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Projekt Kanalizace zahájen
Největší investiční akce v novodobých dějinách města s názvem „Město Moravská
Třebová odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a modernizace čistírny odpadních
vod“ (dále OUSB) byla zahájena 6. dubna na nádvoří moravskotřebovského zámku
za přítomnosti vedení města, zástupců zhotovitelské firmy Hochtief CZ, zastupitelů
a radních města.OPráce
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Průběh výstavby v roce 2011:
Do konce roku bude kompletně modernizována čistička odpadních vod v Linharticích.
Odkanalizování Udánek bude
probíhat od května do října. Práce budou dokončeny
dle harmonogramu prací cca
z 80 %. Další fáze odkanalizování v místních částech Boršov a Sušice započnou v září.
Práce na odkanalizování budou ukončovány v průběhu
listopadu.

• Po provedení prací budou silnice a chodníky
uvedeny do původního stavu.
Financování
Celkové očekávané náklady na vybudování kanalizační sítě a rekonstrukci ČOV činí 255 mil. Kč.
Fond EU a Státní fond životního prostředí přispívá
na projekt 75 %. Zbylých 25 % pokrývá město ze
svých vlastních zdrojů.

Průběh výstavby v roce 2012:
Proběhne dokončení odkanalizování Udánek. Plně se
Veškeré informace týkající se projektu OUSB narozvinou kapacity na pracích
leznete na stránkách města v záložce Projekt kanav Boršově a Sušicích. Předlizace. Zde budete pravidelně informováni o aktupokládaný konec všech prací
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ální situaci. www.moravskatrebova.cz
je do konce roku 2012. Taktéž do konce
roku
Ž I odpadVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2012 proběhne zkušební provoz čističky
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
ních vod a připojení domácností do kanalizační
sítě.

Projekt zahrnuje výstavbu splaškové kanalizace ve
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
třech uvedených místních
částech a v ulici Anenské údolí. Město Moravská Třebová má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je zakončená
městskou čistírnou odpadních vod na území obce
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• Před zahájením prací proběhne prezentace
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některých místníchvzduch
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Třebová vyhlašuje
projektu a postupu výstavby pro občany kažtí města. „Projekt odkanalizování je největší akcí
dé městské části na lokálních setkáních.
v historii města, dotkne se mnoha občanů a domác• V předstihu 5 dní dostanou občané, kterých
ností. Budeme dělat všechno proto, aby měla tato
se odkanalizování týká, do schránky leták
akce hladký průběh,“ uvedl starosta města Miloš
na místo úředníka odboru vnitřních věcí
s aktualizovaným datem zahájení prací.
Izák. Bude vybudována nová splašková kanalizace
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Podmínky výběru vhodného uchazeče
města.
napojena na stávající kanalizační síť Moravské
včetně náležitosti přihlášky jsou k dis• Pokud vede trasa kanalizace v místní komuTřebové a zajistí bezpečné a hygienické odvedení
pozici na www.moravskatrebova.cz a na
nikaci, která je úzká, bude tato po dobu prosplaškových odpadních vod k vyčištění v městské
úřední desce městského úřadu. Nástup od
vádění prací téměř vždy plně uzavřena pro
čistírně odpadních vod. V Boršově bude provedeno
1. 7. 2011, případně dle dohody. Uzávěrka
automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb
9 264 m splaškové gravitační kanalizace, v Sušipro podání přihlášky včetně všech náležipěších; pokud není ulice slepá, bude možný
cích 4 616 m, v Udánkách
3 782,9 m a v Anenském
tostí a příloh je 16. 5. 2011.
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údolí 162,7 m. Oproti stávající jednotné síti bude
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• Po městě se bude pohybovat zvýšené množnově navržená kanalizace oddílná – splašková, což
ství techniky, bude zde mnoho výkopů. Dbejv praxi znamená, že bude odvádět pouze splaškové
te své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do
odpadní vody, zatímco vody dešťové budou odváVybíráme z obsahu
str.
blízkosti stavenišť a skládek!
děny jiným způsobem.
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E-box koš na
elektrozařízení
Ve vybraných veřejně přístupných budovách
v Moravské Třebové jsou dlouhodobě umístěny
E- boxy firmy Asekol.
Místa umístění:
1. Budova městského úřadu na ul. Olomoucká 2
2. Budova městského úřadu náměstí T. G. Masaryka 29
3. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., budova HZS, Zahradnická 21
E-box slouží k bezplatnému uložení veškerého
drobného elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. Baterie
a akumulátory se odkládají do boxu umístěného
nad vhozovým otvorem. E- box je ekologickým
a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení, které ASEKOL nabízí všem obcím a jejich občanům.
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Kampaň Den Země
úklid Přírodní
rezervace Rohová
Pracovníci Městského úřadu Moravská
Třebová – odboru životního prostředí
a odboru rozvoje města ve spolupráci se
členy ČSOP letos opět podpořili kampaň
Den Země prací. Ruku k dílu přiložili
14. dubna v úseku serpentin staré silnice přes Hřebeč. Sbírali odpadky kolem
silnice i dále v lese. Jednalo se převážně o plastové odpady – PET lahve, obaly
od pamlsků, pneumatiky, ale také celý
chléb, který někdo „zapomněl“ zvířátkům vybalit z igelitové tašky. Kdy se začnou řidiči lepšit? Vždyť přírodu máme
tak krásnou. Tak proč ji ještě „zdobit“?
Lišková Ludmila,
koordinátorka ZM a MA 21

Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R 43
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím
této petice žádáme, aby nebyla dále odkládána realizace rychlostní silnice R 43 a žádáme
rychlé prosazení její realizace. Upozorňujeme
na neúnosnou situaci na nynějším tahu silnice
I/43, která:
Zajišťuje spojení dálkových cílů jak celostátního, tak vnitrokrajského významu a současně
zajišťuje přímou obsluhu území a přilehlých
nemovitostí. Tvoří hlavní tepnu spojující sever kraje s krajským městem a podmiňuje ekonomický rozvoj severní části Jihomoravského
kraje
Kapacitně nevyhovuje a neumožňuje plynulou
dopravu. Stavební a zejména dopravně technický stav dvoupruhové silnice (její směrové
a výškové uspořádání), mnohde v základní šířce 7 m, je naprosto nevyhovující. Silnice vycházející z původní tereziánské trasy ani nemůže dnešním intenzitám natož požadavkům
vyhovovat.
Je zdrojem četných dopravních nehod. Nevyhovující dopravně – technický stav komunikace a vysoké intenzity dopravy jsou příčinou
vysokého počtu tragických dopravních nehod.
V letech 2004–2010 bylo v úseku I/43 v Jihomoravském kraji usmrceno při dopravních nehodách 40 lidí.
Prochází zastavěnými územími obcí. V průchodu zastavěným územím několika obcí tvoří

jejich sídelní osu, kterou však nelze z hlediska
životního prostředí ani bezpečnosti využívat
jako plnohodnotné veřejné prostranství. Silnice I/43 každou obec rozděluje tvrdě na dvě
části. Hluk, prach, plynné emise, otřesy znehodnocují obyvatelům žijících na metry od silnice zdraví, životní prostředí i majetek.
Upozorňujeme, že řešením problémů silnice
I/43 je urychlená realizace rychlostní silnice
R 43 v trase od dálnice D 1 (Troubsko) – Kuřim – Černá Hora – Svitávka – Velké Opatovice – Staré Město (R 35), která:

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou oslovit, aby
jste podpořili svým podpisem Petici za
urychlené prosazení rychlostní silnice
R 43 v trase od dálnice D 1 (Troubsko)
- Kuřim - Černá Hora - Svitávka - Velké Opatovice - Staré Město (R 35). Tato
rychlostní komunikace bude pro náš region velkým přínosem. Je rozdělena na
tři úseky, a to Troubsko - Kuřim, Kuřim Svitávka a Svitávka - Staré Město. Město
Moravská Třebová se zapojí k této petici,
a to tak, že Vás oslovíme osobně ve Vašich domovech a předložíme k podpisu
podpisový arch. Jsem přesvědčený, že se
aktivně zapojíte a podpoříte celou akci.
Pavel Brettschneider,
místostarosta města

• Bude významným dopravním severojižním
propojením rychlostní silnice R 35 s dálnicí D 1.
• Zajistí propojení dvou páteřních komunikací republikového významu, kterou je dálnice D 1 a R 35 v trase mimo sídelní útvary.
Zároveň v prostoru města Brna umožní převedení tranzitní dopravy ve směru sever-jih
mimo centrum města.
• Umožní plynulé a bezpečné převedení vysokých dopravních intenzit. Čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace vyhoví
požadované úrovni kvality dopravy. Vedením v bystrcké stopě zajistí druhý kapacitní
vjezd ze severu do krajského města.
• Zvýšením bezpečnosti dopravy povede ke
snížení vysokého počtu tragických dopravních nehod. Poměrně k vykonané dopravní
práci je silnice dálničního typu asi dvakrát
bezpečnější. V roce 2005 připadla 1 nehoda na 8 milionů vozokilometrů na dálnici,
zatímco na ostatních silnicích to bylo asi na
4 miliony. V roce 2005 připadl 1 usmrcený na 83 milionů vozokilometrů na dálnici,
zatímco na ostatních silnicích to bylo asi na
47 milionů.
• Realizací R 43 bude naplněn požadavek na
vybudování obchvatů dotčených měst a obcí.
• Realizace R 43 velkou měrou přispěje
k rozvoji východního území Pardubického kraje a současně podpoří rozvoj severní
části Olomouckého kraje (Šumpersko).
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Vojenská škola má své působení v Moravské Třebové jisté
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany má existenci zajištěnu. Tuto informaci přijel osobně sdělit na radnici v Moravské Třebové náměstek ministra obrany Michael Hrbata.
Úkoly vojenské školy budou pro další období stanoveny v tzv. Bílé knize o obraně, která je v současné době zpracovávána a vychází z principů a zadání Programového prohlášení vlády ČR v kapitole
obrana. „Školství je považováno za důležitou část
naší armády. V současné chvíli však nemáme na
růžích ustláno, prioritou armády jsou zahraniční
mise a plnění závazků aliance. Osobně považuji
Vojenskou střední školu, která je jedinou takovouto
školou v ČR, za důležitou. Je zdrojem mladých lidí
se srdečným vztahem k armádě“, uvádí k situaci
Hrbata. „Dobrému obrazu školy pomáhá také velká
podpora regionu. Škola spolupracuje s městem, je

Nový čtyřletýletý obor mechanik
plastikářských stojů – příležitost
pro atraktivní kariéru
Na základě poptávky firmy REHAU, která vyrábí
komponenty z polymerů pro mezinárodní výrobce
automobilů, vznikl nový 4-letý obor s maturitou
- mechanik plastikářských strojů, který bude od
školního roku 2011/2012 vyučován na Středním
odborném učilišti ve Svitavách. Oboru zpracování polymerů se nejen v Moravské Třebové, ale i ve
většině regionů České republiky věnuje mnoho firem. Absolventi se tak nebudou muset obávat, že
po skončení školy nenaleznou práci. Ba právě naopak, poptávka po technicích, kteří dokáží opravovat a seřizovat stroje zpracovávající plasty je velká.
Obdobný studijní obor v České republice doposud
nikde neexistuje. REHAU je největším zaměstnavatelem v Moravské Třebové s 625 zaměstnanci
a plánuje další rozšíření výroby. „V současné době
velmi obtížně hledáme nové zaměstnance zejména
s technickým vzděláním. Ve spolupráci se zástupci
školy jsme se domluvili na potřebných schopnostech a znalostech absolventů nového oboru, a to jak
technických, tak i z oblasti kvality výrobků, nebo
např. jazykových dovednostech,“ okomentoval stěžejní kroky spolupráce mezi společností REHAU
a SOU ve Svitavách vedoucí personálního oddělení společnosti Tomáš Kroulík. Radní Pardubického kraje zodpovědná za školství Jana Pernicová se
shodla s ředitelem Rehau Peterem Tremmelem na
tom, že studium tohoto oboru nabízí žákům velmi
dobrou perspektivu do života. Společnost REHAU
chce v této oblasti i nadále aktivně působit, zejména nabídkou praxí a stáží pro studenty oboru, ale
i pořádáním seminářů pro učitele a mistry odborného výcviku školy v prostorách závodu. Jak při
společném jednání k tomuto tématu uvedl ředitel
SOU ve Svitavách pan Leoš Říha, škola je připravena studentům nového oboru poskytnout zázemí
i technické vybavení na špičkové úrovni ve zcela
nových prostorách. Bez zajímavosti také není, že
studentům tohoto oboru bude zřizovatelem školy
poskytnuto stipendium.
Škola vypisuje druhé kolo přijímacích zkoušek!
Mechanik plastikářských strojů
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083
568 02 Svitavy
Tel.: 461 534 927, 461 533 689
Internet: www.sou.svitavy.cz

spoluorganizátorem mnoha akcí. Nezanedbatelnou
roli hraje i podpora ze strany legionářů“, doplňuje
Vladimír Karaffa, ředitel sekce personální Ministerstva obrany. „Případné zrušení školy by bylo
pouze odrazem dnešní krizové ekonomické situace
a ta nepotrvá věčně. Taková úspora by sice přispěla k šetření finančních prostředků, ale s neblahým
dopadem do budoucna“, dále dodává Milan Máčel, ředitel odboru vzdělávání Ministerstva obrany.
Diskuse se také zaměřila na rozvoj rekvalifikačních
kurzů, a to především pro profesionální vojáky,
kteří odcházejí z armády a jen obtížně hledají zaměstnání v civilním životě. Právě tyto rekvalifikace
by armáda ráda nabízela i veřejnosti. V současné
době škola poskytuje veřejnosti kurzy počítačové
gramotnosti ECDL. K diskusi o situaci ve školství
a spolupráci s veřejným sektorem se připojila i rad-

Velký dík
Děkuji všem zaměstnancům sociálních služeb
a studentkám Integrované střední školy oboru
sociální péče-pečovatelská činnost v Moravské Třebové, kteří v úterý 12. dubna pomáhali při evakuaci obyvatel domova pro seniory.
Tento zásah si vyžádal požár přilehlého hotelu
Morava. Evakuace všech 89 seniorů proběhla
naprosto hladce. Oceňuji jejich profesionalitu
a chladnou hlavu při této výjimečné události.
Děkuji také všem dobrovolným a profesionálním hasičům, dalším bezpečnostním složkám
a Technickým službám Moravská Třebová,
kteří se podíleli na tomto zásahu a dokázali
tak ochránit domov pro naše seniory.
Pavel Brettschneider, místostarosta města

