technikami – pomocí speciálních 
brýlí, slunečních filtrů a především jsme se nejvíce 
střídali  u  astronomického  dalekohledu. Také  jsme 
si mohli prohlédnout prostory hvězdárny a nakres-
lit pozorované fáze zatmění. Na závěr všichni spo-
kojení  účastníci  dostali  od  paní  Jarošové  pamětní 
medaili  a  pozorovací  zápisník. Téhož  dne  nastala 
i  jarní  rovnodennost  a  tak  se  stalo  zatmění  Slun-
ce  pěknou  oslavou  příchodu  astronomického  jara. 
Tímto děkujeme paní Jarošové za umožnění pozo-
rování  přímo  na  hvězdárně. Na  srovnatelně  velké 
zatmění si budeme muset počkat až do roku 2026.

Úspěchy v recitaci a ve zpěvu
Děti z 1. stupně jsou šikovné také ve zpěvu a v reci-
taci. Žákyně 3. třídy Eliška Konečná zaujala porotu 
v krajském kole celostátního festivalu dětských re-

citátorů v Pardubicích svým přirozeným projevem 
natolik, že jí udělila 1. místo. I v oblastním kole pě-
vecké soutěže Zpíváme si pro radost naše děti ob-
sadily 1. místa. Z první kategorie  to byli Kristýna 
Klíčová a Jan Haas, ve 2. kategorii Václav Pavelka 
a Eliška Konečná a ve třetí kategorii získala 2. mís-
to Annemarie Zemanová. 3. místa obsadily děti Vi-
ola  Palánová, Veronika  Oyelakin  a  Julie Miková. 
Také  těmto  dětem  patří  poděkování  za  úspěšnou 
reprezentaci školy.
Poděkování
Už  od  března  probíhá  v  naší  škole  rekonstrukce. 
V první polovině dubna se vyměňovala okna ve tří-
dách  na  prvním  stupni.  Žáčci  se  učili  v  družinách 
a kromě toho se svými učitelkami navštěvovali různé 
městské organizace, které nám vycházely vstříc a při-
pravovaly si pro děti zajímavé programy. Mnozí jsme 
navštívili knihovnu, DDM, výstavu Igráček… Všem, 
kteří  nám  v  této  době  pomohli  vyměnit  družinu  za 
jiné prostředí, patří velký dík.          Učitelé 1. stupně

Základní škola v Palackého ulici prochází v těch-
to dnech zásadními stavebními úpravami. Čeká na 
ně i atletický stadion    Foto: Dagmar Zouharová
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Městské kino

Lovci a oběti (ČR)

6. 5. středa, 19:00, vstupné 100 Kč, 104 min.
nový český film
Film je  inspirován skutečnými příběhy a život-
ními  situacemi,  ve  kterých  se  může  ocitnout 
kdokoliv z nás. 
Hrají: M. Kraus, T. Hanák, V.  Freimanová, K. 
Heřmánek, M. Vašut a další.
Režie: M. B. Tran 

Pořád jsem to já (USA)

11. 5. pondělí, 19:00, vstupné 110 Kč, 100 min., 
české titulky
Alice,  šťastně  vdaná  matka  tří  dětí,  uznávaná 
profesorka  lingvistiky,  která  začíná  zapomínat 
slova. Když  je  jí  diagnostikovaná Alzheimero-
va  choroba,  procházejí  jejich  vztahy  jednou 
z  nejnáročnějších  zkoušek.  Herečka  J.  Moore 
byla  oceněna  za  tuto  roli  Zlatým  glóbem  i  ce-
nou  Oskara.  Film  dle  knižní  předlohy  autorky 
L. Genovy. 
Hrají: J. Moore, K. Steward, A. Baldvin a další. 
Režie: R. Glatzer, W. Westmoreland

Dejte mi pokoj (USA)

13. 5. středa, 19:00, vstupné 110 Kč, 80 min., 
české titulky
Vášnivého  milovníka  hudby  potkalo  nečekané 
štěstí. Na trhu objevil vzácnou gramodesku. Od 
té chvíle touží po jediném - naprostém tichu, kli-
du, samotě a domácí pohodě.
Hrají: Ch. Clavier, C. Bouguet, S. Castro a další. 
Režie: P. Leconte

Ovečka Shaun (USA)

16. 5. sobota, 15:00, vstupné 100 Kč, 80 min., 
český dabing
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si 

nějakou zábavu. Den je nakonec mnohem akč-
nější, než by čekal. 
Režie: M. Burton 

Je prostě báječná (USA)

16. 5. sobota, 19:00, vstupné 110 Kč, 95 min., 
české titulky
Komedie plná bláznivých situací a zábavy. 
Hrají: O. Wilson, J. Aniston, I. Poots a další.
Režie: P. Bogdanovich

Ladíme 2 (USA)

18. 5. pondělí, 19:00, vstupné 110 Kč, 100 min., 
české titulky
Mají  skvělé  hlasy,  dokonalá  těla  (až  na  výjim-
ky)  a  jsou  královnami  zpívání  a  capella.  Celá 
Amerika jim leží u nohou, jenže někdy může být 
hůř...
Hrají: A. Kendrick, R. Wilson, E. Banks a další. 
Režie: Elizabeth Banks

Ex Machina (USA, VB)

20. 5. středa, 19:00, vstupné 110 Kč, 108 min., 
české titulky
Je to film o třech bytostech s výjimečnými moz-
ky,  které  používají  primárně  proti  sobě.  Film 
tvoří  dvě  roviny,  klasický  psychologický  thri-
ller  a  zkoumání  těch  nejzákladnějších  lidských 
témat. 
Hrají: A. Vickander, O. Isaac D. Gleeson a další. 
Režie: Alex Garland

Život je život (ČR)

25. 5. pondělí, 19:00, vstupné 110 Kč, 100 min.
nový český film
O. Vetchý a S. Stašová  jako manželský pár  ře-
ší  v  této  komedii  milostné  a  životní  eskapády 
svých tří dcer. Komedie slibuje humor, fantazii 
a bláznivé situace.
Hrají: O. Vetchý,  S.  Stašová, T. Voříšková, M. 
Táborský, M. Taclík a další. 
Režie: Milan Cieslar, 

Den blbec (Německo)

27. 5. středa, 19:00, vstupné 110 Kč, 110 min., 
české titulky
Prožili jste někdy „den blbec“? Pokud ne, tak si 
to můžete nanečisto vyzkoušet.
Hrají: M. Beibtreu, A. Stein a další. 
Režie: P. Thorwarth

Kulturní centrum

Česká balada
5. 5. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál, vstupné 30 Kč
Výchovný pořad pro II. stupeň ZŠ – zadáno pro 
p. Štefkovou

Zvířátka a loupežníci
11. 5. pondělí, 8:30 a 10:00, kinosál, vstupné 
30 Kč
Jedna  z  nejznámějších  pohádek  bratří Grimmů 
o tom, jak si zvířátka hledala nový domov, když 
je jejich staří pánové vyhnali.

Příběh jednoho hradu
19. 5. úterý, 19:00, kinosál, vstupné 200 Kč
Divadelní komedie, která potěší oko i duši divá-
ka, který představení shlédne, třeba jen koutkem 
oka. Děj se odehrává na jednom hradě. Vrtochy 
pána hradu přivádí  jeho samého do komických 
situací při touze po výměně ženy, kterou si při-
vedl v nedávné době na sídlo.
Hrají:  Lukáš  Langmajer,  Ernesto  Čekan,  Ivan 
Vyskočil, Anna Kulovaná a další.
Předprodej zahajujeme v pondělí 4. května 
v 16 hodin.

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 4. 5. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 4. 5. od 16 hodin a dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí jeden týden, 
po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, 
pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová
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JÄGER WILD NIGHT – Dj Fuller2.5.

BACARDI COCKTAIL NIGHT  – Dj Tony9.5.

TEQUILA SOMBRERO NIGHT 16.5.

SEMTEX EXPLOSION NIGHT  23.5.

AMUNDSEN NIGHT 8.5.

MORGAN PARTY S HOSTESKAMA  – Dj Tony29.5.

RETRO DANCE NIGHT  30.5.

22.5. MUCHA/ PROPAGANJA
 – Dj Tony

15.5. LET IT ROLL WARM UP
PIXIE / LOOKSHOT / W23 a další

Listování
20. 5. středa, 9:00–14:00, dvorana muzea, 
vstupné 30 Kč
Kouzelná  baterka,  Dračí  polévka  …  Scénické 
čtení pro nejmenší.

Odpad – Andy Mulligan 
v rámci cyklu Listování
26. 5. úterý, 19:30, dvorana muzea, vstupné 80 Kč
Thrillerové LiStOVáNí vypráví strhující a hořce 
zábavný  příběh  o  třech  chlapcích  bydlících  na 
skládce odpadu v nejmenované zemi připomína-
jící Brazílii. Jednoho dne najdou mezi odpadky 
tašku, v níž je 1.100 peset, obrázek a klíč. Tento 
nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodruž-
ství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu věci 
patří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji jednoho 
člověka se strašnou nespravedlností. To se však 
dozvědět  neměli  -  brzy  začne  jít  o  život  i  jim. 
Autor knihy, Andy Mulligan, známý zejména dí-
ky svým příběhům pro mládež, britský divadel-
ní  režisér, učitel  a  spisovatel,  jako dobrovolník 
procestoval  řadu  zemí,  aby  své  životní  zkuše-
nosti zúročil při psaní.
Hrají: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Jiří Suchý 
(z Tábora)
Připraveno ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Ladislava z Boskovic Moravská Třebová
Předprodej zahajujeme v pondělí 4. května 
v 16 hodin.

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 

731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

Stálé expozice
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta

Připravujeme:

Partička 
18. června ve 20 hodin, nádvoří zámku
V rámci turné Partička na vzduchu zavítá známá 
čtveřice herců  se  svou  improvizační  show  i do 
Moravské  Třebové.  Předprodej  vstupenek  na 
webových stránkách Ticketstream.

Městské muzeum
tel.: 461 311 203, e-mail: muzeum@ksmt.cz 
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Přednáška

Květen 1945  
na Moravskotřebovsku
Za několik dnů si budeme připomínat 70. výročí 
ukončení druhé světové války, doposud nejstraš-
nějšího konfliktu v lidských dějinách. Závěrečné 
operace německých ozbrojených sil a především 
vítězný postup Rudé armády se na začátku květ-
na 1945 promítly i do dějin Moravské Třebové. 

