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Zabíjačka ve stylu vojáka Švejka
„Poslušně hlásím, že jsem zde“, tak by se
dal představit letošní čtvrtý ročník
festivalu Lidová zabíjačka aneb Jak
bývalo veselo na zámku a podzámčí.
Koná se v sobotu 15. května od 14 hodin
na nádvoří moravskotřebovského zámku.
Program nejslavnějšího literárního
„pucfleka“ Josefa Švejka už napovídá, že
se ponese v duchu švejkovského humoru,
že je to vlastně taková „Švejkova
MERENDA“.

Odpolední program slovem i písněmi
doprovodí sám Josef Švejk, v podobě
téměř k nerozeznání od slavné filmové
adaptace. Tři a půlhodinové pásmo plné
humoru a švejkovských hlášek, starých
rakousko-uherských a staropražských
šlágrů v podání skupiny „ŠVEJK c.k.
ŠRAML“ doplní pohádky pro děti.
„Kromě tradiční soutěže v pojídání jitrnic
bude Josef Švejk uvádět i další soutěže
jako o nejrychleji vypitý půllitr piva nebo
ve vzpírání pivních sudů. Vítěz bude
pokaždé odměněn speciálním švejkovským
půllitrem. Zajímavé budou určitě i vstupy

„c.k. Regimentu PĚTATŘICÁTNKŮ“
ukazující výstroj, výzbroj a výcvik rekrutů
z dob Rakouska-Uherska často inspirované slavnou Haškovou knihou,“ sdělil
ředitel Kulturních služeb města Jindřich
Kos. Neodmyslitelnou součástí festivalu
se stala i ukázka rozbourání prasete
řeznickým mistrem. Pro milovníky jídla
jsou připraveny jitrnice, jelítka, ovar,
tlačenka a klobásy, stejně jako další
občerstvení. „Další horkou novinkou
letošního programu budou typické
holandské speciality. V holandském
stánku na nádvoří zámku mohou
návštěvníci festivalu ochutnat tradiční
holandské a vlaardingenské speciality
jako nakládané sledě, polévku i typické
likéry. K ochutnání budou také sladké
vafle, které upeče holandský pekař,“
uvedl Kos. Obdobné vafle a další výrobky
inspirované typickým holandským
sladkým pečivem, si již brzy zakoupíme
i v České republice. Firma Moravec
Pekárny je plánuje začít vyrábět na konci
letošního roku v nové provozovně v Moravské Třebové. Další holandské speciality mohou lidé ochutnat v rámci

„Holandských dní“ od 13. – 15. května
ve Třebovské restauraci, kde nabídnou
holandští mistři kuchaři své speciality.
Raritou čtvrtého ročníku festivalu Lidové
zabíjačky bude vystoupení holandského
dudáka.
Po celý den jsou pro návštěvníky otevřeny
zámecké expozice, zámecká kavárna a pro
rodiče s dětmi dětské hřiště v areálu
zámku. Program vyvrcholí večerním vystoupením plzeňské kapely Lucie Revival,
kdy si připomeneme slavné hity české hudební skupiny Lucie. Podrobný program
najdete na straně 7 zpravodaje.
a

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Odbor životního prostředí MěÚ
přispěl ke kampani Den Země
Ke 40. ročníku kampaně Den Země se letos
připojil i Odbor životního prostředí městského úřadu v Moravské Třebové. Ve snaze
pomoci přírodě, vyrazil k silnici směr
Svitavy - Hřebeč, do oblasti přírodní
rezervace Rohová. Na úseku v délce zhruba
600 m se pracovníkům městského úřadu
podařilo nasbírat přes 20 pytlů odpadků,
které mnohé překvapily. Jednalo se převážně
o plastové odpady – PET lahve, obaly od
pamlsků, pneumatiky, sklo, ale také
peněženku s doklady, která byla pravděpodobně zcizena. Zároveň bylo toto množství
odpadu nepříjemným překvapením a zjištěním, že okolní příroda pro mnohé z nás nic
neznamená. Pohled z auta na plné příkopy
odpadků je opravdu zajímavý? Co vy řidiči
na to? Opravdu je nutné vyhazovat odpadky
oknem z jedoucího auta? Sběrné nádoby
máme přece na každém kroku – na parkovišti, před restauracemi, doma atd. Nebo nám
odpad v autě tak moc překáží, že nelze
posečkat a zbavit se ho na určeném místě?
Měli bychom se nad sebou zamyslet. Po nás
přijdou jiní…
Odbor životního prostředí

Městský úřad v Moravské Třebové získal
stříbrné ocenění za elektronickou komunikaci
Máte někdy problémy s komunikací na úřadech?
V Moravské Třebové se s nimi nesetkáte.
Úředníci městského úřadu zde patří mezi republikovou elitu. Ve třetím ročníku srovnávacího
výzkumu Město pro byznys, který byl odstartován porovnáním prvního kritéria, kterým je
test elektronické komunikace, obsadili moravskotřebovští zaměstnanci úřadu z 227 českých a moravských radnic stříbrnou pozici. Získali tak
nejlepší umístění z celého Pardubického kraje.
V první desítce se ještě umístilo na 7. místě město Chrudim, o příčku níž úředníci z Litomyšle.
„Ocenění mě velmi potěšilo. Výsledek výzkumu
nám potvrdil, že se daří naplňovat cíl, který jsme
si stanovili. Tím cílem je „Městský úřad
Moravská Třebová – úřad pro Vás“. Pracovníci
našeho úřadu využívají na profesionální úrovni
moderní informační a komunikační technologie,
dosahují také vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb určených širokému spektru
klientů,“ sdělil tajemník městského úřadu StaTOP radnice Pardubického kraje
– celorepublikové pořadí
2. Moravská Třebová
7. Chrudim
8. Litomyšl
17. Vysoké Mýto
24. Lanškroun
37. Hlinsko

nislav Zemánek a dodal: „Uznáváme princip
vstřícného a rovného přístupu ke všem klientům
a snižujeme jejich zatížení. V neposlední řadě
úředníci dosahují vysoké efektivnosti při využívání všech dostupných zdrojů, tak aby co nejlépe
vyhověli požadavkům našich klientů.“
Výzkum probíhal formou simulovaného mailového dotazu fiktivního občana dle standardu
metodiky Mystery mailing. Fiktivní podnikatel
zaslal dotaz na danou místní samosprávu. Na
základě získaných odpovědí byla vyhodnocována
jejich úplnost na všechny položené otázky a následně rychlost odpovědi.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
Výsledky kritéria testu elektronické komunikace:
Test elektronické komunikace v 227 českých
a moravských radnicích – výsledné pořadí je
průměrem pořadí první a druhé vlny testu
elektronické komunikace:
Pořadí v 1. vlně