Bleší trh poprvé
v Moravské Třebové
Jistě máte doma něco nepotřebného, starého nebo
i nového a je vám líto tyto věci vyhodit. Nebo nic
takového nemáte a rádi byste strávili sobotní dopoledne netradičně a přitom si nakoupili nějakou
drobnost, něco na sebe, hrníček, nebo cokoli dalšího za pár korun? Tak přesně pro vás se bude v sobotu 7. května konat první bleší trh v Moravské Třebové. Dětský bleší trh pořádá každoročně s velkým
úspěchem městská knihovna. Vyzkoušet tuto akci
a zavést tak možná novou tradici se rozhodly kolegyně z odboru majetku města. „V časopisech i na
různých webových stránkách jsme často četly o bleších trzích nejen ve světě, ale čím dál častěji i u nás.
Zatím máme naplánován pouze jeden prodejní den,
pokud by akce měla úspěch, budeme uvažovat i o
dalších termínech prodeje“, uvádí Viera Mazalová,
jedna ze spoluorganizátorek akce. Tato akce se bude
konat v prostorách bývalé tržnice na ulici Komenského. Každý prodejce bude prodávat na vlastním
stolečku, nebo dece. Nikdo se nemusí obávat přijít.
Ve věci, kterou už nepotřebujete, může někdo jiný
najít překvapivé kouzlo. Podstatou Blešího trhu je
prodej všeho možného za pár korun, setkání přátel
a známých a společně strávený čas. Více informací
naleznete na plakátku na straně 10, na webových
stránkách města nebo volejte na tel. 461 353 115.
Na všechny se těší pořadatelky.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

OBEC Staré Město, 569 32 Staré Město č. 145 vyhlašuje

Výzvu na provozovatele bistra ve Sportovním areálu Staré Město
Veškeré informace o sportovním areálu naleznete společně s touto Výzvou na www.stare-mesto.eu

ní Pardubického kraje pro školství a kulturu Jana
Pernicová.
Jak uvádí velitel VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové
Vojtěch Němeček, škola se s již provedenými škrty dokázala vypořádat. „Od roku 2006 jsme museli
snížit počet zaměstnanců o 20 %, o 50 % nám byl
snížen rozpočet. I v takovéto situaci jsme dokázali
navýšit počet studentů ve čtyřletém denním studiu
a otevřít Vyšší odbornou školu“. Škola tak prokázala svou efektivitu i při snížení rozpočtu, což bylo
a nadále je požadavkem Armády ČR. Je nutno dodat, že armáda je vázána vojensko-strategickými
cíli. Se školou v Moravské Třebové se počítá, pokud nedojde k dalším škrtům v rozpočtu.
Daniela Blahová,
tisková mluvčí města

Ohlédnutí za 16. ročníkem
Dnů slovenské kultury
Dovolím si několik postřehů za právě skončenými Dny slovenské kultury v Moravské Třebové.
Jak se již stalo v Moravské Třebové tradicí, i letos
město přes své kulturní služby pořádalo tentokrát
již 16. ročník Dnů slovenské kultury. Slavnostní zahajovací večer 14. 4. i celý 6-denní program
měly velmi dobrou společenskou a kulturní úroveň.
Jednotlivé pořady byly navštíveny hojným počtem
jak hostů města, tak i našimi občany. Sám jsem se
přímo zúčastnil většiny pořadů a mohu tuto vzrůstající úroveň jen potvrdit. Velkou odezvu měl také
den s umělci Banské Štiavnice, zejména vystoupení
ochotníků Paradajz Pikčr, Texasek, ale i sokolníků
B. Štiavnice. Samotnou “třešničkou na dortu” byl
jistě závěrečný den 19. 4., kdy vystoupil věhlasný a velmi v Čechách oblíbený slovenský zpěvák
Miro Žbirka se svým doprovodem. Zaplněná dvorana Muzea a aplaus jak v průběhu koncertu, tak
i na jeho konci mluví za všechno. Co říci závěrem.
Snad jen připomenutí, že Moravská Třebová drží
primát v pořádání této akce v České republice, neboť letos jsme zde měli již 16. ročník tohoto úžasného festivalu hudby, divadla, humoru a jiné zábavy. Za námi druhé jsou České Budějovice, které
jsou o 2 ročníky zpět. Velmi bych chtěl poděkovat
všem Vám, kteří jste navštívili jednotlivá vystoupení a věřím, že jste nelitovali. Poděkování patří rovněž všem partnerům, jako např. Slovenský institut
v Praze v čele s ředitelem Vladimírem Valovičem,
předsedovi Sdružení Slováků v zahraničí Vladimíru
Skalskému, předsedkyni Slovensko-českého klubu
v Praze p. Nadi Vokušové, kteří pomohli jak s programem, tak i s náklady. Dík patří i partnerské Banské Štiavnici, jejíž umělci i oficiální delegace města
přispěli významně ke zdaru Dnů slovenské kultury. Poděkování patří i kolektivu Kulturních služeb
města M. Třebové za odvedenou práci. Myslím, že
již nyní se můžeme těšit na další, již 17. ročník Dnů
slovenské kultury v dubnu 2012!
Miloš Izák, starosta města

Oznámení Městského úřadu
Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje
záměr města Moravská Třebová pronajmout
nemovitost:
nebytový prostor v domě č. p. 36 na nám.
T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové o výměře 92,1 m2
Záměr pronájmu byl schválen usnesením Rady
města Moravská Třebová č. 353/R/280311
Oznámení Městského úřadu v Moravské
Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů.
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Den Země v režii DDM
V pondělí 18. dubna připravili zaměstnanci
DDM pro děti z mateřských škol a žáky z 1.
stupně základních škol bohatý program soutěží a her s názvem Putování krtečka po planetě
Zemi zaměřený na ochranu životního prostředí. Na nádvoří moravskotřebovského zámku se
během dopoledne vystřídal rekordní počet 601
dětí z Moravské Třebové i okolí, nepočítaje
v to jejich doprovod a veřejnost. Na programu spolupracovaly také firmy Eko-kom a. s.
a Asekol s. r. o., jejichž zástupci měli pro děti
připravený bohatý program s názvem Barevný den plný her. Nenápadnou formou byly děti
vedeny k ekologickému smýšlení a k ochraně
přírody. Zástupci Miltry z Městečka Trnávky,
která je partnerem Zdravého města Moravská
Třebová, nabízeli dětem k ochutnání různé
druhy sýrů a zákys. Ten dětem velmi chutnal. V odpoledních hodinách proběhla soutěž
„Šaty dělaj člověka“ – módní přehlídka šatů
vyrobených z odpadových materiálů. Všechny
předváděné modely se velmi líbily a tak neby-

lo lehké vybrat ten nejlepší. Porota v obsazení
Lenka Vorlová, Aleš Hajdák a Tomáš Dvořáček z firem Eko-kom a. s. a Asekol s. r. o. se
své práce zhostila velmi dobře. V kategorii 4.
– 5. tříd ocenila model „Odpadková královna“
ze ZŠ Palackého v Mor. Třebové. V kategorii
6. – 7. tříd se na první příčce umístil model
„Recyklované šatičky“ opět ze ZŠ Palackého
v Moravské Třebové, na druhé příčce se umístil model „Zlatovláska a Jiřík“ ze ZŠ Městečko
Trnávka. Na třetím místě se umístily modely
„Plážové šaty“, „Společenské šaty“ a „Celodenní šaty“ ,všechny vyrobeny v ZŠ Městečko
Trnávka. V kategorii 8. – 9. tříd byl oceněn
model „Johanovy šaty“ ze ZŠ Palackého, Moravská Třebová. Ceny do soutěže věnovalo
Zdravé město Moravská Třebová a cukrárna
Linda paní Moravcová. Dorty dětem velmi
chutnaly. Celou akci podtrhlo krásné slunečné
počasí.

Den učitelů

Zájezd do Chudobína

na Vojenské střední škole
a Vyšší odborné škole
Ministerstva obrany
v Moravské Třebové
Den učitelů, který si připomínáme v den narození učitele národů Jana Ámose Komenského,
má v českých zemích dlouhou tradici. I Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové u příležitosti tohoto svátku pořádá pro své pedagogy
každoroční setkání. V loňském roce byla započata tradice setkávání všech učitelů z Moravské
Třebové a blízkého okolí, a tak se 24. března
v sále Na Písku sešli všichni moravskotřebovští
pedagogové již podruhé. Pozvání velitele VSŠ
a VOŠ MO přijalo 144 učitelů a vychovatelů
z mateřských, základních a středních škol, pedagogové ze základní umělecké školy, speciální školy, pracovníci z dětského domova, domu
dětí a mládeže a denního stacionáře Domeček.
Setkání zahájil velitel VSŠ a VOŠ MO plukovník Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. a místostarosta Ing. Pavel Brettschneider, které na podiu
vystřídal Vojenský umělecký soubor Ondráš
s devadesátiminutovým folklorním pásmem
nazvaným „Z kraje do kraje“. Volnou zábavu
zpříjemnila Posádková hudba Olomouc.
Lenka Greplová, VSŠ a VOŠ MO v M.T.

Fotografie Dějuplné
hřebečsko
Fotografie zaslané do soutěže Dějuplné hřebečsko, která proběhla v závěru loňského
roku, si můžete vyzvednout v kanceláři tiskové mluvčí.

Ludmila Lišková, koordinátorka ZM a MA 21

Připomínáme, že komise památkové péče pořádá v sobotu 21. května zájezd pro veřejnost do
Chudobína. Odjezd ve 12.00 od muzea. V autobuse jsou ještě volná místa. Zájemci, hlaste se
jako obvykle v kanceláři muzea (vybíráme opět
zálohu ve výši 100 Kč).
Jana Martínková,
tajemnice komise památkové péče

Přísaha žáků
vojenské školy
v Moravské
Třebové
Ve čtvrtek dne 5. 5. 2011 zazní opět pochod žáků vojenské střední školy městem za doprovodu posádkové hudby
Olomouc. Žáci maturitního ročníku podepíší tento den text vojenské přísahy na
nádvoří moravskotřebovského zámku.
Slavnostní akt proběhne od 20:00–21:00
hodin a bude tradičně ukončen zatroubením večerky. Vstup pro širokou veřejnost
je volný.
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Komise památkové péče vyhlašuje
13. ročník fotosoutěže

Moravská Třebová,
jak ji neznáme
Cílem je zachytit neobvyklou tvář našeho města
• novými pohledy
• v proměnách času
• za rozmanité hry světel nebo ročních
období.
Vítány budou rovněž reportážní snímky
zachycující prostý život ve městě. Zúčastnit se mohou fotoamatéři i profesionálové z Moravské Třebové i odjinud.
Snímky o rozměru minimálně 13 x 9 cm
(barevné i černobílé) odevzdávejte do
31. srpna 2011 v kanceláři muzea. Větší
snímky jsou vítané. Lze využít i barevného tisku. Odborná porota vyhodnotí
tři nejlepší autory, kteří budou vyhlášeni a oceněni na vernisáži výstavy soutěžních fotografií pořádané u příležitosti
Dnů evropského dědictví. Snímky tří vítězů budou ponechány v archivu muzea.
Zachyťte i vy neopakovatelé okamžiky,
prchavou krásu našeho města…

Setkání vedení
města s podnikateli
V první polovině dubna se vedení města setkalo
se zástupci podnikatelské sféry, tentokrát z řad
velkých firem, které mají v našem městě i regionu nejvíce zaměstnanců. Navázali tak na jednání
z podzimu loňského roku, kdy byla tato schůzka
věnována poskytovatelům služeb v oblasti ubytování a stravování. Úvodní slovo pronesl starosta
města Miloš Izák. Nabídl firmám zajištění bezpečnosti objektů pomocí služby Pultu centrální
ochrany, kterou poskytuje městská policie. Poté
představil Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních
věcí, službu Czechpoint a vůbec celý chod Občanského informačního centra na Olomoucké ulici.
Pan Bajzík představil výhody letiště ve Starém
Městě, které toto letiště získá po své modernizaci,
která proběhne ještě během tohoto roku. „Letiště
ve Starém Městě není omezováno žádným jiným
leteckým provozem ať už civilním nebo vojenským.
V rámci Shengenského prostoru zde může přistát
letadlo bez celních zdržení. Cílem modernizace letiště je zvýšení podílu aeroturistiky“, uvádí
dále Bajzík. V další části jednání představil Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města,
dva největší projekty města pro tento rok. Cesta
od renesance k baroku a Moravská Třebová odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a modernizace čistírny odpadních vod. Podnikatelé na závěr
představili své firmy a prostor byl ponechán diskusi. Vedení města hodlá v takovýchto jednáních
pokračovat i v dalších letech.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

Statistika

Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, provozní doba: nepřetržitý provoz od 07:00 do19:00 hod.

Policejní kontrola

V pátek 8. 4. v nočních hodinách proběhla rozsáhlá kontrola na dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích a kontrola na dodržování
veřejného pořádku v Moravské Třebové a blízkém
okolí. Ve spolupráci Policie ČR a Městské policie
MT bylo jen v ulicích Moravské Třebové v průběhu
noci celkem osm policistů. Tři hlídky byly smíšené,
tzn., že v hlídce byl jeden policista, jeden strážník
a jedna dvojčlenná hlídka strážníků Městské policie
MT, která po celou dobu dohlížela na dodržování
veřejného pořádku v ulicích města. Dále byla postavena dvojčlenná hlídka policistů Policie ČR, která se věnovala dopravní problematice ve vesnicích
a městech v okolí Moravské Třebové. Celkem tedy
deset policistů s pěti plně vybavenými policejními
vozidly provádělo kontroly na silnicích a ve vybraných lokalitách, kde pravidelně dochází k problémům, jako je rušení nočního klidu, porušování pravidel občanského soužití a dalším problémům, které
znepříjemňují život ve městě. Kontrolované řidiče
neminula dechová zkouška na přítomnost alkoholu,
kontrola technického stavu vozidla a samozřejmě
kontrola patřičných dokladů, které musí řidič předložit policistovi ke kontrole. Kontrola neminula ani
řidiče nemotorových vozidel, tedy cyklisty. S podivením se našel pouze jeden cyklista, který neměl
řádně osvětlený svůj dopravní prostředek. Všechny
zjištěné přestupky byly řešeny na místě ve zkráceném řízení.