Společnost česko-německého porozumě-
ní Vás srdečně zve na výstavu

Obrazy Bohumily 
Leinweberové

setkání s malířkou proběhne dne 7. května 
v 15 hod. Výstava potrvá do konce května, 
otevírací doba út–pá od 9-12 a 14-16 hod.

  

  TJ Sokol Chornice, z.s.   

pořádá 
          3. ročník turistického a cyklistického pochodu kolem Chornic 

 
   
   

vvv   pppáááttteeekkk   888...   kkkvvvěěětttnnnaaa   222000111555      
   

Prezence a start účastníků: 8:00 – 10:00 hod. na fotbalovém hřišti 
v Chornicích 

Cíl: fotbalové hřiště v Chornicích do 16:00 hod. 
 

5 tras:  Trasa „Mrně“ 7 km      Dětská trasa 11 km    Střední trasa 18 km                              
Pěší a cyklotrasa 25 km         Cyklotrasa 50 km 

 

Startovné: děti do 15 let 10 Kč   dospělí 20 Kč 
 

Trasy povedou přírodou kolem Chornic. Na trase „Mrně“ budou pro účastníky 
připraveny jednoduché úkoly.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tras s ohledem na počasí. Mapky obdrží 
účastníci při prezenci nebo je lze stáhnout na www.tjsokolchornice.cz. 
           Občerstvení je možné zakoupit na startu, po trase i v cíli. 

Akce se koná za každého počasí.   Informace najdete na www.tjsokolchornice.cz 

Jak  se  německé  vedení  připravovalo  na  obranu 
města?  Jak  probíhal  ústup  Schörnerovy  armá-
dy? Co se v květnu 1945 dělo na zdejším letišti? 
Kým a jak byla Moravská Třebová osvobozena? 
Jaké byly aktivity partyzánů a odbojářů? Jak se 
s událostmi konce války srovnávali němečtí oby-
vatelé města? Na všechny tyto otázky se ve své 
přednášce pokusí odpovědět PhDr. Pavel Petr. 
Všechny zájemce srdečně zveme ve středu 
27. května od 17:00 hod. do klubovny muzea 
v Moravské Třebové. 

Muzejní noc na téma 
Japonsko
15. 5. pátek, od 18 do 24 hod.  
Program: v 18 hod. vernisáž výstavy, komento-
vaná prohlídka, od 19 hod. přednášky členů stu-
dentského spolku Japonský klub Olomouc
volný vstup do expozice muzea

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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U příležitosti Dnů slovenské kultury v Moravské 
Třebové  se konal ve zdejší  Integrované  střední 
škole, za podpory města Moravská Třebová, pra-
videlný  výměnný  pobyt  slovenských  studentů 
z družební střední školy ze Žiaru nad Hronom. 
V rámci pobytu studenti navštívili památky měs-
ta, se zájmem si prohlédli nové sportovní areá-
ly  a místa pro zájmovou činnost občanů města 
a  dle  jejich  hodnocení  i  překrásné  okolí  Mo-
ravské Třebové. Součástí  pobytu  studentů  byla 
i tradiční gastronomická soutěž mezi odbornými 
školami  Gastronomický  souboj  národů  –  žáků 
odborných  škol  z  Čech,  Moravy  a  Slovenska, 
kterou letos organizovala naše škola, a to ve spo-
lupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR a měs-
tem  Moravská  Třebová.  Zvládnutí  soutěžních 
kulinářských dovedností žáků škol bedlivě hod-

V polovině dubna uskutečnila Městská knihov-
na Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
už po dvanácté jednu ze svých tradičních akcí. 
Její slavnostnost podtrhlo i zvolené místo, jímž 
byl výstavní  sál ZUS na zámku. Sál ztichnul, 
děti  z  prvních  tříd  jednotlivých místních  škol 
očekávaly, co se bude dít. Hrubý hlas  je zpo-
vzdálí  oslovil  a  pak  se  již  překvapeným  prv-
ňáčkům představil sám zámecký pán Ladislav 
z Boskovic. I on chtěl na vlastní oči poznat pro-
žitek,  který  dosud  zakoušela  jeho  žena Mag-
dalena.  Seznámil  všechny  přítomné  (včetně 
rodičů) s důležitostí knih v životě každého člo-
věka,  vysvětlil  prvňáčkům podstatu pasování. 

Záleží  vám  na 
budoucnosti  své 

i  vašich  dětí,  nebo  chcete  změnit  k  lepšímu 
něco v okolí svého bydliště, či  jen umět sdě-
lit  svůj  názor?  Jestliže  odpovídáte  ano  a  jste 
žena, pak právě vás  jsme připraveni podpořit 
v rámci projektu Ženská energie pro politiku. 
Politika  není  politikaření,  ale  nástroj,  kterým 
lze  dosáhnout  změny.  Pojďme  se  jí  společně 
naučit. 
O  veřejném  dění  rozhodují  ve  většině  přípa-
dů muži, přičemž jejich rozhodnutí se dotýkají 
žen, kterých  je v populaci více než polovina. 
Vzdělávací projekt realizuje Mateřské a rodin-
né  centrum Krůček  Svitavy,  z.  s.,  a  je    pod-

Ve  dnech  19.–20.  března  proběhl  v  Pardubi-
cích VIII.  ročník  soutěže Festival  vědy  a  tech-
niky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Do 
krajského kola postoupilo sedm žáků. V katego-
rii  Junior  představili  své  projekty Martin  Bína 
a  Jan  Hrubý  –  Faradayův  jev;  Marie  Báčová 
a Oto Machálek – Monitoring bobra evropského 
v okolí Moravskotřebovska a  Jevíčska; Terezie 
Steffanová  – Klíčivost  semen  hrachu  a  ječme-
ne v  solném  roztoku. V kategorii Středoškolák 
reprezentovaly školu žákyně Marie Trunečková 
s  prací Univerzální  postřiková platforma a Re-
nata Štaffová s tématem Senescence. V kategorii 
Junior  uspěl  tým ve  složení Martin Bína  a  Jan 

V Integrované střední škole v Moravské Třebové se kulinařilo

Pasování prvňáčků do stavu čtenářského

Ženská energie pro politiku 

Úspěšní „vědci“ z moravskotřebovského 
gymnázia míří do Francie a Ruska

notila odborná profesionální porota pod vedením 
Jakuba  Sedláčka,  držitele  Zlaté medaile M. D. 
Rettigové. Komise  to  neměla  vůbec  lehké,  ne-
boť musela zhodnotit obor kuchařů, kde soutěžní 
úkol byl příprava 4 porcí mezinárodního pokrmu 
z vepřové panenky s vhodnou omáčkou a dvěma 
přílohami v časovém limitu 45 minut, obor ku-
chař-číšník,  kde  hlavním  soutěžním  výrobkem 
byla výroba 4 porcí dezertu z flambovaného ovo-
ce a u oboru číšník příprava 4 porcí míchaného 
nápoje dle vlastní  receptury s  jednou povinnou 
složkou v nápoji v časovém limitu 15 minut, a to 
vše při pódiovém vystoupení soutěžících. Komi-
se nakonec rozhodla o umístění:
1. Integrovaná střední škola Moravská Třebová
2. Střední škola obchodu řemesel a služeb Žam-
berk

Ti se mezitím představili jako zkušení literární 
znalci - recitovali, povídali o knihách apod. Do 
stavu  čtenářského  pasoval  Ladislav  z  Bosko-
vic  124 prvňáčků  z města. Ti  získali  pamětní 
diplom  a  zejména  průkaz  do  knihovny,  díky 
němuž může každý novopečený čtenář, stejně 
jako jeden z rodičů, využívat služeb knihovny 
po dvanáct měsíců zdarma. Zajisté všem, kteří 
tuto události připravili a zaštítili, patří poděko-
vání. Inu, jak prozradila jedna z malých dívek: 
„Nejlepším přítelem člověka není pes ani koč-
ka,  ale  kniha“.  Ta  nikdy  nezklame,  pokud  si 
čtenář podobnou myšlenku nevsugeruje dopře-
du sám, pak ji nepochopí…                        (mt)

pořený  z NROS. Nabídne  zajímavé  semináře 
a podpůrná setkání, jejichž přínos oceníte jak 
při prosazování potřeb ve veřejném zájmu, ale 
i v osobním životě. 
Pro více informací navštivte www.politicka.cz 
nebo kontaktujte projekt.zeen@gmail.com
Do  projektu  se mohou  zapojit  ženy  z  celého 
Pardubického kraje, vítány jsou nejen aktivní 
dámy  všech  věkových  kategorií,  které  se  již 
podílejí na veřejném dění, ale i ty, které do něj 
plánují vstoupit.
Úvodní  setkání  se uskuteční 20. května 2015 
od 17.15 hodin v komorním sále ZUŠ v Mo-
ravské Třebové.
Číslo projektu: 3720007                      ZEEN tým

Hrubý  s  projektem  Faradayův  jev  a  jejich  od-
měnou  je  vstupenka  na  týdenní  přírodovědnou 
stáž do Francie. Ve středoškolské kategorii do-
sáhla úžasného výkonu žákyně septimy Renata 
Štaffová  s  projektem  Senescence,  zúčastní  se 
Vernadského soutěže v Moskvě (13.–18. dubna 
2015);  postoupila  do  národního  finále  soutěže 
EXPO SCIENCE AMAVET; získala Cenu děka-
na  Fakulty  chemicko-technologické  Univerzity 
Pardubice a poukaz na Letní školu FYBICH od 
firmy CONTIPRO GROUP,  s.r.o. Všem  našim 
studentům gratulujeme, děkujeme za reprezenta-
ci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších sou-
těžích.                Irena Štaflová a Michal Čermák