Pořadí v 2. vlně

3
33
58
1
37,5
108

21
18
1
79
55,5
15,5

„Sbírka Pomoc seniorům“
pomáhá prožít důstojné stáří
sociálně terapeutické dílny v DOMEČKU
seniorům v Sociálních službách Nové
Oblastní charita Moravská Třebová dne 14. dubzastupitelům a radním našeho města za zájem,
na slavnostně otevřela novou sociálně terakterý o činnost oblasti charity mají, a také za
města Moravská Třebová
peutickou (ST) dílnu ULITA. Posláním ST dílen
jejich podporu. Nakonec bych chtěl poděkovat
V úterý 20. dubna byl v prostorách Sociálních
služeb města Moravská Třebová, za účasti
vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka
a starosty města Moravská Třebová Josefa Ošťá-

dala, do rukou ředitele zařízení Emila Maléře,
předán symbolický šek ve výši 25.745 Kč. Peníze
poslouží na zkvalitnění každodenního života
seniorů. Organizace z nich plánuje zakoupit
altánek, či pergolu pro letní posezení klientů
v zahradě.
Předání daru je výsledkem finanční sbírky Pomoc
seniorům, kterou koncem loňského roku uspořádala společnost Sodexo. Přispět měli možnost
uživatelé stravenek Gastro Pass zasláním
poukázky do P. O. Boxu, klienti Sodexo nákupem
dárkových krabiček a obchodní partneři přispěním na sbírkový bankovní účet. Ve sbírce se od
října do prosince 2009 nashromáždilo krásných
257.466 Kč. Organizátor a partneři se po
skončení sbírky dohodli na rozdělení částky na
deset rovných dílů a obdarovali tak deset zařízení
pro seniory v celé ČR.
- Red -

Ulita v Moravské Třebové je poskytování
dlouhodobé a pravidelné podpory dospělým
lidem s mentálním postižením nebo chronickým
duševním onemocněním ve zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím
sociálně pracovní terapie. Zařízení slouží uživatelům formou denního pobytu ve všední dny,
pomáhá jim udržovat sociální vztahy a pracovní
dovednosti, uplatňovat svá práva a začlenit se tak
do běžného života ve společnosti.
„Velice vítám tento nový projekt Denního
stacionáře Domeček. Pro jejich klienty je
prospěšné, když v nově otevřených dílnách mohou
svojí prací vyplnit svůj denní program. Navíc
díky jejich práci vzniknou výrobky nebo umělecké
předměty, které budou mít i praktické využití.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na
vzniku terapeutické dílny podíleli. Firmě ČEZ, že
vytvořila takové dotační programy, které bylo
možné využít, Pardubickému kraji za podporu
těchto potřebných aktivit v sociální oblasti,

Poradenství pro osoby
se zrakovým postižením
Dne 5. 5. 2010 od 8.00 – 10.00 hod. se uskuteční
poradenství pro zrakově postižené osoby v zasedací místnosti v budově Městského úřadu
Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2.
Službu poskytuje odborné pracoviště SONS ČR
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky) – poradna Česká
Třebová. Sociální poradny poskytují osobám se
zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné
sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé
sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku
zrakového postižení.

hlavně vedení a zaměstnancům oblastní charity
za všechno úsilí, které museli při vytvoření
nových dílen Ulita vynaložit. Vzniklo něco
nového a potřebného. Já sám se velmi těším na
nové výrobky,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

Cílem ST dílen Ulita je prostřednictvím individuálních rozhovorů s uživateli stanovit jejich
osobní cíle, zakotvit je v individuálních plánech
a v pracovních programech a v aktivitách terapeutických dílen pracovat na jejich dosažení.
Dlouhodobým cílem ST dílen je u našich
uživatelů zvyšovat kvalitu jejich života a snižovat
závislost na jiné osobě se zaměřením především
na získání, zdokonalování a upevňování
pracovních návyků a dovedností.
Projekt ULITY byl podpořen v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na
sociální služby z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu ČR. Prostory pro potřeby
Denního stacionáře a pro terapeutické dílny
pronajalo město Moravská Třebová Oblastní
charitě bezplatně na tři roky.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Největší investice „Odkanalizování Udánek, Sušic,
Boršova a modernizace ČOV“ se blíží k realizační fázi
Moravskou Třebovou letos čeká největší investice za několik posledních let. Radnice zmodernizuje za 390 milionů korun čistírnu odpadních vod
a kanalizační síť ve třech místních částech
Boršov, Sušice a Udánky. Investici stihne město
dokončit do dvou let. „Na přípravě tohoto
rozsáhlého projektu, jehož realizace je pro
budoucnost a další rozvoj našeho města nezbytná
pracujeme od roku 2006. V současné době je
zpracována veškerá projektová dokumentace.
V lednu 2009 byla schválena naše žádost o dotaci
a proběhlo výběrové řízení na správce stavby.
Práce zahájíme se zpožděním díky vlekoucím se
jednáním a schvalovacím řízením se Státním
fondem životního prostředí (SFŽP), který se
vyjadřuje ke smlouvě s provozovatelem, firmou
VHOS, a k zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na dodavatele stavby. Fond například
požaduje, aby město vybralo stavební firmu, která
nabídne nejnižší cenu. Nejsem toho zastánce, tlak
na cenu může snížit kvalitu celé stavby, ale
u veřejných zakázek se prosazuje cena. Nic s tím
nenaděláme,“ sdělil místostarosta města Václav
Mačát a dodal: „Na modernizaci čistírny a kanalizace přidá stát asi 244 milionů korun, zbytek
zaplatí město. Zvažovali jsme, jestli to náš
rozpočet zvládne. Ale čistírnu opravit musíme,
jsme tlačeni termínem splnění norem Evropské
unie. Sankcí se ale nebojíme, málokterá obec
podmínky do roku 2010 splní.“
Samotný proces výběrového řízení spadá dle
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách do
kategorie veřejných nadlimitních zakázek v otevřeném řízení. „Dle harmonogramu akce,

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
28. a 29. května 2010
informace o vydávání voličských průkazů
Prezident republiky vyhlásil dne 5. února 2010
svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 37/2010 Sb. Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky na dny
28. a 29. května 2010.
Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR může
volič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen
v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, ale
také v jakémkoli zvláštním volebním okrsku
u zastupitelského úřadu v zahraničí (např. při
zahraniční dovolené). Voličské průkazy vydávají
obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče,
popř. zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm
v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu
voličů u zastupitelského úřadu.
Voliči mohou v období od 8. února 2010 (tedy
od vyhlášení voleb) do pátku 21. května 2010
podávat PÍSEMNÉ žádosti o vydání voličského
průkazu – s ověřeným podpisem voliče. O vydání voličského průkazu lze požádat také
OSOBNĚ (v případě osobního podání písemné
žádosti voličem postačí ověření jeho totožnosti
pracovníkem obecního úřadu a podpis voliče není
třeba úředně ověřovat), a to nejpozději do
středy 26. května 2010.
Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT voličům
nejdříve od čtvrtka 13. května 2010 (ne dříve),
a to osobně voliči, nebo osobě s písemnou plnou
mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče)
k převzetí voličského průkazu, anebo voličský
průkaz bude voliči zaslán na adresu, kterou si
v žádosti uvedl.
Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí