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Chodci nejenom v Moravské Třebové se mohli dne
6. 4., v letošním školním roce již podruhé, setkat
s policisty, kteří dohlíželi na bezpečné přecházení chodců po přechodech pro chodce, udělovali
vzácné rady, a to zejména jak se má chovat chodec
v provozu na pozemních komunikacích. Nebylo to
běžné dohlížení na bezpečnost chodců, takové na
jaké jsme zvyklí v ranních hodinách v okolí škol.
Cílem tohoto projektu je preventivně působit na
chodce a další účastníky silničního provozu, zejména pak osvojovat pravidla bezpečného přecházení
vozovky a odbourávat mýty o absolutní přednosti
chodců na přechodech pro chodce. Vzácnými radami byli obdarováni zejména nejmladší chodci, ale
také dospělé osoby doprovázející své ratolesti do
škol a školek.
A pro zopakování čtyři základní pravidla, které
zebra doporučuje:
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1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud
je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo,
vpravo, vlevo a rychle přejdi!
3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit
vozidlo před přechodem pro chodce!
4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně
zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla

Odcizené jízdní kolo

Po páté hodině ranní dne 16. 4., se dostavila na služebnu městské policie žena z Boršova, která oznámila strážníkům městské policie, že jí v nočních
hodinách ve Sport Baru na ulici Brněnské někdo odcizil uzamčené horské jízdní kolo, které měla umístěné v uvedeném baru. Díky dobré práci strážníků
byla oznamovatelka po dvou hodinách od oznámení kontaktována a jízdní kolo si v průběhu dne na
služebně Městské policie MT opět vyzvedla.

Rušíme noční klid

S příchodem teplejších nocí a možností posedět
u praskajícího ohně za svitu měsíce, začínají strážníci městské policie vyjíždět na oznamované rušení nočního klidu. Toho se můžeme dopustit, aniž
bychom si uvědomili, že někoho rušíme. Zejména
pak při oslavách v nočních hodinách na zahrádkách
a nejčastěji v hustě zastavěných oblastech. Hlasitější projevy, byť jen překřikování se v početnějším
osazenstvu, může sousedům rušit jejich poklidný
spánek. Tak tomu bylo i v několika případech o víkendu 15. týdne tohoto roku. V jednom případě dokonce strážníci řešili fyzickou potyčku mezi oslavenci, kteří se chtěli bavit a sousedem, který si chtěl
v klidu domova odpočinout. A kdo byl v právu? Je
nutné si v takových případech uvědomovat, že i my
potřebujeme klid k odpočinku. Když se chceme bavit, berme ohled na své okolí! Vždyť můžeme rušit
někoho, kdo je nucený brzy ráno vstávat.

Nebezpečí dnešní doby

Dne 9. 4. se po sedmnácté hodině na hlídku městské policie obrátili zaměstnanci dispečinku Rychlé
záchranné služby Pardubice, kteří žádali o prověření podivného oznámení o zmateně se pohybujícím
mladíkovi po ulici Gorazdové v blízkosti hřiště na
Knížecí louce. Strážníci skutečně nalezli v uvedené
lokalitě mladíka ve věku šestnácti let, který se značně zmateně pohyboval po ulici. Komunikace s mladíkem byla velice obtížná. Hlídka městské policie
pro vyloučení podezření na požití omamné látky
přivolala na místo rychlou lékařskou pomoc. Přivolaný lékař byl nucen mladíkovi aplikovat uklidňující látku, aby bylo možné tohoto jedince vůbec
naložit a převést do nemocnice ve Svitavách k dalšímu vyšetření. Pro podezření z podání omamné
a psychotropní látky se vyšetřováním případu dále
zaobírá Policie ČR.

V informačním systému Městského
úřadu v Moravské Třebové bylo k 31.
3. 2011 přihlášeno k trvalému pobytu
celkem 10.699 občanů ČR a 109 cizinců s povolením k trvalému pobytu na
území České republiky. Celkem je tedy
v Moravské Třebové evidováno k 31. 3.
2011 na trvalém pobytu 10.808 občanů.
Za měsíc březen se v Moravské Třebové narodily 4 děti, zemřelo 18 občanů,
přistěhovalo 14 obyvatel a odstěhovalo
se 12 osob.

Městský úřad
i policie podporují
dopravní výchovu
V poměrně chladném počasí pořádala ve
čtvrtek 14. dubna II. ZŠ Palackého praktickou část dopravní soutěže – jízdu zručnosti na kolech. Tato soutěž má již více
než dvacetiletou tradici. Praktické části
předcházejí dopravní testy, jichž se zúčastnili žáci 4. až 8. ročníků. Soutěž je
rozdělena na dvě kategorie: mladší žáci
(4.–6. roč.) a starší (7.–8.). První kategorii vyhrál Martin Vymazal ze 6.B, druhý
byl Jakub Stloukal ze 4.A a třetí David
Mikšánek z 5.A. Ve druhé kategorii exceloval Michal Dvořák z 8.A, druhý byl
Bronislav Bádal z 8.B a třetí Lada Zemanová rovněž z 8.B. Je vhodné poděkovat
za dlouholetou pomoc jak odboru dopravy MÚ, tak městské policii. Obě tyto
instituce přispívají organizačně i materiálně, a to formou omezení dopravního
provozu na ul. Palackého, a také poskytují drobné ceny pro závodníky. Žáky přišli
podpořit i nejvyšší představitelé města,
starosta JUDr. Izák i místostarosta Ing.
Brettschneider. Nezbývá než popřát všem
dětem, aby svých znalostí a dovedností
využily v praktickém životě pro bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního
provozu.
PhDr. Ladislav Bazala

Vážený pane veliteli,
během měsíce března proběhly na naší škole už 4 besedy se strážníky městské policie. Dvě z nich byly
na téma Městská policie se představuje - spíše informativní. Pro sedmáky jsme s Vašim strážníkem
vybrali téma Prevence proti šikaně a kyberšikaně a osmáci absolvovali besedu, která byla zaměřena
na páchání přestupků a trestných činů. Byla praktická a velmi konkrétní. Chci vašim prostřednictvím
poděkovat, zvláště panu strážníku Zobačovi, za to, jak skvěle, trpělivě a s důrazem na věkovou odlišnost dětí vede besedy. Letos poprvé jsem měla možnost zhlédnout přípravu a vyslechnout přednášku
Prevence proti šikaně a kyberšikaně a musím podotknout, že je dle mého názoru velice zdařilá. Ještě
jednou moc děkuji a těším se na další spolupráci.
metodik prevence Mgr. Květa Štefková
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Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou
V pátek 29. dubna proběhlo ve dvoraně městského muzea slavnostní vyhodnocení již 6. ročníku
mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou, ve které je záměrně propojena výtvarná práce
s využitím počítačové techniky. Jde o možnost vyjádření výtvarného cítění také moderní technikou.
Následující otázky nám zodpověděla
autorka myšlenky soutěže, radní našeho města, učitelka, výtvarnice a grafička PaedDr. Hana Horská, která spolu se
svojí Základní školou Moravská Třebová – Palackého ul. ji zorganizovala.
Vstoupili jste již do šestého ročníku soutěže. Změnila se soutěž nějak
v průběhu let?
Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní výtvarnou soutěž zcela výjimečnou, unikátní, první a zatím jedinou
mezinárodní soutěž tohoto druhu na
světě – každý ročník přináší něco nového. Soutěž má velký ohlas od začátku
a její úroveň stále stoupá. Zúčastněné
školy si stále ve větším měřítku organizují školní kola a vyhodnocené nejlepší obrázky teprve potom zasílají do naší soutěže.
Však letos jich přišlo opět 3 000. Celkem tedy poroty v naší soutěži za šest ročníků jich již zhlédly
na 15 000.
Jaké bylo téma letošního ročníku?
Jak jsem v loňském roce prozradila – téma letošního ročníku mi našeptala dcera a dnes již můžeme
konstatovat, že bylo šťastně zvoleno. Téma „RADOST“ inspirovalo děti k přemýšlení o životě
a nádherné obrázky jsou toho svědkem. Však si
jich 140 můžete prohlédnout již tradičně na pěti

místech v Moravské Třebové. Největším doceněním soutěže bylo, když učitelé psali o tom, že jejich žáci při vytváření výtvarných prací prožívali
radost. A radost každoročně společně sdílíme i na
slavnostním vyhodnocení soutěže, které je pro
soutěžící velkým svátkem.

Záštitu nad soutěží převzal i letos hejtman
Radko Martínek, kdo ještě s Vámi spolupracuje? Mgr. Radko Martínek – hejtman Pardubického
kraje s naší soutěží je ve spojení již od samého začátku stejně jako spolupracující firmy – Microsoft
a firma OR-CZ, taktéž město Moravská Třebová
– bez nich by Základní škola Palackého nemohla
tuto soutěž realizovat. Zástupci všech zúčastněných stran jsou také v porotě a mohou jen potvrdit, jak vůbec není jednoduché vybrat ty nejlepší.
Když pak přicházejí od učitelů vyjádření typu: „Ať

Skauti uklízeli v rámci Operace PVC
V sobotu 16. dubna 2011 již pošesté moravskotřebovští skauti v rámci Dne Země Poctivě Vyčistili Cesty v okolí města od nežádoucích odpadků.
Více jak 60 dobrovolníků vyrazilo ve čtyřech úklidových skupinách podél turistických tras Peklem,
přes vrchol Pastviska a podél cesty na Srnčí. Stejně jako v předchozích letech jsme ještě přibrali
také oblíbené zákoutí na Křížovém vrchu. Všichni
jsme se potom již tradičně sešli na tábořišti u chaty v Pekle. Posbíraného odpadu bylo sice o něco
méně než loni, ale i tak ho bylo poctivých deset
pytlů plus několik „objektů“, které do pytlů nevešly. Nejvíce bylo jako obvykle plastů, papírů, plechovek a lahví. Za úsilí vynaložené ve prospěch

čisté přírody přišla účastníkům i letos symbolicky
poděkovat paní lesa Lesana s doprovodem a samozřejmě došlo i na tradiční oheň s opékáním buřtů.
Z neskautské veřejnosti nám letos pomáhali dvě
maminky a jeden tatínek. Ostatní proto můžeme
jen požádat, aby alespoň z lesa odnášeli zpět vše,
co si do něho přinesou. Vždyť za šest ročníků Operace PVC jsme posbírali pořádnou fůru odpadu
(cca 70 pytlů). Za pomoc při jeho odvozu děkujeme Technickým službám Moravská Třebová. Další informace včetně fotografií naleznete na našich
webových stránkách junak.mtrebova.cz.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

to dopadne jakkoliv, rádi se zúčastníme i příštího
ročníku…“ – rádi bychom ocenili všechny, ale to
bohužel možné není.
Kolik vyhlašujete cen a máte nějaké ceny speciální?
Soutěž je vyhlašována pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií ve dvou kategoriích. V každé z nich
je vyhodnoceno 8 nejlepších. Dále vyhlašujeme nejlepší práce ze zahraničí a každoročně nás prosí o účast i školy praktické
a speciální. Porota se tedy rozhodla udělit
zvláštní cenu Marii Daškové ze ZŠ praktické a speciální z Kladna. V letošním ročníku udělujeme ještě jednu zvláštní cenu,
a to Ivance Balaštíkové ze ZŠ Uherský
Brod, která je na vozíčku, slábne jí zrak
a má problémy s motorikou ruky. Přesto
se naší soutěže zúčastnila, vytvoření obrázku jí muselo zabrat spoustu času. Je
to úžasné děvče. V letošním ročníku se
rozhodla porota udělit pochvalu i dětem
mladším, kteří se naší soutěže i bez možnosti výhry zúčastnili. Obrázky těch nejlepších jsou vystaveny ve výstavních prostorách
muzea spolu s těmi nejlepšími – vítěznými výtvarnými pracemi.
Co musí udělat děti, případně jejich učitelé či
rodiče, aby se mohli přihlásit do dalšího ročníku?
Na konci srpna bývá každý nový ročník vyhlášen.
Žáci jsou přihlašováni prostřednictvím svých škol.
Propozice, celý průběh soutěže s jejími výsledky
i ukázkami nejlepších prací jsou stále k nahlédnutí na internetových stránkách soutěže – www.podmodrouoblohou.cz . Zde se nachází i fotogalerie ze
slavnostního vyhodnocení.
Máte nějaké přání do dalšího ročníku?
Snad jediné. Jestliže soutěž si získala takový ohlas
mezi školami, jejich učiteli a žáky a z obrázků vyzařuje vždy spousta pozitivní energie – tak, aby
spolu s námi radost z této výjimečné soutěže prožívali i nadále naši příznivci. Stalo se tradicí její
další pokračování, je i velmi účinnou propagací úrovně a progresivnosti našeho školství i v zahraničí… a to je v dnešním světě vzácné.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Zpíváme mantry
a bhadžany !
Kde: Bar Poštovka (nekuřácké prostředí)
Kdy: ve čtvrtek 12. května 2011, začátek
v 18:00 hod. – vstupné dobrovolné
Zpívat a hrát přijede David a jeho přátelé
z Chrudimi a Pardubic
Hudební nástroje, bubínky, chrastítka, zvonky….s sebou
Mantra je slabika nebo báseň, typicky v jazyce sanskrt. V prvé řadě se používají jako
duchovní kanály, slova nebo vibrace, která
do oddaného vlévají jednobodové soustředění a zvýšené vědomí. Bhadžan (také badžan)
je duchovní oslavný zpěv. Většinou obsahuje různá Boží jména a jeho zpěv je jednou
z forem uctívání. Když zpíváte bhadžany,
udržujte správný rytmus tleskáním.
ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ
RÁM
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Kulturní služby města Moravská Třebová

Králova řeč (USA)*

KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. a vždy 1 hodinu před začátkem každého představení. Rezervace vstupenek přijí-

Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. (Michael
Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy
Pearce), je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou
řeči, nečekaně korunovaný králem Jiřím VI. Země stojí
na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného
vůdce. Proto králova žena Alžběta (Helena Bonham
Carter), budoucí královna matka, domluví svému
muži setkání s excentrickým terapeutem řeči Lionelem
Loguem (Geoffrey Rush). Po tuhém začátku se tito dva
ponoří do neobvyklého způsobu léčby a časem mezi
nimi vznikne nenarušitelné pouto. S pomocí Loguea,
rodiny, vlády a Winstona Churchilla (Timothy Spall)
král překoná koktání a pronese zásadní řeč v rádiu, která
inspiruje anglický lid a spojí jej ve válečné bitvě. Režie:
Tom Hooper. Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena
Bonham Carter, Guy Pearce, Michael Gambon ad.
Drama, přístupný od 12 let, 118 min.