Okénko pro ZUŠ
30. a 31. května proběhne jubilejní již 15. 
ročník  festivalu  Moravskotřebovské  ar-
kády. 30. května dopoledne se na náměstí 
uskuteční sraz, výstava a soutěž historic-
kých  vozidel  a  velocipedů,  jejichž  sou-
částí bude Jízda elegance a Spanilá jízda 
městem.  Sobotní  dopoledne  doplní  hu-
dební soubor RH BIG BAND Letovice na 
nádvoří zámku. V sobotním odpoledni na 
návštěvníky  čeká  velice  nabitý  program 
plný nejrůznějších hudebních, tanečních, 
výtvarných  a  literárně  –  dramatických 
vystoupení  a  výstav  včetně  zábavy  pro 
naše nejmenší. V programu vystoupí: Ju-
nior Band a Bubny Band ZUŠ Moravská 
Třebová,  taneční  a  literárně  dramatický 
obor  ZUŠ  Moravská  Třebová.  Dále  se 
uskuteční Vernisáž výstavy Emmy a Bar-
bory Srncových, uslyšíme také oblíbenou 
operku Z. Svěráka a J. Uhlíře O Šípkové 
Růžence v podání pěveckého sboru ZUŠ 
Moravská  Třebová,  originální  hudební 
seskupení  čtyř  violoncellistů  s  bubení-
kem  s  názvem  ARRHYTMIA,  hudeb-
ní  skupinu  bicích  nástrojů  JUMPING 
DRUMS a v závěru sobotního večera vy-
stoupí zpěvák, kytarista a skladatel Janek 
Ledecký a mladý písničkář VOXEL,  je-
den z největších českých objevů hudební 
současnosti, který získal v roce 2014 Čes-
kého slavíka Mattoni v kategorii Hvězda 
internetu.  Jeho  známý  singl V naší  ulici 
patří již několik měsíců k top desítce nej-
hranějších písní.
V neděli 31. 5. dopoledne proběhne v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie festivalová 
přehlídka sborů s duchovní hudbou a od-
poledne  se  na  nádvoří  zámku  představí 
zbylé pěvecké sbory. Výtěžek z celé akce 
bude tradičně věnován sbírkovému proje-
tu Nadace  rozvoje  občanské  společnosti 
a České televize Pomozte dětem.
Součástí  festivalu  Moravskotřebovské 
arkády  je  i  výstava  výtvarných  prací 
žáků  ZUŠ  s  názvem Výtvarný  svět  na 
zámku. Hlavní program výstavy výtvar-
ných  prací  žáků  a  děl  vytvořených  ve 
výtvarných uměleckých dílnách proběh-
ne ve výstavních prostorách moravsko-
třebovského  zámku  a  na  arkádách. 
Přijměte srdečné pozvání na Moravsko-
třebovské arkády 2015.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

3. Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar 
nad Hronom

Důležité  však  bylo  zachování  mota  soutěže, 
které bylo – něco profesního odevzdat a něco 
se naučit – a to se nám všem povedlo. Po vy-
hlášení výsledků následovalo  i  setkání účast-
níků  s  představiteli  města  na  městské  radni-
ci.  Jménem  organizátorů  soutěže  a  účastníků 
bych chtěl poděkovat vedení města Moravská 
Třebová a všem sponzorům za ochotu podílet 
se na průběhu této prestižní akce. 

Ladislav Klemeš, ISŠ Moravská Třebová
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Události posledních dní války a prvních dnů míru  
v Moravské Třebové na jaře 1945

Na přelomu dubna a května 1945 bylo již zcela 
zřejmé, že nacistické Německo druhou světo-
vou válku prohrálo. Sovětská vojska neprodyš-
ně obklíčila Berlín a u města Torgau na Labi se 
setkala s Američany postupujícími ze západu. 
Poněkud jiná však byla situace v Protektorátu, 
na jehož území doposud prodléval téměř mili-
on vojáků patřících k německé skupině armád 
Střed, skládající se z 1. a 4. tankové armády, 7. 
a 17. armády. Hlavním úkolem uskupení, kte-
rému ze svého štábu v lázních Velichovky velel 
polní  maršál  Ferdinand  Schörner,  bylo  bránit 
prostor Čech a umožnit evakuaci co největšího 
počtu německých vojáků i civilistů. 
Zatímco jižně od Berlína se fronta na přelomu 
dubna a května  stabilizovala,  protože veškeré 
sovětské  úsilí  bylo  zaměřeno  na  dobytí  hlav-
ního města Třetí říše, došlo ke kritické situaci 
na pravém křídle skupiny armád Střed, u Olo-
mouce. Po dobytí Brna 26. dubna 1945 začal 
2. ukrajinský front postupovat přes Vyškov od 
jihozápadu na Olomouc. Po dokončení ostrav-
ské operace se k němu 30. dubna 1945 připojil 
také 4. ukrajinský front, který na Olomouc mí-
řil od severovýchodu přes Opavu a Šternberk. 
Pokud by se tyto sovětské kleště setkaly v Olo-
mouci, mnoho desítek tisíc německých vojáků 
1. tankové armády by zůstalo uzavřeno v „kot-
li“ mezi Olomoucí a Ostravou. 
V  Moravské  Třebové,  která  byla  Němci  po-
važována  za  správní  centrum  tzv. Hřebečské-
ho  jazykového  ostrova,  započaly  přípravy  na 
obranu  před  postupující  Rudou  armádou  již 
na  začátku  roku  1945.  V  dnešní  Olomouc-
ké  ulici  byly  postaveny  dřevěné  protitankové 
zátarasy,  na  Křížovém  vrchu  vybudovány  či 
oživeny  palposty  (mohly  být  i  staršího  data), 
atd. Z chlapců sotva odrostlých školním škam-
nám a ze starých mužů byl tak jako na jiných 
místech  Říše  vytvořen  Volksturm,  vycvičený 
v průběhu dubna 1945. Přesto se o město nikdy 
nebojovalo…
Povel k opuštění obranných pozic i těžké bojo-
vé techniky přišel ze štábu maršála Schörnera 
navečer v pondělí 7. května 1945. Tou dobou 
se  již  městem  začínal  valit  nekonečný  proud 
statisíců vojáků i německých civilistů, ustupu-
jících  na  obrněných  transportérech,  osobních 
i  nákladních  vozidlech,  koňských  povozech 
i pěšky směrem na západ k americkým liniím. 
Osvobození angličtí váleční zajatci však s po-
mocí pancéřových pěstí  zapálili  dva německé 
polopásové  transportéry  v  zatáčce  silnice  na 
Hřebči.  Nastal  zmatek,  vojáci  se  vraceli  zpět 
a  následně  si  hledali  nové  ústupové  cesty  po 
vedlejších silnicích. V noci z neděle 6. na pon-
dělí 7. května prokázal velkou statečnost Karel 
Prudek,  číšník  a  člen  Revolučního  národního 
výboru, když se proplížil mezi spícími němec-
kými vojáky v palpostech na Křížovém vrchu 
až k sousoší Kalvárie, kde vztyčil českosloven-
skou  vlajku.  Když  se  Němci  ráno  probudili, 
samozřejmě  ji  odstranili. To  už měli  před  se-
bou  pouze  poslední  dva  dny  služby.  Poslední 
němečtí  vojáci  opustili  Moravskou  Třebovou 
krátce po půlnoci z 8. na 9. května. Jen o ně-
kolik desítek minut později vystoupila z ilega-
lity odbojová skupina Černý lev, jejíž členové, 
posíleni o osvobozené zajatce, obsadili strate-

gické křižovatky a objekty (továrny, poštu, ne-
mocnici, nádraží). Velitelem skupiny Černý lev 
byl Jaroslav Pavliš.
První sovětský tank (nebo obrněné průzkumné 
vozidlo)  přijelo  do města  ve  středu  9.  května 
1945 krátce po půl páté ráno. Po přejetí mos-
tu a železničního přejezdu odbočilo toto vozi-
dlo z Olomoucké ulice, ve které stály zátarasy, 
směrem doprava a Josefskou a Lanškrounskou 
ulicí  přijelo  ke  škole,  kde  hlídkovali  partyzá-
ni. Po krátkém uvítání a informaci, že je další 
cesta  bezpečná,  pokračoval  průzkumník  smě-
rem do Svitav. Krátce po něm se však začaly 
městem valit početné kolony ruských prvosle-
dových útvarů,  postupující  směrem na Prahu. 
Jejich provoz řídili regulovčíci. První jednotky 
projíždějící Moravskou Třebovou patřily k so-
větské 38. armádě generála Kirila Semjonoviče 
Moskalenka. V rámci 42. těžké obrněné brigá-
dy  působily  i  dva  prapory  československých 
tankistů – Svobodovců. Ve Svitavách se spojili 
s dalšími silami naší zahraniční armády a spo-
lečně pak rychle postupovali na Prahu. Později 
se ve městě objevili i vojáci 1. gardové armá-
dy generála Andreje Antonoviče Grečka. Uvá-
dí se, že na Moravskotřebovsku a Mohelnicku 
zajala Rudá armáda kolem 30 000 německých 
vojáků. Vojenským velitelem Moravské Třebo-
vé byl jmenován major Jegorov. Vojenská ko-
mandatura RA byla zřízena v bývalé Bibusově 
vile v Lanškrounské ulici. Nedá se říci, že by 
prvosledové sovětské jednotky páchaly nějaké 
výraznější excesy vůči zbývajícímu německé-
mu obyvatelstvu. 
Odpoledne  10.  května,  dva  dny  po  válce, 
vstoupili  za křiku a varovné  střelby do města 
neznámí ozbrojenci. V čele dvacetičlenné sku-
piny  poněkud  samozvaných  „osvoboditelů“ 
byl  jistý  Měřil.  Po  počátečním  zklamání,  že 
„již  není  co  osvobozovat“,  zabrali  partyzáni 
hotel Komarek na náměstí,  kde vytvořili  svůj 
štáb. Hotel  byl  v  provozu  až  do  konce  války 
a jeho dvou až třílůžkové pokoje nabízely ne-
obvyklý  komfort  mužům  doposud  uvyklým 
tvrdému partyzánskému životu… Měřilův po-
bočník, partyzán Ležatka, začal  ihned organi-
zovat  činnost  samozvaného  revolučního  tri-
bunálu.  Život  partyzánské  skupiny  provázely 
mnohé  bohatýrské  historky  (jízda  na  koni  či 
motocyklu  až  do  výčepu,  opakované  vzájem-
né povyšování do důstojnických hodností), ale 
i smutné aspekty v podobě znásilňování a po-
nižování  německých  dívek  a  žen.  „Poklidnou 
idylu“  partyzánského  života  přerušil  až  v  po-
lovině  června  příchod  příslušníků  Českoslo-
venské armády, jejíž tankové jednotky měly na 
několik následujících let najít svůj nový domov 
v objektech dnešní vojenské školy. Její důstoj-
níci dali „partyzánům“ jasně najevo, že  jejich 
excesy  nebudou  ve  městě  nadále  tolerovány. 
Měřilovi muži  si  pak  jako  svou kořist  -  coby 
tzv. národní správci - rozdělili různé lukrativní 
posty ve městě; v duchu úsloví o „božích mlý-
nech“  tu však většinou k příliš  velkému  štěs-
tí  nepřišli… V  pátek  11.  května  večer  se  prý 
v  Jevíčku  rozšířila  fáma,  že  se  moravskotře-
bovští Němci  vzbouřili  a  terorizují  nepočetné 
české obyvatelstvo. Proto se sobotu 12. května 
na  dvou  nákladních  automobilech  neprodleně 