vyloučíme-li možné komplikace odvolacího
procesu, by mohlo být „kopnuto“ do země ještě
na podzim letošního roku,“ řekl vedoucí odboru
investičního a regionálního rozvoje Tomáš
Kolkop. Při projekční přípravě nechalo město
zpracovat i dokumentaci veřejných částí
kanalizačních přípojek, na jejímž základě bylo
vydáno územní rozhodnutí. Díky tomuto kroku
nebude nutné, aby si občané nechali zpracovávat
zvláštní dokumentaci na povolení přípojek (dle
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 103 odst. 1,
písmeno b) bodu 8, není třeba stavební povolení
ani ohlášení pro stavby přípojek vodovodních,
kanalizačních a energetických v délce do 50 m).
U přípojky, která je delší jak 50 m, týká se to
několika domů v městské části Boršov, bude
muset vlastník nemovitosti požádat stavební úřad
o vydání stavebního povolení. Obdobně, dojde-li
v průběhu stavby k požadavku majitele nemovitosti na vybudování kanalizační přípojky,
která nebyla schválena v územním řízení, musí
tento požádat o vydání územního souhlasu. Tyto
případy budou řešeny individuálně v součinnosti
vlastníka nemovitosti, správce stavby a stavebního úřadu.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Prezentace investiční akce
Regenerace panelového sídliště Západní
- IV. etapa (rekonstrukce ul. Jiráskova)
Město Moravská Třebová zastoupené
odborem investic a regionálního rozvoje zve
veřejnost na veřejnou prezentaci investiční
akce „Regenerace panelového sídliště
Západní - IV. etapa (rekonstrukce ul.
Jiráskova)“. Prezentace se uskuteční ve
velké zasedací místnosti městského úřadu
na ulici Olomoucká, dne 10. 5. 2010
v 15 hodin. Cílem prezentace je seznámit
širokou občanskou veřejnost se záměrem
města zrekonstruovat dopravní a technickou
infrastrukturu na ulici Jiráskova. Na prezentaci
bude přítomen projektant akce, který projekt
představí.
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První česká expozice štítků na
hole na zámku v Mor. Třebové
Od 8. května tohoto roku bude na zámku
v Moravské Třebové otevřena první česká
expozice historických štítků na turistickou hůl.
Celá vystavená sbírka obsahuje přes 1000 štítků
na hůl ze sbírky pana Milana
Blahy. Převážná část
sbírky se datuje do
meziválečného období
a k vidění je zde mnoho
unikátních štítků zobrazujících oblíbená turistická místa České republiky,
která jsou dnes již zapomenuta, či přestavěna do
modernější podoby. Část sbírky obsahuje i štítky
slovenské a německé.
Expozice je umístěna v prodejně suvenýrů na
zámku, hned vedle Mučírny a vstup je pro
všechny návštěvníky zdarma. Rádi vás přivítáme
od úterý do neděle během turistické sezony na
zámku.
Daniela Blahová

Z jednání zastupitelstva
města dne 19. dubna 2010
Zastupitelstvo města schválilo:
• Zapojení města do výzvy č. 06 IOP, projekt
„Technologická centra obcí s rozšířenou
působností“ včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
• Rozpočtové opatření č. 3/2010 rozpočtu města –
rozdělení Interního grantu Zdravého města a Místní agendy 21 schváleného ve výši 40.000 Kč
• Příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek v roce 2010
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• Předpokládaný dopad projektu Technologické
centrum města Moravská Třebová do běžných
výdajů rozpočtu města.
• Předloženou informaci o přípravě voleb
přísedících Okresního soudu ve Svitavách, včetně
termínu pro návrh nových kandidátů.
Zastupitelstvo města ukládá:
• Starostovi města řešit interpelaci ve věci užívání
parcely v zahrádkářské kolonii Boršov.
• Starostovi města řešit interpelaci ve věci
bytového domu na ul. Hřebečské a jeho okolí.

Program regenerace MPR v roce 2010
Město Moravská Třebová obdrželo nabídku státní
finanční podpory z Programu regenerace pro rok
2010 ve výši 2.040.000 Kč. Jedná se o nejvyšší
finanční podporu z celé České republiky.
V loňském roce o tuto podporu požádali 2 soukromí vlastníci kulturních památek a 4 objekty
v majetku Společenství vlastníků bytových jednotek.
Podklady pro úplné vyřízení žádosti podalo

5 žadatelů, jeden vlastník převedl žádost na rok
2011.
Z těchto finančních prostředků navrhujeme
obnovu 6 památkově chráněných objektů ve
vlastnictví města, 4 objektů v majetku Společenství vlastníků jednotek (pod Správou nemovitostí
s. r. o.) a 1 objekt ve vlastnictví soukromého
majitele, v souladu se schváleným rozpočtem
města a jeho investičních aktivit.

Objekty v majetku města
Dům, nám. TGM 37/19
- výměna oken
Dům, nám. TGM 28/37
- výměna oken
Dům, nám. TGM 28/37
- obnova střechy
Dům, nám. TGM 27/39
- obnova střechy
Latinská škola, Kostelní nám. 25/1
- restaurování kamenných prvků - dokončení
Radnice, nám. TGM 32/29
- restaurování maleb
Objekty v majetku společenství vlastníků jednotek
Dům, ul. Čs. armády
- obnova východní fasády
Dům, ul. Hvězdní 151/4
- obnova vchodových dveří
Dům, ul. Krátká 80/4
- restaurování kamenných prvků
Dům, nám. TGM 148/30
- restaurování vnitřních portálů - 3 ks
Objekty v majetku fyzických osob
Dům, ul. Poštovní 73/1
Pavel Prudil, M. Třebová
- restaurování štukových omítek