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

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Černá labuť (USA)*

4. 5. středa, 19:00, vstupné 65 Kč

V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do
prostředí newyorské baletní scény, zavádí vizionářský
režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující
a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se
kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až
děsivě dokonalou. Snímek sleduje příběh Niny (Natalie
Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž život je,
podobně jako život všech v této profesi, plně pohlcen
tancem. Režie: Darren Aronofsky. Hrají: Natalie
Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey,
Winona Ryder ad.
Drama, přístupný od 15 let, 101 min.

Rango (USA)

18. 5. středa, 17:00, vstupné 70 Kč

Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů
o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon
v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm
nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno
užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne uprostřed
vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná hladový
jestřáb. A aby napětí nebylo málo, jeho další kroky vedou
do města jménem Prach, v němž visí obyvatelům kolty
proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si chameleón vymyslí

Opravdová kuráž (USA)*
11. 5. středa, 19:00, vstupné 65 Kč

Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby
pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí nejúspěšnější
hollywoodští bratři Joel a Ethan Coenovi v temném
westernu Opravdová kuráž. Herecký objev Hailee
Steinfeld na krvavé cestě za mstou doprovázejí Jeff
Bridges jako jednooký šerif Rooster Cogburn a Matt
Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa. Režie: Ethan
Coen, Joel Coen. Hrají: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh
Brolin, Barry Pepper, Hailee Steinfeld, Paul Rae, Dakin
Matthews, Domhnall Gleeson, Leon Russom ad.
Western, přístupný od 12 let, 109 min.

Odcházení (ČR)

16. 5. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč

Filmová adaptace úspěšné divadelní hry Václava Havla
Odcházení z roku 2007 je příběhem zlomového bodu
v lidském životě. Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta zastával
funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím
neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží to nedat najevo,
v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní
vily, která se už za ta léta stala jeho domovem, a musí se
účastnit nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od
věcí soukromých. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad
svého okolí, svého „dvora”, a uvědomit si, jak málo ho
vlastně znal. Ve filmu nejde jen o odcházení jednoho
politika z funkce, ale obecněji o sám fenomén změny:
každou vteřinu něco přichází a něco nenávratně odchází,
nevíme odkud se všechno vynořuje a ještě méně víme,
kam se to zanořuje. Vlastně jde o klasické téma dramatu,
kterým je konec. Konec člověka. Konec epochy. Konec
nějakého společenství. Konec lásky. Režie: Václav Havel
Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Veškrnová-Havlová,
Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová, Eva Holubová,
Vlasta Chramostová, Jiří Lábus, Ivana Uhlířová, Jiří
Macháček, ad.
Příběh, přístupný od 12 let

jméno Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí
lituje. Od zoufalých domorodců totiž obratem dostane
šerifskou hvězdu a hromadu úkolů, mezi nimi i nalezení
zdroje pitné vody a odstranění zdejších i přespolních
zabijáků. Na Rangovi teď bude, zda neuvážené hrdinské
kecy přetaví v činy, nebo zda zahodí hvězdu, kolty
a stetsona, navlékne havajskou košili a uteče zpátky do
civilizace. Režie: Gore Verbinski
Animovaná komedie, přístupná.

Dilema (USA)*

23. 5. pondělí, 19:00, vstupné 65 Kč

Ronny (Vince Vaughn) a Nick (Kevin James) jsou
už od vejšky nejlepší kámoši. Společně vedou firmu

vyvíjející automobilové motory, přičemž Nick je
technologickým géniem, zatímco Ronny obchodním
talentem, který Nickovy nápady prodává. Právě
uzavřeli smlouvu s automobilovým gigantem, Nickovo
manželství s krásnou Genevou (Winona Ryder) šlape
jako hodinky a Ronny se konečně chystá požádat o ruku
dlouholetou přítelkyni Beth (Jennifer Connelly). Jenže
pak se všechno strašidelně pokazí, když Ronny přistihne
Genevu při nevěře s potetovaným svalovcem (Channing
Tatum). V tu chvíli se ocitá na výše zmíněné křižovatce.
Má říct Nickovi pravdu a brutálně tak ranit nejlepšího
kámoše? Nebo má předstírat, že nikde nebyl a nic neviděl
a v Nickovi dál udržovat iluzi dokonalého manželství?
Ronny se rozhodne kamarádův vztah zachránit, a tak
zaútočí na Genevu, na jejího milence, čímž strhne lavinu
komických nedorozumění a zmatků, která paradoxně
nejvíc ohrožuje právě jeho. Pravda občas bolí, ale když
ji tajíte, může to bolet mnohem víc. Režie: Ron Howard
Hrají: Jennifer Connelly, Winona Ryder, Vince Vaughn,
Kevin James, Channing Tatum ad.
Komedie, přístupný od 12 let, 111 min.

25. 5. středa, 19:00, vstupné 70 Kč

Hlavně nezávazně (USA)*
30. 5. pondělí, 19:00, vstupné 65 Kč

Praktická Emma (Natalie Portman) k tomuto svéráznému
životnímu stylu dospěla především proto, že jako
doktorka aspirující na atestaci nemá na žádný vztah čas
a energii, jen občas potřebuje povolit ventil. To Adam
(Ashton Kutcher) má mnohem bolestivější důvody.
Poslední přítelkyně ho podváděla s jeho vlastním otcem
(Kevin Kline) a vůbec ji neomlouvá, že je to slavný
televizní producent, jenž má šarmu na rozdávání. Na
duši zraněný Adam se proto rozhodne, že pustí city
k vodě a bude si prostě jen nezávazně užívat jako jeho
táta. Emmu v minulosti párkrát potkal, a i když jiskra
nikdy nepřeskočila, po posledním setkání, ke kterému
dopomohly litry vypitého alkoholu, se spolu poněkud
impulzivně vyspí. V tom okamžiku se zrodí nápad na
nezávazná setkání, při kterých půjde jen a jen o sex.
Jenže všechna dohodnutá pravidla platí jen do chvíle,
než je jedna ze stran poruší. A to je jen otázka času,
protože kdo by věřil tomu, že mezi mužem a ženou může
existovat prosté sexuální pouto, které nenaruší láska?
Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes,
Kevin Kline ad. Režie: Ivan Reitman
Romantická komedie, přístupný od 12 let, 112 min.

Autopohádky (ČR)

1. 6. středa, 17:00, vstupné nebylo do
uzávěrky známo

Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven
ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše
spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá z pohádek bude
zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem.
První epizoda inspirovaná Pohádkou o princezně, která
se nesmála, je animována poloplastickou technologií.
Režisérem této povídky je Břetislav Pojar a výtvarníkem
Pavel Koutský. Druhý příběh využívá klasickou animaci
loutek. Výtvarníkem a režisérem je Michal Žabka,
příběh o Víle a účetním je zábavný pro děti a poučný
pro tatínky. Třetí část je animovaná velmi neobvyklou
technologii papírové ploché loutky v reálném prostoru.
Výtvarníkem je Bára Dlouhá a režisérem František
Váša. Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce je známý,
jeho nová interpretace ve světě kol a motorů je však
naprosto nová. Čtvrtá epizoda se odehrává v nedaleké
budoucnosti. Režisér a výtvarník Libor Pixa doufá, že
zdravý rozum zvítězí nad chamtivostí a touhou být za
každých okolností první. Režisérem hraných předělů je
Jakub Kohák. Vypravěčem zpěvák skupiny Chinaski.
Animovaný, rodinný, přístupný, 75 min.
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Kulturní centrum
Recitál Lubomíra Brabce

8. 5. neděle, 19:00, dvorana muzea,  .
vstupné 100 Kč

Kytarista Lubomír Brabec (*21.5.1953 v Plzni) patří
bezesporu k nejvýznamnějším interpretům české
současnosti. Začínal na housle a ke kytaře se dostal až
ve svých třinácti letech. Významným mezníkem v jeho

a techniky, a řadí jej k nejbrilantnějším kytaristům světa.
Pozornost medií pak často upoutávají jeho nekonvenční
cestovatelské a sportovní aktivity. Jako první hudebník na
světě uskutečnil v roce 1997 koncert v šestém světadílu
v Antarktidě.

Tajuplný zámek

10. 5. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál,  .
vstupné 30 Kč

se narodil v Moskvě 31. 3. 1958. Chtěl být filmovým
režisérem, ale nakonec se rozhodl studovat DAMU.
Začínal jako divadelní herec a později přešel filmu.
Kleplova popularita začala růst díky režiséru Karlu
Smyczkovi, který ho obsadil do seriálu TO JSEM
TEDA JELEN. Objevil se ve filmech BÁJEČNÁ
LÉTA POD PSA (1997)… V roce 2006 si zahrál hlavu rodiny ve filmu ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. Zahrál si
i v televizních seriálech.

Veselou pohádku na motivy klasických českých pohádek
uvádí umělecká agentura Aleny Bastlové Opava. Určeno
pro MŠ a I. st. ZŠ.

Městské muzeum

Bohumil Klepl a Michal Herzán

Otvírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
sobota a neděle 14.00–16.00 hod.

21. 5. sobota 19:00, dvorana muzea,  .
vstupné 90 Kč

uměleckých začátcích byl úspěch, kterého dosáhl v roce
1974 na Mezinárodní kytarové soutěži v Paříži. V roce 1980
získal stipendium britské vlády a pokračoval ve studiích na
londýnské Royal Academy of Music a ve světově proslulém
Early Music Centre. Lubomíru Brabcovi je vlastní stylově
pestrý repertoárový rejstřík. Je oblíbeným a častým hostem
různých televizních pořadů a rozhlasových studií. Lubomír
Brabec také zaujal nejširší posluchačskou veřejnost svými
výlety do světa populární a jazzové hudby. Odborné
kritiky jej považují za hudebníka vybraného vkusu, tónu
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Jevištní talk show
nabízí divákům možnost poznat zblízka
našeho přední herce
Boba Klepla.
Část pořadu bude
zcela
netradičně
v rukou diváků, a to
prostřednictvím jejich dotazů, ať už
psaných nebo položených přímo z hlediště. Každý večer
je originálem, který
se nebude opakovat. Bohumil Klepl

Stálá expozice

Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstava:

Pod modrou oblohou
do 31. 5. 2011

Muzejní noc

27. 5. 2011 od 19 do 24 hod.

volný vstup do expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky
19.00 koncert sboru Cantus Jaroměř – africké
a americké spirituály

a Centrum pro rodinu a sociální péči o .s.
Klub ÁMOS

Parou Talents – live soutěž kapel
6.5. Pod
Stand All Hazard, Zlatý déšť, Easing Daze, Gloom
7.5. Fernet Z Generation Party – dj Juri & J.M.X.
13.5. Ladies Free Night (dámy zdarma) – dj Shirak
14.5. Red Bull Double Vodka Party – dj Maty
20.5. Captain Morgan Explosion – dj Juri & J.M.X.
Fernet Z Generation – 25 Kč, Fernet Z Generation Mix – 40 Kč

Finlandia Lime, Cranberry, Grepfruit, Mango – 25 Kč

2x vodka Amundsen + Red Bull 79 Kč

panák Rum Captain Morgan – 20 Kč, Captain Morgan Cola – 40 Kč

21.5.

od 2. 4. do 15. 5. 2011
Vstupné: plné 30 / snížené (děti, studenti, důchodci) 15 Kč
(skupiny je třeba předem objednat: 731 151 784, 732 303 853)

EROTIC HOT NIGHT
s rádiem Haná – dj Mirek Karásek

Dámský a pánský striptýz täIBWÏTPVUĶäFPFSPUJDLÏEÈSLZ

27.5.

HIP HOP – Freestyle Battle Night (bank 3000 CZK)

28.5.

0MEJFT1BSUZTŬEK}T$PNQBOZ

Dj’s: BA2S, JSM, Busteraz / street dance – LDB crew
panák Havana Rum – 35 Kč, Cuba Libre – 50 Kč

panák Havana Rum – 35 Kč, Cuba Libre – 50 Kč
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Kam za kulturou
v Českomoravském
pomezí
Květen 2011

Litomyšl
Od 1. 5. 2011 – 31. 10. 2011
Komu straší ve věži
Dobrodružná prohlídková trasa pro rodiče s dětmi
do zámecké věže.
18. 5. 2011 od 19:00 hod. / II. zámecké nádvoří
Koncert Edith Piaf v podání Radky Fišarové
Doprovod: akordeonistka J. Bezpoalcová a jazztrio V. Strnada
Součástí koncertu je raut, vč. nápojů.
27. 5. 2011 od 18:00 – 23:00 hod. / litomyšlské
kostely
Noc otevřených kostelů
Společný začátek v Novém kostele Církve bratrské v 18:00 hod.