„vyrazili na pomoc“ jevíčští revoluční gardisté. 
Po zjištění, že se v Moravské Třebové nic tako-
vého nestalo a že je město plně pod kontrolou 
Rudé armády, odbojářů i partyzánů, odjeli zase 
zpátky do Jevíčka. 
Pod vlivem Goebbelsovské propagandy i s vě-
domím  hrůz,  které  německé  jednotky  SS 
a Wehrmachtu napáchaly na slovanském a ži-
dovském obyvatelstvu území SSSR, zachvátila 
mnohé německé vojáky i civilisty koncem vál-
ky panika nad svým dalším osudem. Jako vý-
chodisko z  tohoto strachu mnozí zvolili  sebe-
vraždu a často se nejednalo  jen o  jednotlivce. 
Místní lékárník Oppitz otrávil arzenikem sebe 
i celou rodinu; stejně byly postiženy i další asi 
tři desítky zdejších dětí. Tam, kde měla hlava 
rodiny  něco  společného  s  armádou,  většinou 
posloužily  zbraně…  Dobrovolný  odchod  ze 
světa zde v květnových dnech roku 1945 zvo-
lilo  minimálně  několik  desítek,  ne-li  stovek 
lidí. Jejich hromadné hroby se nacházely např. 
v areálu nemocnice.
V záležitostech civilní správy respektovali So-
věti  rozhodnutí Revolučního národního výbo-
ru. Ten se začal, pochopitelně ilegálně, utvářet 
již kolem 10. dubna 1945. Jeho předsedou byl 
František Žák. V RNV byli zastoupeni předsta-
vitelé  všech  zájmových  skupin  a  politických 
stran,  uznávaných v  obnovené  republice. Ko-
munisté  zde  sice  nechyběli,  ale  hlavní  slovo 
neměli. RNV musel  rychle vyřešit  otázky zá-
sobování  potravinami  (včetně  tisku  vlastních 
potravinových lístků), hygieny, strážní služby, 
obnovení  provozu  továren,  atd.  Jeho  činnost 
skončila  v  červenci  1945,  kdy  byl  nahrazen 
ústředními státními orgány jmenovanou správ-
ní komisí.                                          Pavel Petr

Dům dětí  a mládeže Maják Moravská 
Třebová, kroužek Mladých moderátorů, 
ve  spolupráci  s  Kulturními  službami 
Moravská Třebová uvádějí

I. ročník soutěže 
Zlatá kometa 2015

ve zpěvu karaoke 
středa 13. května v 16:30 hodin 

v kinosále muzea
Zájem mladých zpěvaček a zpěváků před-
čil  očekávání  pořadatelů  a  výběr  písní  je 
opravdu  pestrý!!!  Zveme  k  zajímavému 
kulturnímu zážitku. Přijďte držet palce od-
vážným holkám a klukům.  Pořadatelé

Country večer
Přijďte v sobotu dne 16. 5. do restau-
race U Komína od 16:00-22:00 hodin 
na Country večer se skupinou Proč ne 
Band. Vstup volný. Večer se uskuteč-
ní jen za příznivého počasí. 
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Úklidovou akci Operace PVC pořádalo moravskotřebovské středisko Junáka už po desáté                                Foto: archív

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.–31. 5. Mě zajímá… zeměpis 
V rámci cyklu o MDT připravujeme půjčovní vý-
stavu vlastivědy, cestopisů a map. Přijďte si vybrat 
knížky z kategorie devět.
1. 5.–30. 6. Výstava fotografií Rudolfa Zukala
Průřez tvorbou významného moravskotřebovského 
fotografa Rudolfa Zukala  a  zakladatele Fotofesti-

valu  u  příležitosti  jeho  nedožitých  80.  narozenin. 
Přijďte  si  prohlédnout  prodejní  výstavu  fotografií 
v půjčovní době knihovny.
26. 5. LiStOVáNí – Odpad
Společně s Kulturními službami Mor. Třebová Vás 
srdečně zveme na Listování - divadelní představení 
s  knihou  v  ruce.  S  knihou Odpad  autora Andyho 
Mulligana vystoupí Pavel Oubram, Tomáš Drápela 
a Jiří Suchý z Tábora (alternuje Věra Hollá). 
Představení  začíná  v  19:30  ve  dvoraně  muzea. 
Vstupné 80 Kč, předprodej v kulturních službách
27. 5. Beseda s Vlastimilem Vondruškou
Ve spolupráci  s obcí Kunčina připravujeme bese-
du s jedním z nejčtenějších současných spisovatelů 

48. ročník Vandru skrz Maló Hanó

Letošní účast se i díky počasí vyšplhala na 1389 vandrovníků. Na nejmenší turisty na Dětské tra-
se čekala celá řada hravých úkolů a jiných zážitků, úspěch slavil přechod po lanech a přes sítě, 
či „válení sudů“ v sudech. Zpestřením 13km trasy byla zábavná „lékařská prohlídka“ inspirovaná 
seriálem MASH 4077. Kontrolu na Cimburku již po několikáté zajišťují Kulturní služby Městečka 
Trnávky, kterým patří naše poděkování. U předávání diplomů byli všichni spokojeni, což vždy těší 
organizátory.                                   Za KČT Moravská Třebová, oddíl Čochtani a další H. Kopřivová

Vlastimilem Vondruškou, autorem několika desí-
tek především historických románů (např. Jménem 
krále,  Přemyslovská  epopej, Msta  písecké  panny, 
Letopisy královské komory). Akce se uskuteční 27. 
5. v 17:00 v sále Klubu důchodců v Kunčině (Kun-
čina 142).
Knihovna dětem
1. 5.–30. 6. Malujeme písničku
Výstava  prací  dětí  ze  soutěže Mladý  čtenář  2015 
- Malujeme  písničku. Výtvarná  díla  všech  soutě-
žících  si můžete  prohlédnout  v  dětském oddělení 
v půjčovní době.
Tvořivé středy
6. 5. Přáníčko pro maminku (tvořivá dílna s R. Ka-
didlovou)
13. 5. Myška
20. 5. Mandaly (tvořivá dílna s R. Kadidlovou)
27. 5. Dinosaurus
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK

Operace PVC
Podesáté  pořádalo  moravskotřebovské  stře-
disko Junáka v sobotu 18. dubna v souvislosti 
se Dnem Země úklidovou akci Operace PVC, 
v rámci které účastníci Poctivě Vyčistili (nejen) 
Cesty  v  oblasti  Pekla,  Pastviska  a  Křížového 
vrchu. Kromě skautů se letos zapojil například 
i  oddíl mladých  hasičů,  takže  v  součtu  se  se-
šlo k úklidu přírody v okolí města přibližně 70 
dobrovolníků.  A  měli  co  uklízet!  V  prostoru 
mezi  cestou  na  Srnčí,  přes  Peklo  po  Pastýřku 
bylo nasbíráno asi 10 pytlů plastů, papírů, skla, 
plechovek… a také pět pneumatik. Dalšími tře-
mi pytli odpadu přispěla skupina Křížový vrch 
a  dva  pytle  byly  nasbírány  podél  komunikací 
v jižním okraji města. Nakonec se všechny sku-
piny  jako  každoročně  sešly  u  altánu  v  Pekle, 
kde došlo na oddych  a  opékání  buřtů. Tradič-
ně  také  přišla  osobně  účastníkům  poděkovat 
Paní lesa. Kromě účastnické karty od ní dostal 
každý dobrovolný  sběrač  i malou  sladkou od-
měnu.  Akci  materiálně  podpořily  Technické 
služby Mor. Třebová a finančně Zdravé město 
Mor. Třebová. Letos poprvé byla Operace PVC 
zaregistrována také v rámci celorepublikového 
projektu  Ukliďme  Česko  (www.uklidmecesko.
cz), takže Moravská Třebová figuruje v sezna-
mu míst, kde občanům na stavu přírodního pro-
středí  záleží. Všem,  kteří  přiložili  ruce  k  dílu 
a neváhali  se ohnout pro cizí nepořádek, patří 
velký dík.    Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová

Uzavírka kvůli 
cyklistům

V pátek 8.  5.  v 16:50 odstar-
tuje  na  moravskotřebovském 
náměstí Mezinárodní  etapový 
cyklistický  závod GP Matou-
šek  –  Závod  míru  nejmlad-
ších  2015.  Cyklisté  objedou 
náměstí  a  pojedou  ulicemi 
Bránská,  Jevíčská  do  Roz-
stání,  Linhartic.  Najedou  na 
Olomouckou  ulici  a  po  ulici 
Čs.  armády  přijedou  na  ná-
městí  TGM. Tento  okruh  ab-
solvují  cyklisté  dvakrát.  Při 
druhém průjezdu bude na ná-
městí  rychlostní  prémie.  Na 
křižovatce  na  Písku  odbočí 
do Dvorní ulice a pojedou na 
Útěchov,  Březinu  do  Jevíč-
ka. Po dobu průjezdu cyklistů 
bude  ostatní  silniční  provoz 
zastaven.                             (zr)
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Úklid Knížecí louky pod taktovkou pracovníků odboru životního 
prostředí moravskotřebovského úřadu se konal na svátek sv. Vojtě-
cha. Pomáhali s ním studenti VSŠ MO Moravská Třebová. Přesto-
že se v Moravské Třebové žádná akce ke Dni Země nekonala v Den 
Země, zapsaný v kalendáři na 22. dubna, v rámci právě skončené-
ho měsíce environmentality jsme ve městě několik zelených podu-
jetí  zaznamenali.  Jedním  z nich byl  svatovojtěšský úklid Knížecí 
louky a revitalizovaného vodního systému v jejím sousedství. Akce 
se zúčastnilo 40 žáků střední vojenské školy, za dvě hodiny nasbí-
rali dohromady cca 20 pytlů odpadků.    Foto: Dagmar Zouharová