stát
303.000
175.000
366.000
367.000
167.000
317.000
85.000
12.000
75.000
72.000

101.000
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O novém územním plánu s místostarostou Václavem Mačátem:
Návrh nového územního plánu města počítá s krytým bazénem
i s novými lokalitami pro bytovou výstavbu
S návrhem nového územního plánu města se
mohou seznámit návštěvníci moravskotřebovských webových stránek, na nichž od počátku
dubna najdou podobu územního plánu se
zapracovanými některými připomínkami a náměty vzešlými z jednání členů výboru pro
strategický rozvoj města, zastupitelstva města
a také z řad občanů.
Na otázky týkající se důležitých změn
zanesených do tohoto klíčového rozvojového
dokumentu a výhledů dalšího rozvoje městské
aglomerace odpovídá předseda Výboru
zastupitelstva města pro strategický rozvoj
města a místostarosta Moravské Třebové
Václav Mačát:
Které nejdůležitější úpravy oproti dosud
platné verzi byly pro novou podobu územního plánu navrženy?
Výbor pro strategický rozvoj města doporučil
v únoru tohoto roku zakomponovat do nového
územního plánu několik podle mého názoru
zásadních změn. Mezi jinými se jednalo o tyto
úpravy: schválit v lokalitě pod bývalým
motokrosovým závodištěm plochy pro bydlení
a s nimi související plochy pro vybudování
místní komunikace, schválit v trojúhelníku
silnice I/35 a ulice Svitavské plochy pro
bydlení, na ně navazující plochy pro rekreaci
a také parkovací plochy, určit více lokalit pro
možnou výstavbu krytého bazénu či schválit
území navazující na stávající městskou
průmyslovou zónu ve Svitavské ulici směrem
na západ jako novou plochu pro lehký
průmysl. V této lokalitě výbor pro strategický
rozvoj zároveň doporučil vypustit z návrhu
nového územního plánu rozšíření městské
průmyslové zóny ve Svitavské ulici severním
směrem kvůli naprosto nevyhovujícím
terénním podmínkám a blízkosti bytové
zástavby. Změn navržených pro zpracování
nového územního plánu bylo mnohem víc. Jak
už jsem zmínil, některé uvažované úpravy
výbor pro strategický rozvoj města nedoporučil, mezi nimi například změnu určení využití
ploch v zahrádkářské kolonii nad aquaparkem
na plochy pro bydlení. Toto stanovisko bylo
také zcela v souladu s míněním architekta
územního plánu.
Byly uvedené navržené změny prodiskutovány zastupitelstvem města a jsou v současné podobě dokumentu zakomponovány?
Většinu navrhovaných změn městští zastupitelé projednávali na svém zasedání v polovině
ledna. Diskuse se rozvinula nad několika body,
jejichž realizace by jistě znamenala viditelné
zásahy do budoucí podoby městské aglomerace. Patřily sem například technické
stránky zmíněných plánů na zřízení ploch pro
bydlení pod stávajícím motokrosovým závodištěm, o nichž se hovořilo zejména v souvislosti s plánovanou komunikací, či návrh na
změnu určení ploch v místě plánované
výstavby obchodního centra v ulici Dvorní na
zeleň. Vlastník pozemků, firma K. Y. International, má už několik let stavební povolení
a stavbou přípojek úředně zahájila stavbu
komerčních objektů. Pro neplnění základních
povinností stavebníka však byly stavební práce

stavebním úřadem pozastaveny. Proto byly
tyto pozemky navrženy k zařazení do
přestavbových. Znamená to, že zmíněné
plochy by byly v územním plánu navrženy
jako plochy pro veřejnou zeleň a při změně
stavby nebo při změně účelu užívání by byl
vlastník v těchto záměrech městem omezován.
Veřejná zeleň by se měla objevit také v lokalitě
jihozápadně od současné průmyslové zóny ve
Svitavské ulici. Přestože se původně i v tomto
trojúhelníku uvažovalo o výstavbě dalších
průmyslových objektů, nový návrh zněl na
vybudování protihlukového valu ze zeminy
a veřejnou zelení. Všechny zmíněné změny
zatím nejsou do nové podoby územního plánu
zveřejněného na webu města zapracovány,
o některých bude probíhat další diskuze a také
bude záležet na vyjádření dotčených orgánů
státní správy.
Kromě návrhů výboru pro strategický
rozvoj a připomínek zastupitelů se zpracovatelé územního plánu zabývali také
připomínkami a požadavky obyvatel, majitelů pozemků v katastru města a městských
částí. Dalo by se shrnout, čeho se tyto
požadavky nejčastěji týkaly?
Převážná část požadavků občanů se týkala
změn současného účelu jimi vlastněných
pozemků na pozemky s určením pro bytovou
výstavbu. Výjimkou byly žádosti o změnu
stávajícího účelu na pozemky určené pro
výstavbu fotovoltaických elektráren, či žádost
majitele pozemku v současnosti vedeného jako
půda pro výsadbu ostatních zemědělských
kultur o změnu na pozemek pro výstavbu
motorestu a velkoobchodu. Většině těchto
požadavků bylo vyhověno, některým za přesně
stanovených podmínek ochrany životního
prostředí či podmínek udržitelného rozvoje.
Některé požadavky nebylo možno doporučit
k realizaci například proto, že dotčené pozemky jsou zařazeny do územního systému ekologické stability, kde je zástavba nepřípustná.
Kde se nakonec našla lokalita pro výstavbu
krytého bazénu, jehož absenci mnoho
našich občanů pociťuje jako velký nedostatek města?
Jako hlavní lokalita pro výstavbu krytého
bazénu bylo v souladu s návrhem zpracovatele
územního plánu architekta Rozehnala navrženo území naproti aquaparku v areálu Hedvy.
Výbor pro strategický rozvoj města však
zároveň doporučil určit pro tento účel více
ploch ve městě a v budoucnu využít tu
nejdostupnější. Kromě této skutečně chybějící
stavby bych chtěl zmínit několik dalších
klíčových objektů, o kterých se určitě bude
ještě diskutovat. Patří sem například obchodní
centrum, o jehož výstavbě se uvažuje v lokalitě areálu Hedvy a bývalé pily u vlakového
nádraží, lyžařská lanovka a sjezdovka s umělým zasněžením a osvětlením, chata u rozhledny a další. K rozvojovým projektům, bez
nichž nemá město šanci uspět v soutěži
s městy obdobné velikosti, můžeme zařadit
i úpravu pěších a cyklistických tras v okolí
rozhledny a v první řadě revitalizaci a rehabilitaci historického jádra, což je dlouhodobý