Svitavy
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Výtvarný svět na zámku
a Moravskotřebovské arkády 2011
V letošním roce se v prostorách zámku Moravská Třebová uskuteční již 11. ročník nesoutěžního přehlídkového sborového festivalu
Moravskotřebovské arkády. Tento je určen
pro amatérské dětské, mládežnické a dospělé
pěvecké sbory. Uskuteční se ve dnech 21.–22.
května 2011. Jeho organizátorem je již tradičně Základní umělecká škola Moravská Třebová ve spolupráci s občanským Sdružením
Fermáta.
Ve dnech 16.–21. května 2011 také proběhne
11. ročník celorepublikové nesoutěžní přehlídky výtvarné tvorby základních uměleckých
škol Výtvarný svět na zámku. Celá přehlídka
vyvrcholí v sobotu 21. května 2011 vernisáží děl známého českého umělce Jana Saudka, která proběhne ve výstavních prostorách
moravskotřebovského zámku. Na své si tedy
přijdou milovníci umění výtvarného, hudební-

ho i jiného, neboť kromě hlavních akcí bude
připraven i bohatý doprovodný program. Jste
srdečně zváni.
Základní umělecká škola

Podrobnosti na:

www.fotofestivalmt.cz

6. 5. 2011 od 19:00 hod. / Fabrika
Eve Ensler: Monology vagíny
Exkurze do poslední neprobádané oblasti.
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová, J. Asterová,
A. Polívková
21. 5. 2011 od 13:30 hod. / Fabrika
8. setkání harmonikářů ve Svitavách
Přijďte si poslechnout zvuk heligonek i harmonik
a zazpívat si.
28. 5. 2011 od 14:00 hod. / park J. Palacha
Den rododendronů
Prodej balkonových květin a okrasných dřevin,
výuka nordic walking, koncerty
Ve 20:00 hod koncert Laura a její tygři
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička

MLADĚJOVSKÁ PRŮMYSLOVÁ DRÁHA V ROCE 2011
Unikátní technická památka v Mladějově na Moravě Vás i letos zve k návštěvě a ke svezení po úzkorozchodné
železnici s rozchodem pouhých 600 mm umístěné v půvabné krajině Českomoravské vrchoviny.
Výletní vlaky, vedené historickou parní či dieselovou lokomotivou, jsou vypravovány z prostorů odjezdového
nádraží Průmyslového muzea Mladějov pouze v následujících sobotních dnech:
Sobota 7.5. Zahájení sezóny výletních vlaků
Dále soboty: 21.5., 4.6., 18.6 Historie v pohybu, 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7, 6.8., 13.8 Bitva MladějovBlosdorf 1915, 20.8., 27.8., 3.9., 17.9. Ukončení sezóny výletních vlaků

6. 5. 2011 od 19:00 hod. / Tylův dům
Robert Křesťan a Druhá tráva
Druhá tráva slaví 20 let od založení.

Časy odjezdů výletních vlaků ve vyhrazených sobotních termínech: v 9:20, 11:40, 14:00 a 16.15 hodin.
Dne 18.6. a 13.8. platí mimořádné jízdní řády a budou vypraveny i zvláštní noční vlaky s časem odjezdu ve
20:20 h.

13. – 22. 5. 2011 / Tylův dům a kostel sv. Jakuba
Martinů fest 2011
Vystoupí Kvarteto Apollon, italské Trio Frederic,
Gentleman Singers, …

Ceník jízdného:Mladějov - Nová Ves: 60 Kč, zpáteční 120 Kč, děti 6 – 15 let poloviční
Mladějov - Veksl:
45 Kč, zpáteční 90 Kč, děti 6 – 15 let poloviční

27. – 28. 5. 2011 / areál koupaliště Polička
Poličské Rockoupání 2011
Tomáš Klus, Sto zvířat, Záviš, UDG, Krausberry…

Vysoké Mýto
13. 5. 2011 od 20:00 hod. / Městský klub
Koncert: Mandrage + W.A.F.
20. 4. – 31. 5. 2011 / Městská knihovna - vestibul
Výstava: Chraňme aleje
1. 5. – 29. 5. 2011 / Regionální muzeum
Výstava : Historické trojkolky
1. 4. – 15. 5. 2011 / Městská galerie, výstavní síň
J. Jušky
Výstava: Filip Dvorský a jeho vysokomýtští následovníci
Představení děl známého vysokomýtského malíře
a jeho žáků.

Děti do 6 let mají jízdu výletním zdarma s výjimkou jízd objednaných zdarma je možné i fotografování a
natáčení pro vlastní potřebu. Zastávka “Nová Ves u Kunčiny zastávka“ je stanicí netarifní, jízdenky se vydávají
do nejbližší následující stanice.
Na trati neplatí žádné průkazky ani slevy.
Pouze držitelům karty Olomouc region Card se poskytuje sleva 10 % na trase Mladějov-Nová Ves a zpět.
Mimo termíny výletních jízd je možné po dohodě vypravit na objednávku zvláštní osobní či nákladní vlak.
Otevírací doba muzea: Út-Pá:8:00-14:00
Vstupné do muzea: Dospělí – 40 Kč
So:8:00-18:00
Děti:(6-15) – 20 Kč
Ne:9:00-16:00
Děti do 6 let vstup zdarma
Po:Zavřeno
Ve dnech sobotních výletních jízd se vstupné neplatí, kromě pořádaných akcí 18.6. a 13.8.
13.8. se platí vyšší vstupné, akci organizuje vojenské historické muzeum Společnost Renata
Kromě svezení na úzkorozchodné železnici můžete shlédnout expozice železniční, silniční, zemědělské a
stavební techniky, kde uvidíte mnoho unikátních historických strojů. Ve dnech sobotních výletních jízd můžete
využít služeb místního občerstvení.
Kontakt:tel: + 420 604 635 779 nebo + 420 461 323 602, e-mail: mladejov@mladejov.cz, internet:
www.mladejov.cz
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SRPŠ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE PALACKÉHO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Vás srdečně zve

PÁTEK 20. KVĚTNA 2011
SÁL NA PÍSKU OD 20h

K tanci hraje hudební skupina SVIŽNÁ TĚLA z Hradce Králové

Předprodej vstupenek a místenek v kanceláři ZŠ – vstupenka: 40,- Kč, místenka: 20,- Kč
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Z historie hotelu Morava
Ve dvacátém století stoupal i v Moravské Třebové význam hostinců jako center společenského života. Zatímco kolem roku 1880 bylo ve městě asi
deset hostinců, v roce 1940 už jich bylo kolem třiceti. K podnikům vybudovaným mezi dvěma světovými válkami patřil také hostinec (hotel) Steinbrecher, pozdější hotel Morava ve Svitavské ulici.

Předměstský dům č. p. 305
a hotel Steinbrecher
Předměstský dům č. p. 305 (Svitavská 4) byl postaven nejpozději v poslední čtvrtině 16. století.
Známe jména jeho majitelů, ale nevíme nic o jejich profesi až do roku 1657, kdy dům koupil švec
Georg Dworzak. O dalších majitelích opět nevíme
nic bližšího do roku 1743, kdy jej koupil kloboučník Franz Holzer. Už v roce 1752 koupil dům od
Holzerovy vdovy řemenář Franz Horak. Jeho rodina jej pak vlastnila po několik generací. Hostinec
v domě až do první světové války zřejmě nikdy
nebyl.
Začátkem 20. století byl majitelem domu Otto
Steinbrecher. Rodina Steinbrecherova patřila
k nejvýznamnějším ve městě a byla velmi rozvět-

vená. Otto byl synem Ignaze Steinbrechera, soukenického mistra, který se pokoušel o tovární výrobu
suken, v letech 1850 – 1856 byl starostou města
a v roce 1866 zemřel na choleru zavlečenou sem
pruským vojskem. Otto Steinbrecher koupil podle
rodinné kroniky také jeden z nejstarších předměstských domů s hostincem Černý orel (Schwarzer Adler,
také „Pfudl“) v dnešní Komenského
ulici 64 (tehdy se ulice jmenovala
Orlí – jméno dostala právě podle
starobylého hostince). Možná už on
rozšířil provoz hostince i do domu
č. p. 305. Otto Steinbrecher zemřel
koncem roku 1914, jeho majetek
zdědila manželka Anna a poté syn
Adolf. Koncem roku 1918 byl hostinec v obou domech (č. p. 302 a 305). Adolf Steinbrecher vlastnil hostinec v domě č. p. 302 nejdéle
do konce února 1919. V hostinské činnosti pak pokračoval jen v domě č. p. 305, a to velmi úspěšně.
Pod názvem „Steinbrecher“ začal hostinec (kavárna, restaurace) existovat nejpozději koncem
roku 1919. Krátce poté se změnil v jeden ze dvou
nejlepších hotelů ve městě. Hotel Komarek (dří-

ve Knorr, Zlatá hvězda) byl umístěn na náměstí, byl větší a mnohem starší, hotel Steinbrecher
však byl vyhledáván zejména pro dobrou kuchyni.
Údajně se stávalo, že i návštěvníci města ubytovaní v hotelu Komarek chodili na oběd do hotelu

Novoroční přání zveřejněné v novinách.
Steinbrecher. Ve třicátých letech byl hotel Steinbrecher vybaven ústředním topením, vodovodem
a garážemi.
Adolf Steinbrecher přišel o život v květnu 1945
– podlehl zraněním, která zřejmě utržil ve střetnutí s vojáky Rudé armády. Jeho vdova Anna
snad i s třemi dcerami byla vysídlena a usadila se
v Hesensku.

Rozšíření hotelu a jeho
vývoj po 2. světové válce
Sousední dům č. p. 304 – původně přízemní domek, ve kterém byla firma Franz Werner a později
obchod smíšeným zbožím Ludwig Batke, za Druhé světové války přestavěl obchodník Hochmuth
a zřídil v něm obchod konfekcí. K hotelu byl připojen až po válce. V roce 1946 byl přestavěn na
kavárnu hotelu, který se tehdy jmenoval Národní
dům.
Na začátku padesátých let byl objekt majetkem
Ústřední rady odborů a byl přebudován na „vyživovací středisko ROH“. Později se stal již jako hotel Morava součástí podniku Restaurace a jídelny.
V roce 1969 vyhořel, škody však zdaleka nebyly
tak velké jako po nedávném požáru. V polovině
devadesátých let byl od hotelu oddělen salonek
a přeměněn na prodejny.
Svitavská ulice na pohlednici z počátku 20. století – nápis na vývěsním štítu č. 4 je nezřetelný, v č. 2
sídlí firma majitele domu F. Wernera
Pohled do vinárny hotelu Steinbrecher na pohlednici odeslané v roce 1931

-jm-
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Medůza oslavila 50. výročí

Moravskotřebovský potápěčský klub „Medůza“ je v historii potápěčských klubů ČR pátý
nejstarší. U příležitosti 50. výročí jeho založení, které se datuje 21. března 1961, se v sobotu 26. 3. 2011 setkali jeho současní i bývalí členové. Mokrá část této slavnostní akce
byla zahájena v 10 hodin ponorem 7 potápěčů v zatopeném lomu v Březině. Suchá část
pak pokračovala v příjemném prostředí salónku hotelu „Morava“ v Jevíčku. Zde po obědě
Ing. Vilém Slechan připomněl historické začátky i aktuální činnost klubu. Při promítání
filmů a fotek z minulosti a současnosti jsme všichni zavzpomínali na bývalé členy, porovnávali tehdejší technické vybavení, kdy potápění u nás teprve začínalo, se současným.
S hezkými vzpomínkami jsme se asi po pěti hodinách rozešli. Bylo to příjemné potápěčské setkání. Rádi v „Medůze“ přivítáme nové zájemce o potápění. Kontaktní údaje k činnosti klubu můžete nalézt na webu - www. medmt.xf.cz.
Martina Piňosová

Církve
Církev bratrská

Jiráskova 124, mobil: 721 231 953
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz
5. neděle v měsíci 9.00. hod. – bohoslužby –
fara Českobratrské církve evangelické.
Poslední čtvrtek v měsíci 19.00 hod. – biblická hodina
v rodině.
Čtvrtek – 16.00 hod. – setkání studentů a mládeže – fara
Českobratrské církve evangelické.
Web mládeže: www.lavina.webnode.cz

Církev československá husitská

Vědět víc o městě, kde žiji…

Nepsané motto už jedenácté Univerzity 3. věku
v Moravské Třebové došlo naplnění při. Slavnostním vyhlášení, jemuž sekundovaly osobnosti Radnice (Ing. Brettschneider, Z. Lišková – Zdravé město
MT), organizátorka M. Blažková, lektoři (Dr. Martínková, Dr. Matoušek, M. Kužílek – dlouholetý
předseda Komise památkové péče). A to hlavní – nechyběla devadesátka dychtivých kurzantů, kteří jevili známky totální spokojenosti. „Žijeme ve městě už
pěknou řádku let, hodně o něm víme, ale po letošním ročníku se nám ty detaily spojily dohromady“
za vnímavé účastníky 10 lekcí prohlásil ing. Šindelář.

Náboženská obec CČSH
Dr. Janského 6, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček
Bohoslužby se konají každou neděli (mimo 3. neděli v měsíci ) ve 14.00 hodin v kapli „Souznění“ ve farním domě
CČSH na ulici Dr. Janského 6 v M. Třebové.
Biblické hodiny se konají vždy po bohoslužbách
v 15.00 hodin s malým pohoštěním.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti.

Sbor Českobratrské církve evangelické

Svitavská 40; 571 01 Moravská Třebová
farář Alois Němec – mobil 777 234 514
Program bohoslužeb a dalších setkání v měsíci dubnu:
každé pondělí v 15.30 biblická hodina v domově důchodců
každý čtvrtek v 17 hod. biblická hodina na faře
každou neděli v 9 hod. bohoslužby v sále na faře

Římskokatolická farnost Mor. Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.
Pořad bohoslužeb:
Po
09.00 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt 18.00 hod. klášterní kostel
Pá
18.00 hod. klášterní kostel, po mši sv. adorace
So
18.00 hod. klášterní kostel
Ne
08.00 hod. farní kostel
11.00 hod. klášterní kostel
Pozor od května změna: V úterý a ve středu budou
mše sv. v 18.00 hod. ve farním kostele.
Pozn. V květnu začínají májové božnosti vždy po mši sv.

Společnost česko- německého porozumění
pořádá ve spolupráci s paní Danuší Navrátilovou

kurz Enkaustiky –
malování voskem
Dne 14. května 2011 od 10 do 17 hodin v prostorách
česko - německého střediska (muzeum)I. poschodí.
Kurzovné včetně malířských potřeb činí 600 Kč.
Pro omezený počet účastníků prosíme o přihlášku
zájemců do 9. 5. 2011 na tel.: 605 172 074.