Jednotný klub pracujících, centrum volného času, a  to zdaleka 
není plný výčet – jen pamětníci vědí, co všechno hostila ve svých 
zdech budova, která nám už definitivně zmizela z očí. Kvůli par-
kovišti,  nezbytně  nutnému  pro  zákazníky  budoucího  obchodního 
domu,  je  v  současnosti  v  demolici  budova  v  Komenského  ulici 
v sousedství křižovatky se Svitavskou. Její vlastník, město Morav-
ská Třebová, plochu získanou zbouráním objektu dlouhodobě pro-
najme majiteli nově budovaného nákupního centra, postaveného 
na ploše po vyhořelé Moravě.                      Foto: Dagmar Zouharová

Nejlepším sportovcem je dle ankety hokejista Daniel Pokorný   Foto: František Matoušek

Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum 
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 
Úterý: 
8:30-13:00 Mateřské centrum
16:00-18:30 Tvořivé dílny
Středa: 
9:00-12:00  Mateřské centrum 
Čtvrtek: 
17:00-18:00  Plaváček  (plavecká  výuka  dětí 

v bazéně ZŠ Palackého)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy

Prostory  mateřského  centra  lze  pronajmout 
např.  na  oslavu  narozenin  vašich  dětí  (pro 
děti max. do 4 let věku). Prostory přízemí fary 
včetně kompletně vybavené kuchyně lze pro-
najmout k rodinným oslavám (max. 30 osob). 
Info na tel. 736 609 318

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

Udělejte něco pro pejsky
Klub pejskařů pozitivního tréninku, z. s. 
zve v květnu na své akce. První z nich, 
beseda na  téma Péče o psa, se uskuteč-
ní  23.  5.  v  nadaci  Josefa  Plívy  ve  Svi-

tavách. Zajímá vás prevence nemocí a péče o psa, 
vhodná výživa, úrazy a nemoci psů, prevence pa-
razitů, očkování nebo třeba téma kastrace? Pokud 
ano, přijďte si poslechnout názor veterináře Jiřího 
Poláčka a diskutovat na tato a další případná téma-
ta. Druhá akce se zaměřuje na příznivce dogtrekin-
gu. V pořadí již třetí túra se psy se uskuteční 30. 5. 
Více informací najdete na stránkách: www.kppt.cz. 
Těšíme se na viděnou.                     Tým KPPT, z. s.

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 
města se uskutečnilo již po devatenácté. 
Mládež do 15 let:
1. Hájková Hana (tenis, atletika)
2. Abrahamová Šárka (lyžování)
3. Ošťádal Zdeněk (motokáry)
Mládež nad 15 let:
1. Rotterová Aneta (cyklistika)
2. Pokorný Daniel (lední hokej)
3. Žouželka Jaroslav (atletika)
Dospělí:
1. Vykydal Lukáš (fotbal)
2. Kalandra Miloslav (stolní tenis)
3. Lipavský Martin (střelectví)
Trenér, funkcionář:
1. Rotter Michal (cyklistika)

2. Kučerňák Ladislav (fotbal)
3. Svozil Otakar (travní lyžování)
Sportovní týmy: futsalisté  Šakalí  hněv, 
úspěšní ve Finále českého poháru; žákov-
ští  tenisté  TJ  Slovan,  kteří  získali  Pohár 
hejtmana  PK;  skupina  Twirlgirls,  obháj-
kyně evropského prvenství a účastnice MS
Další ocenění:
Leopold  König  -  za  mimořádný  výkon 
v roce 2014 
Markéta Hájková - trojnásobnou cyklistic-
kou šampiónku ČR 2014
Juniorský tým HC Slovan, šampióna Par-
dubického kraje
Sportovní osobností roku  je  Miloslav 
Kalandra (1944, stolní tenis)                 (mt)

Do stavu čtenářského byli dne 14. 4. 2015 pasováni sto dvacet čtyři prvňáčci. 
Více v textu na straně 8                                                  Foto: František Matoušek

Sportovní hvězdy roku 2014 vyhlášeny

Moravskotřebovský duben obrazem
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Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3
571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 316 350, www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: 
P. Šebestián Pavel Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Pořad bohoslužeb od května:
Po    9 hod. klášterní kostel
Út, St  18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So  18 hod. klášterní kostel
Ne    8 hod. farní kostel
  11 hod. klášterní kostel
Během května bude po každé mši sv. ná-
sledovat májová pobožnost

5. 5. Pohár rozhlasu - obvodní kolo soutěže druž-
stev III. kategorie, od 8:00 hodin na hřišti ZŠ Pa-
lackého
6. 5. Pohár rozhlasu - obvodní kolo soutěže druž-
stev IV. kategorie, od 8:00 hodin na hřišti ZŠ Pa-
lackého
7. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů - oblast-
ní kolo dopravní soutěže pro žáky ZŠ, podrobnosti 
v propozicích
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál pro děti MŠ 
a ZŠ na nám. TGM ve spolupráci s AVZO Tech-
nickými  sporty,  atletickým  klubem  a  Zdravým 
městem Mor. Třebová. Prezence 8:30-9:00 hodin, 
start nejmladších v 9:00 hodin. Těší se pořadatelé
12. 5. Okres Mc Donalds Cup - soutěž družstev 
II. kategorie, od 8:30 hodin na hřišti TJ Slovan
13. 5. Zlatá Kometa - karaoke pro kluky a hol-
ky,  pěvecká  soutěž  pro  amatéry  ZŠ  a  SŠ,  která 
se uskuteční v kinosále Kulturních  služeb města 
Moravská  Třebová.  Odborná  porota  bude  hod-
notit celkové vystoupení – soutěž nemá omezení 
věkových kategorií. Bližší  informace na  letácích 
a webových  stránkách DDM  a  http://moderator-
moravskatrebovaddm.webnode.cz 
13. 5. Český den proti rakovině – 19. Květino-
vý den. Během dopoledne si můžete zakoupit od 
studentů květ měsíčku lékařského (20 Kč). Výtě-
žek bude využit na prevenci a  léčbu nádorových 
onemocnění. Akce ve spolupráci s ISŠ v Morav-
ské Třebové
20. 5. Poznávání rostlin - přírodovědná  soutěž 
pro 5.-9. třídy ZŠ a příslušné ročníky gymnázia
21. 5. Sportovní hry MŠ -  pro  kluky  a  holky 
z MŠ, soutěž desetičlenných družstev v pěti disci-
plínách, vítěz postupuje do krajského finále v Par-

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

  Dům dětí a mládeže

dubicích. Prosíme MŠ o včasné přihlášení do sou-
těže. Akce je pořádána ve spolupráci se Zdravým 
městem a MěÚ Mor. Třebová.
23. 5. Dětský den s koňmi - další ročník akce pro 
děti  a  širokou veřejnost  ke Dni dětí  v  areálu  JK 
v Útěchově. Na  programu  je  soutěžení  nejen  na 
koních,  ukázky  jezdeckého  sportu,  vození  dětí, 
bohatý doprovodný program. Od 13:00 hod. v are-
álu JK Útěchov. Akce ve spolupráci JK Útěchov, 
DDM a Zdravého města Mor. Třebová.  Podrob-
nosti na plakátech
30. 5. V zámku a podzámčí - areál zámecké za-
hrady.  Soutěže  pro  děti  v  rámci  tradičních Mo-
ravskotřebovských arkád, které organizuje místní 
ZUŠ s partnery. Více na plakátech 
Ze života koní - zábavně naučné dopoledne pro 
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Na programu ježdění na ko-
ních,  soutěže, hry atd. Ve spolupráci DDM a JK 
Útěchov. Možnost přihlásit třídní kolektivy a strá-
vit příjemný den např. v rámci výletu. 
Volná místa na LT
Chorvatsko pro rodiče a prarodiče s dětmi (Ži-
vogošče kemp Dole), termín 26. 6.–5. 7. cena po-
bytu  po  slevě  je  pro  děti  4.500 Kč,  pro  dospělé 
4.700 Kč, (bez stravy) ubytování ve stanech, ka-
pacita  je omezena hlaste se co nejdříve v DDM. 
Bližší  informace v DDM Jana Chadimová,  leták 
a  fotografie  z  minulých  ročníků  na  webových 
stránkách DDM. 
Příměstský tábor 1. běh – Havajské prázdni-
ny 2 aneb Ve stínu Stříbrného vodopádu. Ter-
mín 13.–17. 7. na ZŠ ČSA v Mor. Třebové, denně 
8:00–15:30 hod., pro děti 1.–4. tříd. Cena 1.150 Kč 
pro členy kroužků DDM a žáky ZŠ ČSA, pro ostat-
ní platí cena 1.250 Kč. Letáky ke stažení na webu 

DDM. Podrobnosti v DDM – Zdena Tauerová. Tá-
bor ve spolupráci se ZŠ ČSA MT
Příměstský tábor 2. běh – Indiánské léto aneb 
Za pokladem Aztéků. Termín 20.–24. 7.  na ZŠ 
Kostelní nám. v Mor. Třebové, denně 8:00–15:30 
hod., pro děti 1.–4.  tříd. Cena 1.150 Kč pro čle-
ny kroužků DDM a žáky ZŠ Kostelní nám., pro 
ostatní platí cena 1.250 Kč. Letáky ke stažení na 
webu DDM. Podrobnosti v DDM – Zdena Tauero-
vá. Tábor ve spolupráci se ZŠ Kostelní nám. MT
Příměstský tábor 4. běh – Expedice Yetti. Ter-
mín 17.–21. 8. na ZŠ Kostelní nám. v Mor. Tře-
bové, denně 8:00–15:30 hod., pro děti 1.–4. tříd. 
Cena 1.150 Kč pro  členy kroužků DDM a  žáky 
ZŠ Kostelní nám., pro ostatní platí cena 1.250 Kč. 
Letáky  ke  stažení  na  webu  DDM.  Podrobnosti 
v DDM – Zdena Tauerová. Tábor ve spolupráci se 
ZŠ Kostelní nám. MT
Připravujeme v červnu: 
1. 6. Velký dětský den pro MŠ a ZŠ SLET 
PRINCŮ A PRINCEZEN
Akce ve spolupráci DDM, Kulturních služeb M. 
T., městské knihovny, Zdravého města a vojenské 
školy. Na programu soutěžní stanoviště o princích 
a princeznách.
2. 6. OVOV – krajské kolo, ve spolupráci se ZŠ 
Palackého M. T.
4. 6. Atletickou všestrannost nejmladšího žac-
tva - od 8:00 hodin na hřišti ZŠ Palackého
6. 6. Pohádkovou zahradu -  tradiční  akce  pro 
rodiče zejména s malými dětmi. Prezence 9:00-
9:30 hod. v DDM (glejt 20 Kč). Pohádková sta-
noviště v areálu zahrady DDM, audience u krále 
– upomínkové předměty,  sladkosti,  opékání  špe-
káčků. S sebou sportovní oblečení, pláštěnku, špe-
káček a dobrou náladu. Více na plakátech, webu 
nebo v DDM