úkol. Ale to už hovoříme o věcech, které
nemají přímou souvislost s aktuálně prováděnými změnami územního plánu.
Chybí vám osobně ve městě něco, s čím
územní plán zatím vůbec nepočítá a co by
pravděpodobně bylo třeba i náročné do
něho zakomponovat a následně realizovat?
Chybí poměrně zásadní věc a to řešení
přivaděče z plánované rychlostní komunikace
R35, která má vést severně od města do
Moravské Třebové. O napojení našeho města
na R35 komunikujeme s Ředitelstvím silnic
a dálnic a s Pardubickým krajem. Odmítáme
variantu napojení přes Sušice a Lanškrounskou
ulici a doporučujeme trasu přivaděče, která by
vedla přímo k průmyslové zóně na západ od
města.
Na závěr váš názor na problém týkající se
místa, pro něž se stále nedaří najít optimální řešení využití. Jedná se o areál bývalé
dětské nemocnice, pro který již bylo
navrženo množství projektů, všechny zatím
bezúspěšně. Architekt územního plánu
uvažoval o vytvoření městského parku, do
kterého by byl zahrnut i sousední kostel.
Nevyužitý nemocniční pavilon, který blokuje velmi cennou zeleň a do kterého by se
musely investovat značné finanční prostředky, navrhl zbourat a v odsunuté poloze postavit nový pavilon pro důchodce v krásném
parku.
Doporučení pana architekta Rozehnala považuji já osobně za rozumné, jenom bych ještě
zvážil, zda je nutné objekt zbourat, nebo by se
přece jenom neměl rekonstruovat. Pod pojmem pavilon pro důchodce si přitom představuji nadstandardní ubytování pro seniory,
včetně wellness centra a dalších služeb, které
by byly k dispozici i pro občany města. O takovýto projekt projevilo zájem několik soukromých investorů, avšak zastupitelstvo města
rozhodlo objekt zakonzervovat a rozhodnutí
o jeho dalším osudu odložilo na neurčito.
Město Moravská Třebová má v současnosti
schválený územní plán z počátku roku 1995,
jehož platnost končí v roce 2015. Do
současnosti bylo v platném dokumentu
provedeno pět dílčích změn, v územním plánu
je však ze zákona povoleno provádět pouze
šest změn, proto zastupitelstvo města rozhodlo
v říjnu roku 2008 o zahájení procesu
zpracování nového územního plánu.
Předpokládaná doba platnosti nového územního plánu je 15 - 20 let. Zastupitelé města se
budou v následujících měsících zabývat
studováním a schvalováním nově navržené
podoby, zároveň se k němu vyjádří dotčené
orgány státní správy. Občané Moravské
Třebové se k němu mohou nadále průběžně
vyjadřovat, v závěru celého zpracovacího
procesu bude pak návrh územního plánu
s občany veřejně projednán na společném
jednání se zhotovitelem, plánovaným na
podzim tohoto roku. Nedojde-li k průtahům při
posuzování dotčenými orgány státní správy,
mělo by ke schválení konečné podoby
územního plánu dojít letos v říjnu.
Dagmar Zouharová

KVĚTEN 2010

strana 5

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

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

poznatek předán strážníky na Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, Městského úřadu
v Moravské Třebové.

Z činnosti městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v březnu přijali a řešili celkem 84 oznámení
od občanů. Při pochůzkové a kontrolní
činnosti strážníků bylo zjištěno a řešeno 7 dalších nedostatků, které trápily nejen občany
našeho města a ztěžovaly běžný denní život ve
městě. V březnu strážníci realizovali v osmi
případech odchyt toulavých psů, z nichž čtyři
se podařilo vrátit jejich pánům a čtyři byli
převezeni do Záchranné stanice volně žijících
zvířat Zelené Vendolí. Dále pak spolupracovali
ve dvou případech s posádkou Rychlé
záchranné služby a v dalších deseti případech
s Policií ČR. Tři případy předali strážníci
městské policie k šetření Obvodnímu oddělení
Policie ČR Moravská Třebová.

Alkohol hned po obědě
Dne 12. 4., hned po 14. hodině, si ustlal
podnapilý muž ve věku 50 let na ulici Farní
u vchodových dveří budovy s číslem popisným
16. Jelikož se chování tohoto jedince právě
neslučovalo se zákonem, byli představitelé
zákona nuceni nemilosrdně tohoto spáče
probudit a také zjistit, zda-li není muž zraněný.
Naštěstí na místě skutečně pouze usnul pod
tíhou alkoholu. Bohužel však se tato událost
odehrála před zraky mnoha dětí opouštějících
školu po vyučování, na které takové případy
skutečně nepůsobí právě výchovně. Pozitivní
na celé záležitosti je, že muž svoji chybu
uznal.

Bezohlední řidiči
Bezohlednost některých řidičů je skutečně
neomluvitelná. Pro některé pravidla provozu
na pozemních komunikacích zdá se neplatí
vůbec. Když poté přijde na řadu otázka
represe, takový řidič je navíc schopen začít
policistům vyhrožovat svléknutím z uniforem.
Nesčetněkrát se strážníci setkali zejména
v historickém centru města s vozidlem, které
zdaleka nebylo zaparkované podle všeobecných pravidel a ještě v zóně zákazu stání.
Poté to vypadá, jako když řidič projíždí
vozidlem po ulici a v tento okamžik jej
napadne na místě zastavit a z vozidla
vystoupit. Vzhledem k úzkým historickým
uličkám, které v centru města máme, není
schopné projet další osobní vozidlo, natož
nákladní vozidla Technických služeb vyvážejících odpad. Stalo se i Vám, že jste neměli
vyvezený odpad ve stanoveném termínu?
V mnoha případech je nutné poděkovat právě
těmto řidičům!
Krást se nevyplácí
Dva výrostci ve věku 13 let, dne 14. 3.
doplatili na nezdařený pokus opustit prodejnu
Billa se zbožím, na které neměli finanční
prostředky. Pánský deodorant v hodnotě
necelých 80 Kč uvíznul v kapse jednoho
a Kinder vajíčko za necelou dvacku v kapse
druhého výtržníka. Jelikož byl úmysl odhalen,
byla na místo přivolána hlídka městské policie,
která následně oba mladíky převezla domů
a předala rodičům. Samozřejmě byl také tento

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 2010
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 794 občanů ČR a 70 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové evidováno k 31. 3. 2010 na trvalém pobytu 10 864 občanů.
Za měsíc březen se v Moravské Třebové
narodilo 5 dětí, zemřelo 13 občanů,
přistěhovalo se 17 obyvatel a odstěhovalo
19 osob.

Bezdomovec
Podnapilému bezdomovci poskytli strážníci
městské policie pomoc na ulici Svitavské, dne
9. 4. před 21. hodinou. Muže nalezla hlídka
ležícího na ulici bez hnutí. Strážníci zjistili, že
muž není zraněný a jelikož byl značně cítit
alkoholem, bylo policistům okamžitě jasné, co
se stalo. Když se podařilo muže přivést opět
k částečnému vnímání reality a začal komunikovat, i když se zprvu zdálo, že v cizím jazyce,

využili strážníci svého oprávnění a vyzkoušeli
na onom jedinci přístroj k měření alkoholu
dechovou zkouškou. Když se po dlouhém
načítání na displeji přístroje objevilo číslo
3,450 promile, nechtělo se strážníkům věřit
a tak provedli test ještě jednou. Překvapivě se
číslo na displeji onoho přístroje objevilo znovu
a tak nezbývalo, než na místo přivolat Rychlou
záchrannou službu, která tohoto bezdomovce
odvezla do Svitavské nemocnice k odeznění
akutní intoxikace.
Karel Bláha, velitel Městské policie MT

,,Zlatá svatba“
Dne 7. května 2010 uběhne 50 let
ode dne, kdy si řekli své důležité
,,ano“ Anna a Karel DUBOVI
z Moravské Třebové.
Maminko a tatínku díky za vše!
Ke krásnému výročí přejí mnoho
zdraví, štěstí a pohody do následujících let dcera Eva a syn Karel,
vnoučata Barbora, Jakub a Adam
a pravnučka Karolínka.