Právě skončená Univerzita třetího věku byla nadmíru překvapivá. Jak tomu rozumět? Posluchači chodili v hojné míře, byli maximálně ukáznění, vstřícní.
Zájem překvapil i samotné lektory, kteří se nestačili
„ohánět“, aby shromáždili kreativní informace o aktuálních tématech, a svedli je multimediálně prezentovat. „Jestliže váš nefalšovaný potlesk po každé prezentaci byl pro nás jistým bonusem, pak dobře tušíte,
že se musíme revanžovat… zaznělo na závěr a bylo
v těch slovech cítit i závazek pro příští rok…
František Matoušek, lektor univerzity třetího věku

19. ročník Moravskotřebovský
Ámos 2011 – Učitel, kterého si
vážím, mám rád

Mottem celé soutěže je heslo „Učitel, kterého si vážím, mám rád“. V letošním ročníku hlasovalo celkem 1 191 žáků a v anketě se objevilo 128 jmen
učitelů. Organizátorem této akce byla již tradičně
Městská knihovna Ladislava z Boskovic ve spolupráci se Zdravým městem a místní Agendou 21
MěÚ Moravská Třebová.
Vítězové školních kol:
I. ZŠ ČSA - Jitka Motlová
II. ZŠ Palackého 35 - Hana Vystavělová
III. ZŠ Kostelní nám.- Lucie Skácelíková
Gymnázium - Kateřina Kaderková
VSŠ, VOŠ MO - Hana Nečasová
ISŠ - Eva Sopoušková
ZUŠ - Helena Kancírová
Speciální zákl. škola - Monika Vrbová
Moravskotřebovským Ámosem 2011 byla zvolena losem, taženým starostou města, Mgr. Hana Vystavělová.

Swingový podvečer
Zveme příznivce swingových melodií – hraje
Swingový orchestr Františka Zeleného. V sobotu
14. května od 17 hod. před hospodou „U Kanára“,
Nerudova ulice. Pouze za příznivého počasí.

Ocenění vyhlašovaná
městskou knihovnou

Kromě soutěže Moravskotřebovský Ámos pořádá
a vyhlašuje městská knihovna i mnoho dalších soutěží pro všechny věkové kategorie. Za jejich snahu
jim jistě patří velký dík. Zde je výčet cen a oceněných pro letošní rok:
28. ročník soutěže Mladý čtenář 2011 – téma Můj
komiks
Literárně – výtvarná soutěž. Úkolem soutěžících
bylo vytvořit komiks dle vlastní fantazie nebo podle
nějaké literární předlohy.
1. kategorie – I. stupeň ZŠ+speciální škola. Čestná
uznání – Anna Pokorná, Karolína Žákovská,
3. místo – Nikola Pelíšková, 2. místo – Michaela Pelíšková, 1. místo – Marie Báčová
2. kategorie – II. stupeň ZŠ+víceleté gymnázium.
Čestná uznání – Tereza Sehnalová, Marie Trunečková, 3. místo – Jitka Řeřichová, 2. místo – Kristýna
Kubová, Kateřina Rédová, Hai Nhi Hoang, 1. místo
–Robin Kuba
3. kategorie – střední školy – Čestné uznání – Beneš Jakub
My všichni jsme Východočeši
Vlastivědná etapová soutěž vyhlášena regionálním
Klubem dětských knihoven.
3. - 2. místo – Tereza Ptáčková, Emílie Schönbaumová, 1. místo – Marie Spíchalová.
Čtenář roku 2011
Ocenění nejlepších čtenářů
1. ročník celostátní akce o nejlepšího čtenáře, vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
České republiky a SKANSKA. Základním kritériem
pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za
uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému
a podpora knihovny (např. účast na akcích knihovny)
Dětské oddělení – Jitka Řeřichová. Dospělé oddělení – Danuše Králová.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Pouť na Vysočinu
Uskuteční se v sobotu 21. května 2011. Odjez v 6:00 od muzea. Cena 150 Kč. Přihlášky
podávejte v recepci sociálních služeb na ulici
Svitavské. Zve vás Farnost Moravská Třebová, Mladí křesťanští demokraté, EPP-ED,
KDU-ČSL, Česká křesťanská akademie.
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 5. – 30. 5. 2011 – EXLIBRIS a VOLNÁ GRAFIKA
Výstava Klubu přátel výtvarného umění a Spolku sběratelů a přátel exlibris v Moravské Třebové. K vidění jsou díla výtvarných umělců, kteří ztvárnili ve své
tvorbě scenérie z našeho města a dále volnou grafiku.
Vystavené panely a grafiku své sbírky sestavil člen
KPVU a SSPE p. Jiří Vinkler. Přístupno v půjčovní
době knihovny (po-čt: 9.00 - 17.00 hod., so: 9.00 12.00 hod.).
10. 5. 2011 – Beseda se spisovatelem Ivanem Klímou
Beseda s Ivanem Klímou, významným českým spisovatelem, prozaikem, esejistou, publicistou, dramatikem, autorem knih pro děti. Ivan Klíma byl spoluzakladatelem Obce spisovatelů, v letech 1990–1993
předsedou českého centra Pen-klubu. Je nositelem
řady literárních cen - Ceny Franze Kafky, Ceny Karla Čapka, Magnesia Litera 2010. Začátek besedy je
v 16.00 hod. ve společenském sále sociálních služeb.
Nenechte si ujít setkání s nejznámějším a v zahraničí
nejpřekládanějším autorem. Přeloženo ze 14 .4. 2011
(z důvodu nemoci autora).
17. 5. 2011 - Vliv stravy a vody na parazity v těle
a imunitní systém
Přednáška Ing. Aleny Ježkové (irisdiagnostik a homodiagnostik) z poradenského centra pro zdraví „Fitapatyka“ v Lanškrouně o imunitním systému a irisdiagnostice (zdraví v očích). Začátek v 17.00 hod.
v městské knihovně. Po přednášce se pro zájemce
uskuteční vyšetření metodou oční diagnostiky s 50 %
slevou (300 Kč). Pro děti do 12 let a mentálně postižené zdarma.

Knihovna dětem
Tvořivé středy
4. 5. 2011 – Dárek pro maminku
11. 5. 2011 – Kšilt
18. 5. 2011 – Keramická dílna I.
Spolupráce se Speciální školou v Moravské Třebové.
25. 5. 2010 – Keramická dílna II
Začátek dle domluvy v dílně školy.
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK.
3. 5. 2011 – Kořeny afrického tance
Multikulturní dílna a přednáška na téma afrického tance a co je v něm ukryto. Lektory jsou: Maurice Yeka
z Ugandy a Jan Bashaijha Mwesigwa z České republiky. Určeno pro II. stupeň základních škol, nutno se
předem objednat.
Šikovné děti mezi námi
12. 5. 2011 – Skládání z papíru
Tvoříme s Klárkou Minarčíkovou motýla, parník aj.
Začátek v 15.00 hod. v dětském oddělení.
25. 5. 2011 – Soutěže a hry s nakladatelstvím Thovt
Povídání a soutěžení o starověku, prezentace knih.
Děti nenásilnou a hravou formou využijí a doplní své
znalosti o starověkých státech, mytologii a osvěží si
důležité pojmy, které se váží k danému místu a období. Určeno pro II. stupeň základních škol, nutno se
předem objednat.
25. 5. 2011 – 30. 6. 2011 – Dětské knihy z nakladatelství Thovt.
Prodejní výstava dětských knih z nakladatelství Thovt. Netradiční knihy pro menší děti – jazykové příručky (angličtina, francouzština, němčina, španělština),
naučná literatura i beletrie. Přístupno v půjčovní době
knihovny.
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Duhový Labyrint
občanské sdružení
Pozvánka
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE – obrázky malované voskem, technikou enkaustiky
Pro dospělé i děti (možno využít jako přípravu na Den
matek v neděli 8. 5.)
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy: čtvrtek 5. dubna od 16:00 hod.
PRAVIDELNÉ AKCE
Cvičení pro zdraví
nenáročné zdravotní a relaxační cvičení pro všechny
věkové kategorie – 3x týdně 1 hod.
kde:
klubovna a tělocvična Sociálních služeb,
Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy:
pondělí v 10:15 hod. – klubovna
čtvrtek v 18:00 hod. – tělocvična
neděle v 17:00 hod. – tělocvična
Malování s hudbou
dospělí – 1x týdně 1 hod. (různé techniky; mohou přijít i rodiče s dětmi)
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy: pondělí v 16:00 hod.
upozornění: vždy se koná jen po předchozím přihlášení zájemců (nejpozději den předem !!!) na uvedený
tel. nebo email
Muzikoterapie
dospělí, mládež – bubny (začátečníci, pokročilí), 1x
týdně á 2 hod.
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy: čtvrtek v 18:00 (začátečníci), 19:15 hod. (pokročilí)
informace: tel: 776 680 759, 461 316 734,
e-mail: duhovylabyrint@centrum.cz

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Fara, Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, Zdeňka Lišková: tel.: 736 609 318, Irena Wölfelová: tel.: 724 417 112, e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí:
9.00–12.00 Rodinné a mateřské centrum,
18.00–19.00 Zdravotní cvičení pro dospělé
Úterý:
8.30–13.00 Katecheze, tvoření, rod. a mateřské centrum,
16.00 – 17.00 Flétny (pí. Dosedělová)
Středa:
9.00–12.00 Rodinné a mateřské centrum. V zimním
období: 13.30 – 17.30 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek:
16.30–17.30 Cvičení pro těhotné
Pátek:
15.45–17.30 Čtyřlístek (společenství dívek 7–11 let)

PROGRAM NA KVĚTEN:
sobota 7. 5. – FARNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ,
tělocvična ISŠ ul. J. K. Tyla,
prezentace jednotlivců 13-13.30hod., poté rozlosování družstev. Startovné 25 Kč/os.
středa 25. 5. – DĚTSKÝ KARNEVAL od 15.00
hod. na klášterní zahradě (naproti muzeu)
pátek 27. 5. – NOC KOSTELŮ – od 18.00 hod. bude
otevřen farní kostel Nanebevzetí Panny Marie na
Kostelním nám., program pro širokou veřejnost
Podrobný program všech akcí najdete na našich
webových stránkách a na samostatných letácích.

Noc kostelů

Dům dětí a mládeže

V pátek 27. 5. 2011 se otevřou prostory kostelů,
kaplí a modliteben v celé České i Rakouské republice s poutavou nabídkou programu zdarma
pro všechny návštěvníky. V Moravské Třebové
bude pro širokou veřejnost otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním nám. od
18.00 h.
PROGRAM:
18.00 hod. ARIADNINA NIT – netradiční
průvodce po zákoutích kostela (určeno dětem
i dospělým)
20.00 hod. HUDEBNÍ PÁSMO MALÝ PRINC
(Moravskotřebovská schola Za 5 pět)
21.00 hod. Výklad symbolů interiéru kostela –
moderuje P. Petr Šabaka
22.45–23.00 hod. Modlitba za město, za všechny, kdo v něm bydlí a za svěřené prosby
www.nockostelu.cz

Rodinné a mateřské centrum “SLUNÍČKO”
Moravská Třebová a MO KDU-ČSL
zvou všechny rodiče a děti na karneval

Z pohádky do pohádky...
Kdy: středa 25. května 2011 od 15.00 hod.
Kde: na zahradě františkánského kláštera
Pro děti budou připraveny velice zajímavé soutěže. Občerstvení je zajištěno.
Vstup na zahradu bude označen logem RMC
Sluníčko (z ul. Svitavské naproti muzeu).

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
3. 5. MC DONALD´S CUP - obvodní kolo 1.–3.
tříd, 9:00 hod. – TJ Slovan M.Třebová
4. 5. MC DONALD´S CUP - obvodní kolo 4.–5.
tříd, 9:00 hod. – TJ Slovan M.Třebová
5. 5. POZNÁVÁNÍ ROSTLIN – oblastní kolo, 5.–
9. třídy + odpovídající ročníky gymnázia
od 8:00hod. v DDM
8. 5. MALÝ DĚTŘICHOVSKÝ MEMORIÁL,
8:30hod. (prezentace 8:00 - 8:30) – náměstí
T. G. Masaryka.
10. 5. POHÁR ROZHLASU 6.–7. tříd, 8:30 hod. –
hřiště ZŠ Palackého
11. 5. POHÁR ROZHLASU 8.–9. tříd, 8:30 hod. –
hřiště ZŠ Palackého.
11. 5. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ –
15. Květinový den. Během dopoledne si můžete zakoupit od studentů květ měsíčku lékařského (20 Kč).
Výtěžek bude využit na léčbu nádorových onemocnění. Akce ve spolupráci s ISŠ v Mor. Třebové.