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 5. v re-
fektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz 
seniorů  za  účelem  návštěvy  hřbitova  proběhne 
druhou středu v měsíci tedy 13. 5. Odjezd v 14:00 
hod.  ze  dvora  Sociálních  služeb,  ul.  Svitavská, 
Mor. Třebová. Případné dotazy rádi zodpovíme na 
tel: 734 797 498. Půjčovna zdravotních a kompen-
začních pomůcek je v provozu každý pracovní den 
od 7:00-15:30 hod. v budově Charity v ul. Svitav-
ské 44, M. Třebová - kontaktní osoba p. Vašáková 
tel. 734 797 498.
Postní almužna
Letos  jsme  díky  štědrosti  ve  farnostech  vybrali 
37.063 Kč. Děkujeme
Ukaž, co umíš
Po roce Vás opět zveme na akci, kterou pořádáme 
na františkánské zahradě dne 14. 5. od 14:00 hod. 
Kdo o akci ještě neslyšel jedná se o odpoledne pro 
seniory  a  zdravotně  postižené  v  duchu  zábavy, 
soutěží a táboráku.
Zeptej se mě 
Dne 28. 5. se budeme jako již tradičně spolupodí-
let na této akci. Veškeré podrobnosti budou uveřej-
něny na plakátech. Těšíme se na setkání.
Co se děje v STD Ulita, DS Domeček
V březnu klienti Domečku navštívili Muzeum pra-
ček ve Svitavách. V muzeu je k vidění jak historic-
ké prací  techniky  tak historická  expozice,  klienti 
zhlédli i výstavu Hudba ve spirále. Po celém dnu 
získávání informací přijeli domů unavení, ale spo-

Charita Moravská Třebová informuje
kojení. Už se těší na další poznávací výlet. V prů-
běhu  velikonoční  doby  jsme  navštívili  několik 
jarmarků a prodejních akcí s našimi výrobky, tyto 
výrobky pokaždé sklidily velký úspěch. Děkujeme 
všem, kteří koupí přispěli na naši práci. V průběhu 
dubna klienti Domečku procvičili své dovednosti 
v hraní bowlingu a Ulita jela čerpat informace do 
dílen v Poličce, kde si prohlédli jak to funguje jin-
de. Jelikož udržují zařízení přátelské vztahy jedna-
lo se o příjemné setkání.
SAS – Šance pro rodinu
Služba  funguje  v  oblasti  práce  s  rodinou,  kde  je 
její kapacita naplněna a neustále máme poptávku 
po této službě. Naši pracovníci pracují s rodinami 
v krizové situaci a snaží se najít společně s rodinou 
nejvhodnější řešení. Mnohdy se pracovníci zapojí 
i  do  činností  jako  je  úklid  v  domácnosti.  Služba 
je  zapojena  do  pilotního  ověřování MPSV Mini-
tendry.
Dobrovolnické programy
I  v  tomto  roce  pokračují  naše  3  dobrovolnické 
programy Kamarád, Lebeda a Déčko, které splni-
ly nároky ministerstva vnitra a dostaly akreditaci 
a finanční podporu. Kamarád je volnočasový, pre-
ventivní program, zaměřený na prevenci sociálně 
patologických  jevů,  podporu,  pomoc,  kamarád-
ství a doučování dětí ze sociálně slabších rodin ve 
věku 6  až 12  let.    Program  je  založen na vztahu 
dobrovolníka a dítěte. Působíme v oblasti Morav-
ské Třebové, Jevíčka a přilehlých obcí. Lebeda je 

program  na  podporu  seniorů  v  Domově  pro  se-
niory a LDN v Moravské Třebové. Déčko  je pro 
každého,  kdo  chce  být  užitečný.  Stále přijímá-
me a hledáme nové dobrovolníky do našich tří 
dobrovolnických programů.  Přidejte  se  k  nám, 
budete překvapeni, jak jste dobří! Kontaktní úda-
je pro případné zájemce jsou: Vendula Kouřilová 
(koordinátor dobrovolníků) tel. 733 742 024, mail: 
vendula.kourilova@mtrebova.charita.cz.  Další 
informace  najdete  na:  www.mtrebova.charita.cz 
nebo  www.facebook.com/charita.trebova,  případ-
ně osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44. 

Krásný jarní čas přejí zaměstnanci  
Charity v Moravské Třebové
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Na stranách 13 a 14 každého vydání MTZ nacházíte usnesení z jednání zastupitelstva města. Kvůli pozdnímu termínu dubnového zasedání ZM zveřejníme jeho 
usnesení v černovnovém vydání. Do té doby budou na webových stránkách www.moravskatrebova.cz dostupné jak samo usnesení, tak zvukový záznam. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, 
JK Útěchov a Zdravé město  

 VÁS SRDEČNĚ ZVOU  

 

23. 5. 2015 

na DEN DĚTÍ S KOŇMI 
v AREÁLU JEZDECKÉHO KLUBU ÚTĚCHOV 

 
CO VÁS ČEKÁ? 
 
 
Hlavní program: 13:00-16:00 

− ukázky činnosti dětí z JK Útěchov 
− hry a soutěže pro děti i dospělé 
− možnost opékání na otevřeném ohni, grilování 
− občerstvení zajištěno 
− dětská tombola 

Doplňkové aktivity: 
− možnost jízdy na koni 
− minizoo 
− kynologická ukázka 
− vstupné dobrovolné  

 

 
 

 

 

                                                              

                                                                 pátek 29. května 2015 

 

                                             kostel sv. Josefa  
                                                 františkánský klášter  
                                               
                                                 Svitavská ul.                                               
                                                 Moravská Třebová  
 
                                             

Program:  
 

8.00 – 12.00 Nabídka návštěv pro školy 
Možnost jednotlivých dopoledních návštěv pro děti a mládež dle domluvy (prohlídka 
přizpůsobená věku dětí). Prohlídku je třeba předem telefonicky domluvit (tel.: 461 316 350).  
 

18.00 hod. Mše sv. 
 
18.45  Adorace 
 
19.00.  1. komentovaná prohlídka  
 
20.00  2. komentovaná prohlídka 
 
21.00.  3. komentovaná prohlídka 

Součástí všech prohlídek je kostel sv. Josefa, sakristie, kůr s varhanami, kaple sv. Petra 
v okovech s freskami a velká část františkánského kláštera (barokní knihovna, zachovalá 
studna s originálním technickým vybavením, refektář, ubytovací část kláštera pro soc. slabé 
a bezdomovce). 
 

22.00  Modlitba za město 
Modlitba za město, za všechny, kdo v něm bydlí a za svěřené prosby 
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříč-
ka – 37. ročník. Setkání účastníků v době od 12 do 
15 hod. v  Javoříčku, kde obdrží Pamětní  list. Od-
jezd zájemců o společnou jízdu v 9 hod. od klubov-
ny KČT (Piaristická 8). Ostatní si volí čas a  trasu 
podle vlastního uvážení. Zajišťuje L. Weinlich
7.–10. 5. Květnový zájezd Rakovnickou a Plaskou 
pahorkatinou + sjezd horní části řeky Berounky 
(pěší, voda, cyklo). Odjezd přihlášených účastníků 
od klubovny KČT v 6 hod., návrat okolo 19 hod. 
Program dle propozic. 
13. 5. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru 
KČT od 19 hod. Upřesnění programu na měsíc čer-
ven a akcí o prázdninách.
23. 5. Cykloturistický  výlet Na kole do Brna  po 
trase M. Třebová – Lhota Rapotina – údolím Svita-
vy do Brna a zpět (úsek z Brna do Svitav vlakem). 
Délka  trasy  cca  85  +  20  km.  Přesný  odjezd  bude 
upřesněn na květnové schůzi. Zajišťuje L. Weinlich
30. 5. Autobusový zájezd na DP Nejen Praha-Pr-
čice, také Náměšť-Čučiče  (Náměšť  n/O.),  trasy: 
PT 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40 a 50 km + vlastní. Od-
jezd přihlášených zájemců v 7 hod. od autobus. ná-
draží, předpokládaný návrat kolem 18 hod. Jízdné: 
200 Kč pro členy KČT; 250 Kč pro ostatní. Podrob-
nější  informace ve vývěsce KČT. Přihlásit se lze 
telefonicky nebo e-mailem do 23. 5. u H. Kopřivo-
vé (kontakt: tel: 737 487 745, e-mail: koprivovahe-
lena@seznam.cz). Zajišťuje H. Kopřivová
V měsíci květnu budou v případě příznivého poča-
sí  každou  volnou  neděli  uskutečňovány  vyjížďky 
(vycházky) do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 
hod.  u  autobusového  nádraží.  Dílčí  upřesnění  na 
měsíční schůzce nebo internetových stránkách od-
boru: www.kctmt.webnode.cz                        KČT MT

Sportovní květen
Fotbal
2. 5. 17:00 Dorost - Přelouč
3. 5.  17:00 A muži - Pardubičky
16. 5.  17:00 Dorost - Polička
17. 5.  17:00 A muži - Hlinsko
23. 5.  17:00 Dorost - Žamberk
24. 5.  17:00 A muži - Žamberk
Cyklistika
2. 5. SUPERBIKE - 2. závod seriálu Cykloman
15:00 hřiště v Sušicích, terénní časovka jednotliv-
ců (10 km). Od 13:00 dětský Cyklománek
17. 5. Městské crosscountry MCC
Start v 15:00 na náměstí TGM. Před startem dět-
ský Cyklománek
Volejbal
2. 5. 10:00 a 13:00 VK M. Třebová - Žichlínek A
9. 5. 10:00 a 13:00 VK M. Třebová - Nasavrky A
23. 5. 10:00 a 13:00 VK M. Třebová - SKO Hlin-
sko A
Tenis – viz www.slovanmt.cz
Atletika
8. 5. 10:00 hod. 40. ročník silničního běhu Dě-
třichovský memoriál.  Od  8:30  na  nám. TGM 
Malý dětřichovský memoriál                (mt)