Dopravně bezpečnostní akce
v Moravské Třebové
Už tak dobrá spolupráce mezi městskou
policií a Obvodním oddělení Policie ČR
v Moravské Třebové se i nadále prohlubuje.
Dne 14. 4. byla společnými silami v Moravské Třebové provedena dopravně
bezpečnostní akce. Do této akce bylo
zapojeno celkem osm policistů a čtyři
policejní vozy. V ulicích města byly rozestavěny na předem určených stanovištích na
ulicích Lanškrounská, Brněnská a Svitavská
tři smíšené policejní hlídky. Dva policisté
prováděli kontrolu přímo v provozu ve
služebním vozidle. Bylo zkontrolováno
několik desítek nákladních i osobních
automobilů. Cílem byla kontrola technického
stavu dopravních prostředků, samozřejmě
kontrola patřičných dokladů řidiče a následovala i dechová zkouška. Při kontrolách
bylo zjištěno i několik přestupků, které byly
policisty projednány na místě samotném ve
zkráceném řízení o přestupku uložením
blokové pokuty. Řidič projíždějící městem
tak mohl spatřit policejní hlídky při vjezdu
i výjezdu z města. Několik jedinců tak

dokonce uvízlo v sítích policejní kontroly
i dvakrát. Podobných společných kontrol
mají moravskotřebovští policisté v tomto

roce v plánu ještě několik. Smyslem je
zejména přinutit řidiče, aby dbali stanovených pravidel o technickém stavu vozidla
a jeho výbavy a nesedali za volant po požití
alkoholických nápojů.

Na lince 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová; tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba; kontakt:
npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního oddělení ČR
http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska-841266.aspx

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

strana 6

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

Operace PVC aneb
Skauti uklízeli les
V sobotu 17. dubna 2010 již popáté moravskotřebovští skauti v rámci Dne Země Poctivě Vyčistili
Cesty v oblasti Pekla a přilehlého okolí od
nežádoucích odpadků. Za slunečného rána se
sešlo 65 obětavých dobrovolníků, kteří v pěti
úklidových skupinách vyrazili podél turistických
tras Peklem, přes vrchol Pastviska a podél cesty
na Srnčí. Stejně jako loni jsme ještě přibrali také
oblíbená zákoutí na Křížovém vrchu a osmičlenná skupina linhartických dětí čistila „Hamperk“.
Všichni jsme se potom již tradičně sešli na
tábořišti u studánky v Pekle. Bohužel i letos byla
shromážděná „úroda“ víc než bohatá. Kde se ten
nepořádek pořád bere? Pytle se rychle plnily
všemožným odpadem, který do lesa určitě
nepatří: papírové a plastové obaly, lahve,
plechovky..., ale třeba také pneumatiky a dokonce
celá lednička. Že si někdo dá tu práci, aby ji
odvezl do lesa, místo do sběrového dvora, nad
tím opravdu nezbývá než zakroutit hlavou. Za
úsilí vynaložené ve prospěch čisté přírody přišla
účastníkům i letos symbolicky poděkovat paní
lesa Lesana a samozřejmě došlo i na tradiční
oheň s opékáním buřtů. Nejen s dosaženými
výsledky tak všichni zúčastnění mohli být
spokojeni. Až si příště vyrazíte na procházku do
přírody za město, zkuste naše úsilí podpořit
alespoň tím, že si zpět odnesete vše, co jste si do
lesa přinesli. Za spolupráci při akci děkujeme
Technickým službám Moravská Třebová. Další
informace včetně fotografií na našich webových
stránkách junak.mtrebova.cz.
Za moravskotřebovské skauty Pavel Navrátil

Karting Cup zahájil sezónu
První závod letošního ročníku Karting Cup
(v loňském roce Hobby Cup) byl odstartován
v polovině dubna v jihočeském Písku. Po dlouhé
zimní pauze se nažhavení závodníci nemohli
dočkat až usednou do svého stroje a doslova
vypálí na trať poměřit síly s ostatními rivaly.
Ze startovního roštu vyjelo na písecký závodní
okruh celkem 201 licencovaných a registrovaných jezdců v několika kategoriích, od pětiletých
holek a kluků až po zkušené jezdecké matadory.
Moravskou Třebovou reprezentovalo pět jezdců.
V kategorii Bambini startuje druhým rokem
Ondra Khyr. Na značně náročné trati statečně
bojoval se svými soupeři. I přes technické
problémy, které se během závodu vyskytly,
obsadil pěkné 5. místo. Zdeněk Ošťádal setrval
pro letošní sezónu v kategorii Kadet. Zimní pauza
jej příliš nezaskočila, s tratí se porval velmi dobře
a zaslouženě si z Písku odvážel stříbro.T řídu
Rotax junior Max zastupoval Adam Doležal.
Během nedělního ranního tréninku měl kolizi,
poškodil motokáru, a to mu nedovolilo do závodů
již nastoupit. Obdobný problém potrápil i našeho
nejstaršího závodníka Láďu Jokeše, ten raději
sám odstoupil ze zdravotních důvodů. Zranění si
způsobil při páteční tréninkové jízdě. Za zmínku
stojí, že se Láďa na sklonku loňského roku
zúčastnil světového finále v Itálii, kde předvedl
obdivuhodný výkon a obsadil 9. příčku v kategorii Easy 125. V rozsáhlém startovním poli
byl nejstarším závodníkem světa. Libor Blaha
i nadále setrval v nejrychlejší třídě FC junior.
Předvedl adrenalinovou skvělou jízdu. V poslední
rozjížďce se však dostal krátce po startu do
kolize, přesto pokračoval dál, na trati nechal
poslední zbytky sil a dojel si pro konečné
8. místo.
Pro tento rok je naplánováno 7 závodů, mimo
jiné bude odstartováno i na zcela nové trati
v západočeském Chebu. V polovině května se
uskuteční závodní klání na okruhu v Sosnové
u České Lípy. Přejeme jezdcům v nadcházející
sezóně mnoho úspěchů a žádné zbytečné kolize.
Zkušení borci dobře vědí, že sebemenší chybička
či zaváhání na trati stojí propad i o několik míst
ve startovním poli.
Autoklub MT
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Třebovští střelci jsou opět mistři!