12. 5. MC DONALD´S CUP - okresní kolo 4.–5.
tříd, 9:00 hod. – TJ Slovan M.Třebová. Účast nahlásit předem, více v propozicích.
20. 5. ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - okresní kolo
6.–7., 8.–9.tříd, 8:30 hod. – hřiště ZŠ Palackého.
26. 5. 3. ROČNÍK SEMIFINÁLE SPORTOVNÍCH HER pro MŠ - 8:30 hod. – hřiště ZŠ Palackého. Akce ve spolupráci s Odborem školství a kultury
MÚ M.Třebová a Zdravým městem. Přihlášky telefonicky v DDM – nejpozději do 6. 5. Více na webových stránkách DDM.
28. 5. POHÁDKOVÝ LES – tradiční akce pro rodiče s dětmi. Prezentace 9:00–9:30 hod. v DDM
(glejt 10 Kč). Pohádková stanoviště, audience u krále, možnost zakoupení občerstvení a opékání špekáčků. S sebou sportovní oblečení, Kč, pláštěnku, špekáček a dobrou náladu. Akce ve spolupráci se Zdravým
městem MT. Více na plakátech nebo v DDM.
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Úspěchy studentů gymnázia na Festivalu
vědy a techniky mají pokračování
Student Jan Dulaj opět přesvědčil krajskou komisi
o svém talentu a stejně jako loni vyhrál za práci
Ochrana proti přepěťovým špičkám studijní cestu
do Francie v květnu 2011. Velkou pozornost vzbudila práce Vykreslování atomových orbitalů Viktora Skoupého, za kterou získal cenu děkana fakulty informatiky a managementu a postupuje do
národního kola v Praze. Tereza Švecová obdržela
cenu děkana Přírodovědecké fakulty za projekt
Zmije – působení jedu na organismus hlodavce.
Účast na letní škole mladých vědců získala Jitka
Faktorová s projektem Od zrození po zánik hvězd.
Pro všechny zúčastněné studenty byl festival jedinečnou příležitostí k otevření pomyslné brány
vědeckého světa.
Mgr. Michal Čermák

Úspěch sommeliérů z Integrované stření školy Moravská Třebová
Sommelierství je mladý obor zaměřený na nápojovou gastronomii. Soutěžící v tomto odvětví
je hodnocen za odborné znalosti o nápojích, zejména o víně, za dovednosti při degustaci a servírování a za komunikaci se zákazníkem. Dne 8.
dubna 2011 se zúčastnil tým studentů 2. a 3. ročníku Integrované střední školy Moravská Třebová 6. ročníku celorepublikové soutěže studentů
hotelových a odborných škol „Mladý sommelier
2011“. V sále Hotelové školy Havlíčkův Brod roste napětí, ale mladí sommelieři v nažehlené košili
a černé sommelierské zástěře nedávají svoji nervozitu znát. Profesionálním pohledem kontrolují
karafy, degustační sklenice, vinné lahve a chambrée na svých pracovištích. Při této prestižní soutěži se výkony těch nejlepších liší jen nepatrně a je
nutné bojovat o každý bod. Soutěž probíhala ve
dvou částech. V teoretické části zodpovídali soutěžící písemné otázky z oblasti výroby a rozdělení
vín, teploty podávání, značení vín v ČR, vhodnost
vín k pokrmům i ze znalosti francouzských vín
a oblastí. V praktické části předvedl každý účastník ukázku otvírání vína u stolu hosta a jeho servis
podle gastronomických a společenských pravidel.
Cílem účasti žáků naší školy bylo obhájit v soutěži prestižní pozici, kterou jsme na předchozích
soutěžích získali. Podařilo se! Družstvo ve složení
J. Souralová, N. Faltusová a S. Švubová získalo

1. místo a v jednotlivcích obsadila J. Souralová 3.
místo. Jsme hrdi na všechny naše studenty, kteří se
připravují a reprezentují naši školu na podobných
soutěžích.
Integrovaná střední škola,

Vítání jara ve speciální
mateřské škole
Každým rokem vítáme v naší mateřské škole
jaro otevíráním studánky a výletem do přírody. Letos jsme jaro vzbudili trochu netradičně a přivítali jsme ho tanečkem. S dětmi jsme
nacvičili krásné pásmo na téma: „Vozilo se na
jaře, slunce v zlatém kočáře“. Zahráli jsme si
též pohádku „O lesní víle Amálce“, zazpívali
písničky a jaro přišlo přímo k nám do školky. Celé sváteční dopoledne jsme zakončili
malou diskotékou pro děti a samozřejmě zde
nechyběla malá sladkost pro každého.
Jaro už je tu a my se těšíme na další akce,
která nás čekají.
Zmeškalová Hana DiS., učitelka MŠSp

Žáci 5. B ZŠ Palackého opět v Hradci Králové
22. března jsme my, žáci 5. B, podruhé v tomto
školním roce navštívili město Hradec Králové.
Bylo to na pozvání učitelů a studentů katedry cizích jazyků hradecké fakulty. Se studenty jsme
se už znali, neboť ti nás provázeli po památkách
Hradce na podzim loňského roku. Tentokrát jsme
zahráli hostitelům divadelní představení O Honzovi – samozřejmě v německém jazyce. Své vystoupení jsme završili flétnovým vystoupením v aule
nové budovy hradecké univerzity. Našimi diváky
a posluchači nebyli jen naši hostitelé, ale i mnoho
hostů z jiných pedagogických fakult z Německa,
Rakouska, Holandska, Belgie, Švýcarska a Polska. Takže jsme měli pořádnou trému. Hned po
příjezdu jsme rychle chystali kulisy, rekvizity, nástroje a různou techniku. Odměnou za naše představení nám byl dlouhý potlesk a uznání, kterého
se nám dostalo od našich posluchačů, dále pak honorář v podobě 6 000 Kč, které jsme použili na
zaplacení cestovného, na vstup do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Galerií nás prová-

zela mladá průvodkyně, která zajímavě vyprávěla
o některých obrazech a plastikách. My jsme si pak
měli možnost vytvořit svou vlastní koláž. Na závěr našeho pobytu Hradce jsme si prohlédli nový
krajský úřad s expozicí Vladimíra Preclíka a zamířili jsme domů.
žáci 5. B ZŠ Palackého 1351
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Když sever táhne
s jihem
V první polovině dubna proběhl druhý projektový týden v rámci spolupráce studentů Gymnázia Moravská Třebová se střední školou Kaurialan lukio z finské Hämmenlinny. Zejména díky
příspěvku Města Moravská Třebová mohl být
pracovní program doplněn i bohatým programem kulturním a poznávacím (zámek, radnice,
muzeum, Bouzov, Javoříčské jeskyně, památky
UNESCO, sokolnictví...). Finští hosté přijímali
tyto aktivity s velkým zájmem, protože v jejich
zemi se podobné objekty či činnosti nevyskytují.
Pracovní část byla také vyčerpávající: začala národními prezentacemi jednotlivých tématických
skupin (hlavní téma – mládež a peníze), následovala tvorba mezinárodních posterů a vrcholem
byly společné prezentace a videa. To vše samozřejmě v anglickém jazyce. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat všem zainteresovaným osobám
i institucím za spolupráci a věříme, že se nám
v budoucnu podaří na projekt navázat dalšími
společnými aktivitami.
Iva Kodešová, vyučující AJ

Novinky
z „Křižovatky“
V rámci mezinárodního programu Enjoy Your Health – Užívej si zdraví, který je zaměřen na zdravý životní styl dětí a dospělých proběhlo ve dnech
24. - 25. března školní kolo soutěže v deskových
hrách „Košík plný rozumu“. Této hry se zúčastnilo 63 žáků 2 .- 5. tříd. Tématem hry je nejen seznámení dětí se zásadami zdravé výživy, zdravého stravování a životního stylu, ale také návrat ke
stolním hrám a odklon od her počítačových. Do
krajského kola soutěže postoupil vždy jen nejlepší žák z daného ročníku. Za organizaci a pomoc
při pořádání tohoto turnaje patří poděkování kamarádům z 9. třídy Martinu Vondrovskému, Pavlu
Kubálkovi, Pavlu Ducháčkovi a Marku Zipserovi. V současné době tuto hru trénují o přestávkách
a ve volném čase nejen žáci 1. stupně, ale i starší
a děti ve školní družině.
V úterý 6. 4. byly Městskou knihovnou Ladislava
z Boskovic vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší
autorský komiks, ve které jsme získali dvě krásná umístění v kategorii 2. stupeň a odpovídající
ročníky gymnázia. Druhé místo obsadil komiks
Hororové povídky – jehož autorkami jsou žákyně
6. třídy - Hanka Hoangová, Kačka Rédová a Kristýnka Kubová. Nejcennější medaili, tedy místo
1. získal taktéž žák 6. třídy Robin Kuba, který se
soutěže zúčastnil se svými třemi knihami plnými
komiksů, jejichž psaní se věnuje již několik let.
Dne 13. 4. 2011 proběhla v tělocvičně ZŠ Křižovatka ukázka hry Kin-ball, kterou vedl Pierre Julien Hamel – reprezentační trenér kanadského týmu.
Hra je přístupná všem sociálním vrstvám. Stačí
Vám jeden míč a můžete začít hrát, a to v podstatě kdekoliv, kde je volná hrací plocha. V současné době se naše škola stala jednou ze tří pilotních
škol pardubického kraje, ve kterých bude probíhat
testování a ověřování tohoto programu.
Vyučující z „Křižovatky“ (red. kráceno)
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3. ročník MČR BTS ve střelbě z laserových zbraní
V sobotu 26. 3. 2011 jsme se zúčastnili ve Svitavách již 3. mistrovství České republiky ve střelbě družstev z laserových pušek. Z celé republiky
se sjelo 75 závodníků ve věku od 10-ti do 26-ti
let. Moravskou Třebovou reprezentovaly děti ze
střeleckého oddílu BTS mládeže, sdruženého pod
DDM v Moravské Třebové. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii A (10-12 let) jsme
získali zlato - družstvo ve složení Andrea Havelková, Petr Dospěl a Tomáš Matušák. Bronzové
medaile si dovezli Jakub Dvořák, David Novák
a Jakub Peterka. V nejobsazenější kategorii B
(13-16 let) získali Tomáš Kalášek, Alena Rádlová
a Patrik Hečko krásné 4. místo. V kategorii C (17–
21 let) máme letos bronz – Petr Zemach, Radim
Kyrcz a Milan Jičínský. Úspěšní jsme byli také
v kategorii D (22-26 let), kde naši zkušení střelci
Dominik Žák, Michael Pavliš a Lukáš Kadlec zís-

kali zlato, Jan Sejbal, Matěj Piňos a Patrik Šponar
byli bronzoví. I ostatní děti z našeho oddílu podaly vynikající výkony, za které se nemusí stydět.
Republikové soutěži, jako každý rok, předcházelo
místní kolo závodu v rámci našeho klubu a oblastní kolo v Křenově, kde naši mladí střelci poměřili síly s okolními kluby – Alfa Svitavy, Střelci
Křenov a Střelecký oddíl Vendolí. Celý duben se
již jako předchozí sezóny nese v duchu příprav na
střelecké víceboje ze vzduchových zbraní. Letos
navíc s tím, že MČR BTS ve STŘELECKÉM VÍCEBOJI bude pořádat náš klub v areálu rekreačního střediska Srnčí 4. a 5. 6. 2011. Za podporu střeleckého klubu mládeže děkuji Městu Moravská
Třebová a STŠ MO v MT za poskytnutí střelnic
pro naši přípravu.
Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

Karting Cup zahájil další sezónu
Moravskotřebovský autoklub, pořadatel motokárových závodů Karting Cup, zahájil v polovině
dubna letošní sezónu.
Prvním dějištěm motokárového klání se stal známý autodrom v Sosnové u České Lípy. Nadšenci
tohoto adrenalinového sportu se nemohli dočkat
až znovu usednou do svého soutěžního stroje
a vyrazí na trať poměřit síly s ostatními soupeři.
O oblíbenosti Karting Cupu svědčí i počet přihlášených, ke startu se zapsalo 200 jezdců nejen
z ČR.
Své stanoviště v depu měl i známý zpěvák Daniel
Landa. Jeho tři dcery s vervou bojovaly s ostatními malými závodníky. Z Moravské Třebové

Pozvánka na volejbalový turnaj

„O pohár osvobození“
66. výročí osvobození Československa od
fašismu a ukončení 2. světové války v Evropě připomenou moravskotřebovští volejbalisté pořádáním tradičního a oblíbeného,
letos již 22. ročníku, turnaje smíšených
družstev O pohár osvobození. Koná se
v neděli 8. května od 9:00 na antukových
dvorcích za aquaparkem. Při nepříznivém
počasí v tělocvičně ISŠ na ulici J. K.Tyla.
Prezence hráčů od 8:30. Předem sestavená šestičlenná družstva (2Ž+4M) přihlaste
u Ing. Hany Vávrové tel.: 739 532 968 nebo
Mgr. Jany Šimonové tel.: 777 005 014. Podmínky jako každý rok: min. 2 ženy, max. 2
registrovaní. S výjimkou pro hráče starší 45
let, kteří mohou hrát bez žen. Družstva třebovských středních škol jsou vítána. Občerstvení v místě areálu.
Přijďte si zahrát a uctít památku padlých za
naše osvobození. Na tento turnaj, podporovaný tradičními sponzory s hodnotnými
cenami, srdečně zvou domácí i přespolní
aktivní volejbalisty bez rozdílu věku pořádající oddíly výkonnostní a rekreační odbíjené TJ Slovan Moravská Třebová pod
záštitou Městského výboru KSČM. Diváci
jsou vítáni.
Bohumil Kalina

odjeli do Sosnové čtyři jezdci. Ondra Šíp startoval v kategorii Bambini. Jel velmi dobře a zcela
zaslouženě vyhrál. Dařilo se i Zdeňku Ošťádalovi. V Kadetech obsadil velice pěkné druhé místo.
Zkušený jezdec Libor Blaha (FC Junior) bodoval ve všech rozjížďkách. V silné konkurenci se
umístil na dvanácté příčce.
Závody si nenechal ujít ani Láďa Jokeš, matador
motokárových podniků. Tento téměř sedmdesátiletý jezdec ukázal všem, že je stále v dobré kondici. V polovině května se závody přesunou do
jihočeského Písku.
Autoklub MT

s t r a n a 15

Úspěchy RC závodníků

Koncem měsíce března proběhlo v Polné
u Jihlavy celostátní mistrovství radiem řízených aut v měřítku 1:18. Mistrovského závodu se zúčastnilo celkem 90 závodních strojů
ve čtyřech kategoriích. Moravskou Třebovou
reprezentovali dva jezdci. V kategorii „Open“
junior (12-17 let) Marek Schiller, v kategorii
„Stock“ a „Mini Z“ mladší žák (do 12-ti let)
Zdeněk Ošťádal. Závody se skládaly ze dvou
rozjížděk a čtyř finálových jízd. Urputné souboje na trati vystřídala obrovská radost - oba
naši jezdci vystoupili na stupně vítězů. Marek Schiller ve své kategorii obsadil velmi
pěkné třetí místo. Zdeněk Ošťádal skončil
ve své třídě dokonce na místě druhém. Na
počátku měsíce dubna ukončili úspěšnou
zimní sezónu oba závodníci v Březí u Mikulova, kde se jel poslední závod série BrnoBřezí-Hodonín. Marek v kategorii „Open“
nenašel přemožitele a zcela zaslouženě celý
seriál vyhrál. Zdeněk obsadil celkové druhé
místo v kategorii „Mini Z“ (měřítko 1:28).
Ani v kategorii „Stock“si nevedl vůbec špatně, umístil se na čtvrtém místě. Oba mladí
závodníci se nyní musí rychle adaptovat na
letní sezónu. Marek se se svou buggynou 1:6
zúčastní domácího seriálu mistrovství republiky a zahraničního seriálu EFRA. Zdeněk
vymění radiem řízené auto za mnohem větší
závodní stroj. Přesedne do motokáry v kategorii „Kadet” a bude bojovat na zcela jiné
závodní dráze v seriálu „Karting Cup“. Sezóna oběma jezdcům začíná ve stejný den, již
16. dubna, Markovi v holanském Helmondu
a Zdeňkovi na autodromu v Sosnové u České Lípy.
RC klub