Cyklomanský Prolog se stal kořistí Švába
První závod seriálu Cykloman 2015 se jel po trasách 
Dětřichov - M. Třebová a Křenov - Moravská Tře-
bová. V popředí figurovali specialisté na časovku – 
rájecký Šváb  a  svitavský Horák. Změnil  se  systém 
seriálu:  u mužských  kategorií  byla  věková  hranice 
posunuta o pět let níže, tzn. M2 začíná od 35 let, M3 
od 45  let, M4 od 55  let, u ženských kategorií byla 
zrušena kategorie Z3. Další změny se týkají bodová-
ní posledního závodu v jízdě do vrchu, kde se body 
budou  navyšovat  pomocí  koeficientu  1.3.  Úpravy 
změní rovnoměrnější rozdělení závodníků do jednot-
livých kategorií a přinesou napětí do samotného kon-
ce. Chlad a vítr byly základními symptomy Prologu - 
ty také ovlivnily účast, která byla o třetinu nižší, než 
je zvykem v posledních letech (59). Nic to ovšem ne-
ztratilo na přitažlivosti, byť Třebováci tvořili minori-

tu v pelotonu startujících. I proto se na přední místa 
prosadili přespolní. Průměrná hodinová rychlost ví-
těze dosáhla 31,94 km, dalších deset cyklistů zvládlo 
trať jen o málo pomaleji (nad 28 km/h).               (mt)

Sportovní dění v gymnáziu
Interesantních  výsledků  dosáhly  letos  na  jaře mo-
ravskotřebovské  gymnazistky.  V  průběhu  pouhé-
ho měsíce  se  družstva  dívek  probojovala  do  dvou 
celostátních  finále  soutěží  středních  škol  (AŠSK). 
V  březnu  se  družstvo  ve  složení  H.  Podhorná,  I. 
Sedláková, V. Matušáková a Z. Dospivová zúčastni-
lo republikového klání ve šplhu ve Frýdku-Místku. 
V silné konkurenci 18  týmů obsadily dívky z Mo-
ravské Třebové 6. místo. V polovině dubna se v Kar-
viné uskutečnilo republikové finále silového čtyřbo-

Úspěchy II. ZŠ 
v plavání a vybíjené
Dne 27. 3. se ve Svitavách konalo okresní plavání 
žáků 1.–5. tříd. Ze ZŠ Palackého se závodů zúčast-
nilo celkem 37 žáků. Mladší žákyně  i mladší žáci 
dosáhli  stejného  umístění. Ve  štafetě  3x25 m  ob-
sadili druhé a třetí místo a štafetu 6x25 m vyhráli. 
Z jednotlivců byli nejlepší: Natálie Kasalová – znak 
3.  místo,  Denisa  Trefilová  –  prsa  3.  místo,  Bru-
no Zeman – prsa 3. místo, Lucie Konečná – znak 
2. místo, Filip Lněnička – prsa 2. místo, Kateřina 
Prucková  –znak  1.  místo,  Marek  Peškar  –  znak 
1. místo. Žáci 4.–5.  r. ve štafetě 3x25 m doplava-
li na  třetím místě a  štafetu 6x25 m vyhráli. Starší 
dívky byly vynikající a na celkovém vítězství mají 
podstatnou zásluhu. Štafetu 3x25 m vyhrály. Štafety 
6x25 m se zúčastnila dvě družstva děvčat – a obsa-
dila první a druhé místo. V závodech jednotlivců se 
nejlépe umístili: Kristýna Steffanová – kraul 3. mís-
to, Kamila Orálková – znak 3. místo, Petr Zatloukal 
– kraul 3. místo, Adéla Vykydalová – kraul 2. místo, 
Petra Dvořáková – prsa 2. místo, Alexandr Marossy 
– znak 2. místo, Anna Gerišerová – kraul 1. místo. 
Všem žákům děkujeme za  jejich výkony a do bu-
doucnosti jim přejeme hodně úspěchů.

***
Dne  9.  4.  proběhl  sportovní  turnaj  PREVENTAN 
CUP.  Oblastního  turnaje  ve  vybíjené  se  zúčast-
nila  dvě  družstva  děvčat  a  4  družstva  chlapců  ze 
4. a 5. tříd. Podařilo se nám vybojovat v obou kate-
goriích 1. místo s postupem do okresního kola, kte-
ré se konalo 21. 4. v Litomyšli.        Učitelé 1. stupně

je za účasti 28 týmů ze 13 krajů. Náročné soutěžní 
disciplíny  (čelný  vrh  plným  míčem,  šplh  na  tyči, 
trojskok z místa a leh-sedy po dobu 1 minuty) pro-
věřily formu studentek GMT. Čtveřice H. Podhorná, 
I. Sedláková, I. Bambušková a P. Brandová skončila 
lépe než v roce předešlém (10. místo). H. Podhorné 
chyběl v jedné z dílčích disciplín jediný pokus do-
konce k pódiovému umístění. Úspěchy jsou zavazu-
jící i motivující. Ve stejném složení se za rok pokusí 
dosáhnout na mety nejvyšší.                    I. Kodešová

Espiral jsou prostě jedničky 
V předposledním březnovém víkendu se mažoretko-
vá a twirlingová skupina Espiral Moravská Třebová 
zúčastnila  soutěže Brněnská  dračice. Na  ní  si  naše 
děvčata  počínala  se  skutečnou  dračí  vervou,  důka-
zem čehož je dvojice úspěšných umístění v silné me-
zinárodní konkurenci. Miniformace získala stříbrnou 
medaili,  jejich příkladné  trenérky taktéž. Velká for-
mace kadetek  na  cenné  kovy  tentokráte  nedosáhla. 
O týden později sbírala děvčata Espiralu další cenné 
medaile  v  Kolíně  na  republikové  soutěži  pro  sóla, 
dua a miniformace. Do Moravské Třebové „přices-
tovalo“  celkem  pět  medailí.  Zlaté  získaly  Monika 
Vlková a Andrea Štolová, stříbrné získaly v přísluš-
ných  kategoriích  Ilona  Kužílkova,  Ivana  Greplová 
a juniorka Nikola Schönová.   Jitka a Andrea Štolovy

Dne 8. května se uskuteční již 40. ročník silničního 
běhu Dětřichovský memoriál, který je nejen spor-
tovní  událostí,  ale  i  připomínkou  utrpení  mnoha 
žen  a  dětí  internovaných  v malém  pracovním  tá-
boře za obcí Dětřichov u Moravské Třebové. Pod-
nět k založení Dětřichovského memoriálu dali zá-
vodníci z Moravské Třebové, kteří se zúčastnili 79. 
ročníku silničního závodu na 10 km Běchovice – 
Praha. Emil Burda st., František Urban, zaměstnan-
ci Hedvy a Rudolf Rozmahel, místní učitel tělocvi-
ku,  se dohodli,  že navrhnou TJ Slovan Moravská 
Třebová založit silniční závod na 10 km Dětřichov 
– Moravská Třebová. V kronice memoriálu se uvá-
dí, že masový běh na  trati Dětřichov – Moravská 
Třebová má podávat svědectví o tom, jak lidé chá-
pou odkaz obětí II. světové války, jak si váží života 
a míru a  jak uctívají památku těch, kteří zahynuli 
v této historické době, když se v bojích rozhodova-
lo, zda budeme moci žít i my. První ročník memo-
riálu se uskutečnil 9. května 1976 na trati Dětřichov 
– národní hřbitov – Moravská Třebová s cílem před 
radnicí a na startu bylo 65 závodníků včetně žen. 
Dětřichovský memoriál se poté konal každoročně 
9.  května,  od  roku  1992  pak  vždy  8.  května. Od 
roku 1983 je na náměstí také ve stejný den pořádán 
Malý Dětřichovský memoriál pro děti organizova-

Dětřichovský memoriál po čtyřicáté
ný oddílem atletiky TJ Slovan a Domem dětí a mlá-
deže v Mor. Třebové. Od roku 1990 je cíl závodu 
posunut před Komerční banku a trať přeměřena na 
8,1 km. Od téhož roku jsou také pořadateli závodu 
Technické  sporty  (dříve  Svazarm,  dnes  AVZO 
Technické  sporty). Traťové  rekordy v kategoriích 
mužů a žen drží Radim Kunčický z Jablonce nad 
Nisou  z  roku  1995  časem 23:17  a  Iveta Zelinge-
rová  z České Třebové  z  roku  1989  časem 27:58. 
Závodníkem s největším počtem účastí je, dnes již 
bohužel  zesnulý  moravskotřebovský  sportovec, 
Alois Kapucián, který závod běžel celkem 28x bez 
jediné  přestávky  v  letech  1976-2003,  posledního 
závodu se účastnil ve věku 81 let. V posledních le-
tech mu již „dýchá na záda“ Alois Bílek se svými 
26 závody.
Organizátoři  memoriálu  zvou  širokou  veřejnost 
k  účasti  v  závodu,  který  startuje  v  Dětřichově 
u Moravské  Třebové  v  10:00,  prezence  proběh-
ne od 8:00 na náměstí v budově T. G. Masaryka 
18 (vstup ze zadního traktu budovy). Doprava pro 
závodníky na start je zajištěna hromadně autobu-
sem. Přijďte pokořit  letité rekordy, poměřit svou 
fyzickou kondici s kamarády a známými nebo jen 
udělat něco pro své zdraví.
Za organizační výbor se na Vás těší Tomáš Chládek
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Ze hry se pro děvčata stává sport...          Foto: archív