V sobotu 27. března 2010 proběhlo ve Svitavách
Mistrovství České republiky ve štafetové střelbě
z laserových zbraní. Z celé republiky se sjelo 90
střelců ve věku od 10 do 26 let. Moravskou
Třebovou reprezentovaly děti ze střeleckého oddílu
BTS mládeže, který je organizovaný pod DDM.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii A
(10 - 12 let) obsadilo 2. místo družstvo ve složení
František Přidal, Petr Dospěl a Ladislav Záplata.
V nejobsazenější kategorii B (13 - 16 let) získali
krásné 4. místo Tomáš Kalášek, Petr Vala a Dominik
Pokorný. Družstvo v kategorii C (17 - 21 let) ve
složení Michael Pavliš, Petr Zemach a Lukáš Kadlec
bylo na 3. místě. Nejúspěšnější jsme byli v kategorii
D (22 - 26 let), kde naši zkušení střelci Dominik
Žák, Petr Štěpánek a David Mička byli na 1. místě
a Tomáš Konečný, Michaela Bartošová a Milan
Jičínský získali 3. místo. I ostatní děti z našeho
oddílu podali vynikající výkony, za které se nemusí
stydět. Více informací o nás naleznete nově na
www.sbtsmt.estranky.cz.
Za podporu střeleckého klubu mládeže děkujeme
městu Moravská Třebová a STŠ MO v MT.
Poděkování
V letošním školním roce jsem převzal funkci
hlavního trenéra střelecké mládeže v našem městě.
Navazuji na dlouholetou a skvělou práci pana
Miroslava Pařízka, který před deseti lety tento

oddíl znovu obnovil. Především díky jeho nadšení
a obětavosti pro děti se tento střelecký klub mládeže stal jedním z největších v ČR. Za předchozí
činnost, která vedla i k nynějším úspěchům, mu za
všechny děkuji.
Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

• Nabídka pracovního místa
Anera spol. s.r.o. se sídlem v Moravské
Třebové hledá pro svoji pobočku, která se
nachází na ul. Svitavské v areálu STK, nové
zaměstnance na pozici prodejce ojetých
vozidel.
Více informací podá pan Aleš Beran,
telefon: 602 243 777

• Nabídka
RESTAURACE U KALVÁRIE přijme
servírku do mladého kolektivu a příjemného
prostředí. Požadujeme praxi min. 3 roky
v oboru, spolehlivost, flexibilitu. Nástup dle
dohody. Dále pomocnou sílu do kuchyně na
1/2 úvazek. Nekuřák podmínkou.
Nástup ihned. Bližší na tel: 603 433 053,
www.ukalvarie.cz

Mladějovská průmyslová dráha v roce 2010
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 1. 5. - Zahájení sezóny výletních vlaků,
Sobota 15. 5., Sobota 29. 5, Sobota 12. 6. Historie v pohybu, Sobota 26. 6., Sobota 3. 7.,
Sobota 10. 7., Sobota 17. 7., Sobota 24. 7.,
Sobota 31. 7., Sobota 7. 8. - Bitva MladějovBlosdorf 1915, Sobota 14. 8., Sobota 21. 8.,
Sobota 28. 8., Sobota 4. 9., Sobota 18. 9. Ukončení sezóny výletních vlaků
Časy odjezdů výletních vlaků ve vyhrazených
sobotních termínech: v 9.20, 11.40, 14.10
a 16.45 hodin.
Dne 12. 6. a 7. 8. platí mimořádné jízdní řády
a budou vypraveny i zvláštní noční vlaky s časem odjezdu ve 20.15 h.
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
Děti do 6 let mají jízdu výletním zdarma. Zdarma
je možné i fotografování a natáčení pro vlastní
potřebu. Zastávka „Nová Ves u Kunčiny za-

stávka“ 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,
So: 8:00 - 18:00, Ne: 9:00 - 16:00, Po: zavřeno
Vstupné do muzea: Dospělí - 40 Kč, Děti:
(6 - 15) - 20 Kč, Děti do 6 let vstup zdarma.
Ve dnech sobotních výletních jízd se vstupné
neplatí, kromě pořádaných akcí 12. 6. a 7. 8.
V sobotu 7. 8. se platí vyšší vstupné, akci
organizuje vojenské historické muzeum Společnost Renata.
V sobotu 12. 6. proběhne akce s názvem Historie
v pohybu, v tento den se uskuteční výstava
starých strojů (stabilních motorů, automobilů
a traktorů) v provozu, v sobotu 14. 8. proběhne
vzpomínková akce na boje I. světové války s bojovými ukázkami pod názvem Mladějov Blosdorf 1915 (pietní akt, přehlídka zúčastněných
vojsk, výstava vojenské techniky). V den bitvy
platí zvláštní jízdní řád, který naleznete na našich
webových stránkách www.mladejov.cz.
Kromě svezení na úzkorozchodné železnici
můžete shlédnout expozice železniční, silniční,
zemědělské a stavební techniky.
Více na kontaktu: tel: 604 635 779 nebo
461 323 602, e-mail: mladejov@mladejov.cz,
internet: www.mladejov.cz
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Předprodej:
Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny
před představením, i v tomto případě platí, že po
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do
prodeje.

pro děti

GRIFY - pořadové cvičení se zbraní
+ seznámení s výstrojí a výzbrojí C. a K.
ARMÁDY
16.45 - Jak hloupý Honza obelstil čerta
- pohádka
17.20 - MOBILIZACE - FAMFÁRA do
ŠTURMU - rekrutská scéna - Pětatřicátníci - vojenské doplnění 35. regimentu
(scénka podle Švejka)
17.30 - Švejk c.k. Šraml - písničky
starých českých hospod a světových
bojišť I. svět. války
17.50 - Soutěž - pití piva (české vzpírání)
18.00 - Švejk c.k. Šraml - nástup
Pětatřicátníků - představení celéjo Švejkova Maršbataliónu,
Famfáry, aplausy,
božské uctívání atd.
KONEC Švejkových c.k. MANÉVRŮ - Čestná
salva!!!!!!!
18.30 - Koncert
revivalové skupiny
LUCIE Tribute (viz
obrázek)

11. 5. úterý

divadlo

Když jde kůzle otevřít

19. 5. středa

Pohádku pro nejmenší diváky a nejen pro
ně uvádí Hravé divadlo Brno.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál,
vstupné: 30 Kč

Peter Shaffer - Veřejné oko

festival
15. 5. sobota

Domácí zabíjačka

Program:
Švejkovy c.k. MANÉVRY
Program sám uvádí a zpívá Josef Švejk
14.00 - ŠVEJK c.k. ŠRAML - Švejkova
Marškumpačka
- zahajovací famfáry
- hudební zdravice Švejkova c.k. Šramlu
- slavnostní nástup Pětatřicátníků
- čestná přehlídka
14.10 - Švejk c.k. ŠRAML - Staropražské šlágry za c.k. Rakouska-Uherska
14.35 - Soutěž - zvedání sudů
14.50 - 15.10 - Ukázka bourání prasete
a jiných řeznických dovedností
15.15 - O pejskovi a kočičce - pohádka
15.45 - Švejk c.k.Šraml - Staropražské
šlágry slavných kabaretů a šantánů
16.15 - Soutěž - pojídání jitrnic
16.30 - PĚTATŘICÁTNÍCI - KVÉR-

Veřejné oko je komorní komedie.
Příběh, který na první pohled vypráví
o velmi nečekaném a netypickém
manželském trojůhelníku, je však při
hlubším pohledu především „něžně
moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství
a moudrosti, či o moudrém bláznovství
z lásky.
Režie: Ondřej Zajíc, hrají: Lukáš
Vaculík, Ivana Jirešová a Hynek
Čermák
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 190 Kč