Šachisté zvítězili v KP2v
Více než po dvaceti letech se moravskotřebovským šachistům podařilo probojovat do nejvyšší
krajské soutěže družstev KP1. Postup však nebyl
nijak jednoduchý. V úvodu turnaje zbytečně remizovali s Horní Čermnou, která si tak uhrála jediný
bod, a v konečném hodnocení skončila poslední.
Dále prohráli s Lanškrounem, který se také umístil
až v druhé polovině tabulky, a následně remizovali
v dobře rozehraném zápase se Žamberkem. Po čtyřech kolech byli na osmém místě s pouhými pěti
body. Od pátého kola však nastal ve výkonu družstva velký obrat. Hráči zabrali, začali méně chybovat a v následujících sedmi zápasech neztratili
jediný bod. Přestože vysoko porazili lídra soutěže
Ústí nad Orlicí, do posledního kola se Svitavami
nastupovali „jen“ z druhého místa. V derby sice

vyhráli, ale netrpělivě museli čekat na výsledek
Žamberk – Ústí nad Orlicí. V tomto zápase však
Ústí zaváhalo a tak se mohlo začít s oslavami.
I v hodnocení jednotlivců v rámci celého přeboru
se třebovským šachistům také dařilo. Zdeněk Sojma skončil první a v nejlepší padesátce se umístila celá základní sestava, Andriy Meleschko (6),
Jaromír Glöckner (12), Štěpán Cedzo (13), Pavel
Grepl (16), Milan Kotva (39), Josef Nečesánek
(50). Podrobné informace o průběhu celé soutěže
a výkonech jednotlivých hráčů lze získat na webových stránkách oddílu www.sachy.slovanmt.cz.
Konečné pořadí
TJ Slovan Moravská Třebová 26 bodů
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C
25 bodů
Lokomotiva Česká Třebová B 24 bodů

Tenisové jaro
Loňská sezona byla pro tenisový oddíl TJ Slovan
velmi úspěšná. V soutěžích bojovalo pět družstev
v pěti kategoriích. Tento trend pokračuje i v sezoně letošní. Tradičně reprezentují město v krajských soutěžích družstva dospělých a seniorů
a mají nemalé ambice. Družstva mladších a starších žáků letos oddíl nestaví, protože většina hráčů v těchto kategoriích pocházela ze Svitav a tam
letos obnovili činnost svého klubu. Naopak můžeme konstatovat, že moravskotřebovskému tenisovému podhoubí se daří. Počet dětí, které mají
zájem o tenis, roste a rodiče se ochotně zapojují
do tenisového kolotoče. Loni se soutěží účastnilo

družstvo dětí pěti až sedmiletých v kategorii minitenis. V letošní sezoně oddíl opět reprezentuje
družstvo minitenisu a nově i družstvo v kategorii starší – babytenis (8 – 9 let). Soutěže začínají
již poslední víkend v dubnu, žáčci první víkend
v květnu. Zavítáte-li na kurty v dopoledních hodinách, uvidíte zápasy dospělých, v odpoledních
hodinách hrají děti (viz rozpis na kurtech). Proto,
přijďte nás podpořit a využijte tak i příležitosti ukázat tento krásný sport, vhodný pro kluky
i děvčátka, vašim dětem.
Za tenisový oddíl Iva Kodešová
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Květnová sportovní
pozvánka – Atletika
8. 5. Dětřichovský memoriál (36.ročník) – silniční
běh Dětřichov - M.Třebová - 8,5 km
prezentace na náměstí T.G.M 8:00 - 8:45. Odjezd
autobusem na místo startu. Start v 10:00h.
8. 5. Malý dětřichovský memoriál (pořádá DDM)
od 8 - 10h. na náměstí TGM
běh pro děti a mládež (5-16 let); dle kategorií různý
počet okruhů na náměstí
Fotbal
prožívá nejfrekventovanější období
1. 5. 10,00 dorost st.,ml. - Horní Jelení
7. 5. 10,00 muži C - Chornice
17,00 muži B - Kamenná Horka
8. 5. 09,30 žáci st., ml. - Litomyšl
17,00 muži A - Litomyšl
14. 5. 09 – 12 hod. přípravka - turnaj na hřišti SKP
Slovan
15. 5. 10,00 dorost st., ml. - FK Pardubice C
21. 5. 10,00 muži C - Třebařov
17,00 muži B - Linhartice
22. 5. 09,30 žáci st., ml. - FK Pardubice C
17,00 muži A - Moravany
28. 5. 10,00 dorost st., ml. - Přelouč
Cyklistika
6. 5. 15,00 náměstí TGM - Závod míru nejmladších
(start 1. etapy). Pořádá CK Jevíčko
21. 5. BACH (orientační závod dvojic - 3.díl seriálu
Cykloman)
Cykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Závod je
určen pro dvojice – mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro příležitostné hobíky - tempo i trasu si určujete vy (4 hodiny). Morálním vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně
do cíle. Prostor závodu:Centrum závodu je fotbalový
stadión SKP Slovan MT. Celý závod se pak odehrává v
okolí Moravské Třebové
Průběh akce: 10.00 - 11.15 - prezence + mapy
	12.00 - 13.00 - start;16.00 - 17.00 - do
jezd do cíle

Program činnosti Klubu
českých turistů
1. 5. neděle - Cykloturistická hvězdicová jízda do Javoříčka - 33. ročník. Sraz členů odboru KČT i ostatních
zájemců o společnou jízdu v 9.00 hod. u autobus. nádraží.
Ostatní mají možnost individuální jízdy do Javoříčka dle
propozic. Vede: H. Doleželová
6.–8. 5. pátek – neděle - Tradiční květnový zájezd na Táborsko. Odjezd přihlášených účastníků v 6,00 hod. od klubovny odboru KČT na Piaristické 8. Vede: J. Schneeweiss
11. 5. středa - Květnové „Přátelské posezení v klubovně“ pro upřesnění programu činnosti na červen a zabezpečení organizačních záležitostí letních akcí. Začátek v 19,00
hod.
14. 5. sobota - K pramenu řeky Moravy na Kralickém
Sněžníku – pěší výlet na trase z Horní Moravy na vrchol
Kr. Sněžníku a zpět v rámci odběru vody pro akci Eurorando. Délka pěší trasy cca 16 km. Odjezd přihlášených zájemců osobními vozy v 8,00 hod. od autobus. nádraží. Vede: J.
Schneeweiss
22. 5. neděle - Zájezd do České Třebové na DP „Putování za Třebovským kohoutem“. Sraz zájemců v 6,45 na
nádraží ČD. Návrat cca 17,00 hod. Vede: L. Weinlich st.
28. 5. sobota - Pěší výlet na DP „Po Krounce a Novohradce“. Čas odjezdu a způsob přepravy vlastními vozy
bude upřesněn na schůzce 11. 6. Vede: D. Mikulková
V květnu budou opět uskutečňovány pravidelné středeční
a nedělní odpolední cyklovyjížďky do blízkého okolí. Pokud je v plánu uveden nedělní celodenní výlet, odpolední
vyjížďka se přesouvá na sobotu. Sraz ve 13,00 hod. u autobus. nádraží na Komenského ulici. Bližší informace u p.
MUDr. H. Doleželové na tel. 461316755.
Případné změny v programu a doplňky budou zveřejněné ve vývěsní skříňce a na webových stránkách odboru
www.kctmt.webnode.cz.
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Městská liga nohejbalu
Pouhých deset týmů se zúčastní premiérové městské ligy v nohejbalu trojic, která se uskuteční v letních měsících (červen – září). Začíná se 4. 6. Předpokládá se, že hracími dny budou víkendové soboty
- neděle, s možností předehraní zápasů. Hracími prostory pak antuková hřiště na ul. Dukelská, příp. II.
ZŠ ul. Palackého. Jak být u toho (získat akreditaci), resp. nezmeškat tuto jedinečnou možnost? Do
15. května 2011 odevzdat přihlášku týmu a absolvovat vstupní schůzku, kde budou účastníci seznámeni
s hracím řádem a podmínkami. Svůj zájem adresujte
co nejdříve na kontaktní adresy:
1. Dostál Jaroslav, Dukelská 10, Moravská Třebová;
tel.: 733 183 222, mail: divil@seznam.cz
2. Lazar Jiří, tel.: 603 864 986, mail: LAZAR@orcz.cz

Moravskotřebovská cyklistika objevuje
další tradice a naplňuje je aktivitou

Rapidní rozmach cyklistiky vedl v roce 2001 nejen ke
vzniku Cyklistického klubu (CK), vřazeného do TJ Slovan, ale též ke zrodu ojedinělé akce - seriálu Cykloman.
Dne 4. července 1894 byl založen moravskotřebovský
cyklistický klub. Klub otevřel cyklistickou dráhu na Písku
CYKLOMAN – jubilejní 10. ročník
a konal rovněž pouliční závody cyklistů, například 1896
Seriál závodů se koná pod záštitou hejtmana Olomoucké ulici. Proslulým se pak stal Hřebečský cykna Pardubického kraje Mgr.Radko Martínka.
listický závod v roce 1900 po silnici Svitavy – Lanškroun
– MT – Svitavy (63 km).
Pořadatelem závodů je CK Slovan Moravská
Bohužel předválečné podmínky nebyly nejpříznivější,
Třebová. Hlavní cenou seriálu je horské kolo
takže 27. listopadu 1911 byl cyklistický klub po 18 letech
Haibike.
své aktivity rozpuštěn…
16. 4. 2011 Prolog - silniční časovka na 9Km
Vraťme se tedy po 100 letech k cyklistické přítomnosti:
30. 4. 2011 Terénní časovka
Kromě seriálu Cykloman, který byl oceněn v rámci ankety
21. 5. 2011 BACH - orientační závod dvojic
Sportovec roku jako nejlepší okresní akce v roce 2010,
11. 6. 2011 MCC - městské crosscountry
se Moravská Třebová pyšní řadou skvělých cyklistů, kteří
23. 7. 2011 Paperman - triatlon
dnes již budují svou slávu jinde. Máme na mysli rodáka
2. 7. 2011 ORI cup - silniční závod s hromad(žel, jen z někdejší MT porodnice) Romana Kreuzigera či t.č. úspěšného krajánka Leopolda Königa. Po svých
ným startem
loňských úspěších v týmu PKS Whirlpool (Hradec Krá13. 8. 2011 Kunčinský duatlon
lové) přestoupil do německé profesionální stále Net-App,
10. 9. 2011 Babí léto - mtb maratón
aby se přiblížil víc svému vysněnému cíli – jednou změ8. 10. 2011 Silniční časovka
řit síly s těmi nejlepšími světovými cyklisty na Tour de
22. 10. 2011 Výjezd do vrchu
France.
27. 10. 2011 Galavečer - vyhlášení výsledků
Seriál Cykloman je sérií silničních, terénních a městCykloman a Cyklománek
ských cyklistických závodů. Bojuje se v něm o pohár pro
www.cykloman.cz
nejuniverzálnějšího cyklistu města Moravská Třebová.
Vítězové získávají výsadní právo na jeden rok nosit čestný titul nejuniverzálnějšího cyklisty
města. Každoroční kolotoč deseti cykTJ C
J
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listických podniků za rok má v současUatTousek.c
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nosti jasně propracovaná pravidla - do
TaOwww.gp
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celkového pořadí se započte každému
účastníkovi osmi věkových kategorií
sedm nejlepších výsledků; právě tato
forma se ukázala být dostatečně spravedlivá - cyklisté si tak mohou vybrat
typ závodu podle aktuální formy a obliby, případná neúčast na některém
závodě nikoho nehandicapuje. Ročně
35. ROČNÍK
tak změří své síly asi 700-800 cyklistů,
Moravská Třebová - náměstí T.G.M. G R A N D P R I X
z nichž téměř třetina zavítá do města
6. května 2011
odjinud. Za desetiletí to bude znameJEVÍČKO
6.
8.
5.
2011
16.20 hod. zahájení, mažoretky, představení cyklistů
nat stovku cyklistických závodů - práPanský Dvůr, ul. K. H. Borovského
16.45 hod. přivítání účastníků starostou města
vě odtud pochází přívlastek Moravská
sobota 7.5.2011 od 15.00 hodin
16.50 hod. slavnostní start před radnicí
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Třebová - hlavní město cyklistiky.
ostrý start - ulice Gorazdova
20.30 hodin HOST VEČERA
Cyklománek, tedy obdobná soutěž pro
PANGEA THE BEATLEs rEvivAL BAND
děti a mládež, se uskuteční již pošesté.
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Moravská Třebová

Atletka Pařilová sbírá další úspěchy
Čtyřnásobná držitelka titulu „Sportovec Moravské Třebové“ – Nikola Pařilová (1994) svou sportovní aktivitou zdokonalovala své možnosti, až přerostla rámec
města. I proto bylo z jejího pohledu nutností přestoupit výše, za lepšími podmínkami, jež by jí zajišťovaly
adekvátní sportovní růst. Dnes je stále obdivovaná moravskotřebovská atletka „součástí“ brněnského sportu,
neboť tam patří – JAC je jejím domovským oddílem,
jako studentky Soukromé atletické školy Brno - Hády.
V rámci nových aktivit se mj. zúčastnila soustředění v
Africe, i ve Vysokých Tatrách, aby načerpala psychické
i fyzické síly na halové mistrovství ČR. A Nikole se dařilo více, než by sama předpokládala. Ve své oblíbené
disciplíně – výšce – dokázala svůj osobní rekord po-

sunou až na hranici 173 cm! Možná si říkáte: „To není
zrovna moc“, ale zkuste si uvědomit, že mladé atletce je
teprve 16 let! Po dvou letech svůj rekordní výkon „vyšperkovala“ až na 173 cm (26. 2. Mistrovství ČR juniorů a dorostu 2. místo). Nicméně stříbrná medaile v halového mistrovství ČR (únor 2011) ji podněcuje k další
tvrdé práci v tréninku. „Určitě nemám nijak přehnaný
cíl, když bych chtěla v létě překonat 175 cm. Psychicky
se na to cítím, prvenství v dorosteneckých a juniorských
kategoriích je lákavé i zavazující…“ vyzpovídala se
mladá talentovaná moravskotřebovská rodačka. Dobrá
forma ji přibližuje startu na MS do 17 let ve Francii,
kde je limit 180, což je výška, na kterou Nikola může
pomýšlet.
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