Lukáš Komprda se chystá na další sběr úspěchů
Lukáši jak hodnotíš loňskou sezónu 2014?
Sezónu 2014 moc kladně nehodnotím. I když jsem 
celkově  skončil  v  rakouském mistráku  na  pátém 
místě, tak pro mě mohl dopadnout lépe. Hodně mě 
zklamala technika a také nějaké mé chyby a navíc 
jsem si zlomil prst. Doufám tedy, že pro mě letošní 
sezóna bude vydařenější.
V jakých barvách tě letos uvidíme a na jakých 
motocyklech?
V  letošní  sezóně  budu  startovat  opět  v  barvách 
SZA  Racing  teamu  na  strojích  KTM  250sx-f  ve 
třídě MX2.
Začátkem února jsi odjel evropský supercrosso-
vý závod v Košicích. Jak to probíhalo?
V Košicích to byla super akce. Myslím, že jsme si 
všichni závod dobře užili. Byl to zajímavý systém 
závodu stylem head to head (souboj jeden proti jed-
nomu). Já jsem se bohužel na závod nestihl nějak 
moc připravit, takže jízda nevypadala úplně podle 
mých  představ,  ale  i  tak  jsem  si  dobře  zazávodil 
a jak už jsem říkal, myslím, že jsme si to tam všich-
ni užili a budeme se těšit na další takovou akci. Na-
víc bych se chtěl letošní sezónu připravit na halové 
supercrossy v zahraničí.
Na jakých závodech tě budeme moci letos vidět?
Letos se zúčastním jako loni kompletního rakous-
kého  mezinárodního  mistrovství,  který  pro  mě 
bude prioritou. Chtěl bych se také zúčastnit, jak už 
jsem  uváděl,  nějakých  supercrossových  závodů. 
Dále potom ve volných termínech nějakého volněj-
šího závodu a také českého mistráku, ale to jen vý-
jimečně, protože nechceme nijak podporovat AČR. 
Jaké si dáváš cíle do letošní sezóny?
Do letošní sezóny si dávám za cíl být v top 3 v ra-
kouském mezinárodním mistrovství. Loni jsem na 

pár závodech ukázal, že na to mám, a to jsem se na 
motorce  necítil  úplně  dobře,  takže  doufám,  že  se 
letos připravím lépe. A hlavně si také za cíl dávám 
odjet sezónu ve zdraví.
Sleduješ AMA supercross v USA? Komu nejvíce 
fandíš?
Samozřejmě AMA supercross sleduji. Nejvíce fandím 
Němci Roczenovi, ale ten je bohužel teď zraněný.
A co říkáš na MXGP a nově Villopota v něm?
Amíkům se v Evropě nikdy nějak moc nedařilo, ale 
Villopoto je přeci jen jeden z nejlepších a nejrych-
lejších jezdců na světě, takže až si zvykne více na 
evropské podmínky určitě zazáří víc.
Po uzávěrce: Lukáš stručně o prvním letošním 
Rakouském mistrovství v Paldau:
Lukáši jak to probíhalo v Paldau?
Když jsme v neděli přijížděli do Paldau, tak dokon-
ce chvílemi sněžilo, ale kupodivu trať byla suchá. 
V pondělní závodní den  také chvílemi poletovaly 
vločky a nebylo žádné teplo, ale to se dalo čekat. 
V  naší  kubatuře MX2  se  celkem  sjelo  kolem  50 
jezdců z Rakouska, Německa, Slovinska, Maďar-
ska, Čech a Slovenska. V tréninku jsem zajel dobrý 
třetí  čas,  který  jsem  chtěl  očekávat  také  v  kvali-
fikaci. Avšak  v  kvalifikaci  jsem  zajel  čas  devátý. 
Do první rozjížďky jsem neodstartoval dobře, ně-
kde v půli startovního pole, takže okolo dvacátého 
místa, ale v průběhu jízdy jsem to stahoval a v cíli 
z toho bylo 9. místo. Ve druhé rozjížďce už se mi 
start  povedl  a  po  první  zatáčce  jsem projížděl  na 
4. místě. Po druhé zatáčce na odskoku jsem chtěl 
podjet třetího, ale bohužel jsem o něj brnknul a le-
těl přes motorku na hlavu a rameno, které jsem si 
pádem vykloubil. Nyní mě tedy čeká bohužel chví-
li pauza a rehabilitace.        www.lukas-komprda.cz

JK Útěchov naplno…
Pilná  zimní  příprava  se  vyplatila  a  sezónu  2015 
jsme  zahájili  víc  než  úspěšně.  Začátkem  dubna 
holky Nelča Neuerová, Lenča Šípová, Lara a Ver-
ča  Severovy  úspěšně  složily  svou  první  velkou 
jezdeckou  zkoušku,  pěknými  a  suverénními  vý-
kony přesvědčily rozhodčí, že si zaslouží vlastnit 
jezdeckou licenci a mají tak své místo v účasti na 
oficiálních drezurních i skokových jezdeckých zá-
vodech. Kapitola dětských  jezdeckých her  se  tak 
pro ně uzavřela a já se těším, že spolu budeme za-
žívat další úspěchy, ale i prohry v oficiálním jez-
deckém sportu. Kdo chcete spolu s námi zažít ten 
nejkrásnější pohled na svět ze sedla koně a k tomu 
si užít spoustu legrace a zábavy, navštivte některý 
z našich  letních  táborů.  Jako každý  rok  jsme pro 
Vás připravili několik týdenních termínů, kdy pře-
spáváme přímo u koní a několik táborů konaných 
příměstskou formou. Neváhejte se hlásit, prázdni-
ny se blíží a volná místa ubývají. Dále jste srdeč-
ně zváni na Dětský den s koňmi konaný 23. 5. od 
13:00 v našem areálu. Čekají Vás koňská i nekoň-
ská vystoupení, bohaté občerstvení, vožení na ko-
ních, zajímavé soutěže, prostě prima prožité sobot-
ní odpoledne. První dva ročníky se uskutečnily ve 
znamení deště a bouřek, takže nezbývá než věřit, 
že do třetice všeho nejlepšího a počasí nám bude 
přát. Těšíme se na Vás. Všechny informace o tábo-
rech a pořádaných akcích najdete na www.jk-ute-
chov.cz,  facebooku:  jezdecký  klub  Útěchov,  tel: 
777 691 128 nebo mailové adrese: edita.weissaro-
va@seznam.cz.   Za JK Útěchov Edita Weissarová

Mažoretky Střípky 
DDM opět v akci

Děvčata a hoch si minulý měsíc přivezli oce-
nění za dua ze Ždánic. Za kategorii děti Ma-
rie  Charvátová  a  Daniel  Kalenčuk  získali  2. 
místo. V kategorii kadetky se Tereza a Barbo-
ra Prosecké umístily na krásném 5. místě a za 
kategorii  junior, Nikola Malachová a Pavlína 
Klučková, obsadily 3. místo. Střípky 1.2.3. si 
časně ráno vyjely na Holešovský zámek zasou-
těžit. Úspěch jim byl přán  i slunečným poča-
sím. Nejstarší  slečny  vybojovaly  stříbro,  děti 
starší  bronz  a  naši  nejmenší  si  dovezli  nejen 
krásné vzpomínky, ale také tu nejlepší medaili, 
a to voňavou a hlavně sladkou, jsou to bojovní-
ci a ničeho se nebojí. Měli jsme co dělat, aby-
chom jim udělali foto, protože někteří už ceni-
li zoubky a ochutnávali. Na všechny skupiny 
jsme  velice  pyšné.  Děkujeme  všem  přízniv-
cům za podporu a já zvláště fajn rodičům, kte-
ré nic neodradí.     Za mažoretky Eva Kalábová

Volejbalové mládí
V březnu dohrála družstva starších a mladších žákyň 
vedené  trenérkami Hanou  a Kateřinou Vávrovými 
další  soutěžní  ročník KP Pardubického kraje. Hrál 
se skupinovým systémem, kdy do lepší skupiny po-
stupovalo pouze družstvo z prvního místa a do hor-
ší skupiny padalo družstvo z posledního místa. Obě 
družstva skončila v druhých polovinách tabulek, než 
signalizovaly  reálné  plány.  Na  vině  bylo  několik 
faktorů, jakými jsou tíživá marodka (nemoc, zraně-
ní), případně fluktuace hráček či jejich tělesná kon-
stituce  (menší  vzrůst).  Nicméně  v  závěru  soutěže 
byl  ve  výkonnosti  družstev  patrný  značný pokrok, 
což vzbuzuje do budoucna oprávněné naděje. Tato 
skutečnost  těší  nejen  trenérky,  ale  i  rodiče  děvčat, 
kteří bývají pravidelnými fanoušky.
Děvčata odehrála zápasy ve složení: Domča Kliglo-
vá, Aneta Křečková, Anička Pokorná, Míša Kode-
šová, Háňa Hájková, Vikča Fikrová, Adéla Fikrová, 
Martina Kejhová, Bára Vykydalová, Adéla Tylšaro-
vá, Míša Přidalová, Venda Izáková, Eliška Prušáko-
vá, Kristýna  Jančáková. Děvčata doufají,  se  již do 
týmu  brzy  vrátí  také  dlouhodobě  zraněné  hráčky 
Terka Horáková a Verča Tylšarová.                    (mt)

Úspěšný start do 
tenisové sezóny

Venkovní tenisová sezóna v posledních letech za-
číná tradičně meziokresními (krajskými) přebory 
jednotlivců. Jako první se do bojů dostaly repre-
zentantky TK Slovan H. Hájková a P. Podhorná. 
Přestože  v  kategorii  starších  žákyň  začínají,  na 
přeborech se neztratily. Ve dvouhrách se  sice do 
závěrečných kol  neprobojovaly,  ale  výborný vý-
kon podaly ve čtyřhře, když prohrály až ve finále 
a skončily na 2. místě. Soutěže družstev začínají 
2. května. TK Slovan má tentokrát zastoupení ve 
všech žákovských kategoriích, tj. kategorii mini-
tenis,  babytenis, mladší  žáci,  starší  žáci.  Rozpis 
mistrovských utkání najdete na www.slovanmt.cz. 
V dorostenecké kategorii dorostu dvě děvčata hostu-
jí v TC Jevíčko, další dorostenky nastupují za druž-
stvo B dospělých. Po slibných výsledcích v loňském 
roce  i  úspěšném  začátku  této  soutěžní  sezóny  se 
opravdu máme na co těšit. Přijďte naše reprezentan-
ty podpořit i vy!   Iva Kodešová, trenérka mládeže

Volejbalistkám začíná jarní část soutěže
Patnáctým kolem začíná volejbalistkám v krajské sou-
těži PA-Z-2A  jarní a  rozhodující část  soutěže. Skončí 
v  červnu  28.  kolem. Volejbalistky TJ  Slovan  jsou  na 
průběžném 3. místě a jak se zdá - po třech porážkách 
ztrácejí na družstva před sebou dost (1. Č. Třebová 37, 

2. Lanškroun C, 3. VK M. Třebová 25), aby své celko-
vé umístění vylepšily alespoň k loňské pozici (2. mís-
to). To však není rozhodující, alespoň tým v klidu může 
dokončit  svou  generační  obměnu  a  vyzkoušet  mladé 
hráčky, které budou oporou v letech příštích.          (mt)