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí
Litomyšl
4. – 6. 5 2010 / na různých místech
Litomyšle
Majáles litomyšlských studentů 2010
21. 5. 2010 od 19.30 hod. / Smetanův dům
Koncert: Bratři Ebenové
Koncert v rámci Majáles, předprodej
vstupenek od 4. 5. v IC
8. 5. – 31. 7. 2010 / Regionální muzeum
Výstava: Barbie a její svět
Fenomén panenky Barbie 1961 - 2009 ze
sbírky M. Lublinerové
Svitavy
7. 5. 2010 od 21.00 hod. / Park Jana Palacha
(Fabrika za nepřízně počasí)
Koncert: Ready Kirken
11. 5. 2010 od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Koblížek a Baumgartner Švýcarsko
Hrají vlastní kompozice i standardy
jazzových velikánů Ch. Parkera,
D. Ellingtona a O. Colemana
19. 5. 2010 od 20.00 hod. / Fabrika
Miroslav Donutil uvádí: Cestou necestou
Vystoupení známého umělce
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
Polička
6. 5. 2010 od 19.00 hod. / Tylův dům
Koncert: Věra Špinarová a Adam Pavlík
band
14. – 23. 5. 2010 / Tylův dům, kostel sv.
Jakuba, Centrum B. Martinů
Martinů fest 2010
14. 5. od 18.00 hod. / Tylův dům
– Klavírní duo Ardašev
18. 5. od 19.00 hod. / Tylův dům
– QVOX – mužské vokální kvarteto
21. 5. od 18.00 hod. / kostel sv. Jakuba
– Pavel Černý, varhany
23. 5. od 18.00 hod. / kostel sv. Jakuba
– Filharmonie B. Martinů Zlín
15. 5. – 25.7. / CBM
– výstava: Zrzavý Martinů
28. – 29. 5. 2010 / areál koupaliště Polička
Poličské rockoupání
13. ročník – vystoupí skupiny – Vltava,
Hudba Praha, Vypsanán fixa, Support
Lesbiens, Terne Čhave, Fleret a J. Šuláková,
Zuby nehty atd.
Vysoké Mýto
4. – 25. 5. 2010 / Regionální muzeum
21. srpna 1968 ve fotografii Josefa Kuty
Fotografie litomyšlského rodáka ze srpnové
Prahy
15. 5. 2010 od 20.00 hod. / Městský klub
Garage a Tony Ducháček
Koncert legendární rockové kapely
16. 5. – 20. 6. 2010 vernisáž 16. 5. od 11.00
hod. / Městská galerie
Pravoslav Sovák
Další ze série výstav Festivalu svobody.
Světoznámý český grafik působící ve
Švýcarsku.

Výstava v zámecké galerii
PROLÍNÁNÍ
Ve dnech 2. - 15. května 2010 se v zámecké
galerii uskuteční výstava spřátelených výtvarníků
z Moravskotřebovska a Letovicka s názvem
PROLÍNÁNÍ.
Vystavující:
Jana Trantírková (Moravská Třebová) - fusingové
sklo, osvětlovací tělesa
Jana Hejlová (Vranová u Letovic) - malba samet
Petr Bernard (Letovice) - olejomalby

Josef Langer (Brno) - akryly
Libuše Müllerová (Bystré u Poličky) - pastely
VERNISÁŽ výstavy v sobotu 2. května ve
14.00 hodin zahájí folková skupina „Staré
železo“ pod vedením Fr. Václavka z Jaroměřic.
Atmosféru dokreslí zhudebněné verše Petra
Bernarda.
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 16 hodin
Vstupné: 20 Kč, děti, studenti a důchodci 10 Kč
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KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí
3. 5. pondělí

Pevné pouto
Susie (Saoirse Ronan) je obyčejná čtrnáctiletá holka,
která udělala tu chybu, že šla jednoho dne ze školy
domů zkratkou přes pole. A tam potkala pana
Harveyho (Stanley Tucci). A z tohohle nenápadného
souseda se vyklubala zrůda, která ji připravila o život. V jejím případě ale smrtí všechno nekončí.
Susie se ocitá ve zvláštním světě mezi nebem a zemí, ze kterého pozoruje, jak probíhá pátrání po jejím
vrahovi a zároveň drží palce členům své rodiny, aby
její náhlý odchod ustáli. Není to jednoduché –
tatínkovi Jackovi (Mark Wahlberg) se smysl života
smrsknul na touhu nalézt a potrestat toho, kdo jim
způsobil tu strašnou ztrátu. Máma Abigail (Rachel
Weisz) se pro změnu snaží co nejlíp zakonzervovat
dceřinu památku, až se v domácím mauzoleu začne
dusit a uteče z něho. Zbývající děti, Lindsay
a Buckley, se se ztrátou své sestry snaží vyrovnat
úměrně svému věku a zároveň získat pozornost
rodičů, kteří žijí jen pro mrtvou Susie. Jediným, kdo
si v téhle krizi dokáže jakž takž zachovat chladnou
hlavu, je svérázná babička Lynn (Susan Sarandon),
která se ze všech sil snaží udržet rozpadající se
rodinu pohromadě. Tohle všechno sleduje Susie
z fantastického světa, v němž člověk může mít, na
co si vzpomene, kromě skutečného života. A ještě
někoho pozoruje. Pana Harveyho. Muže, který ji
připravil o budoucnost a teď si pomalu vybírá další
oběť.
Režie: Peter Jackson, hrají: Saoirse, Mark Walhlberg, Rachel Weisz ad.
19.00 hodin, drama, USA, titulky, přístupný od
12 let, 135 min., vstupné: 65 Kč
5. 5. středa

Percy Jackson: Zloděj blesku
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To je ale
to nejmenší, co mu teď dělá starosti. Sice je právě
začátek 21. století, ale
zdá se, že antičtí bohové z bájného Olympu
se rozhodli sestoupit
ze svých trůnů a tím
i vstoupit do Percyho
života. Percy se totiž
z ničeho nic dozvídá, že
jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří
a vodního živlu. A to mimo jiné znamená, že Percy
je napůl člověk, napůl bůh. Aby toho nebylo
málo, nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho
obviní, že ukradl jeho magickou hůl ukrývající
blesky a o níž se bez nadsázky dá říct, že jde
o nejstarší zbraň hromadného ničení. Percy se proto
musí připravit na nejnáročnější dobrodružství ve
svém životě a karty pro něj nemůžou být rozdány
nepříznivěji.
17.00 hodin, fantasy, přístupný, USA, český
dabing, 118 min., vstupné: 65 Kč
10. 5. pondělí

Nebe, Peklo … Zem
Mladá, sebevědomá baletka Klára dostane nabídku
tančit v jenom z nejlepších baletních souborů na
světě. Trénuje jako o život, aby si splnila svůj
sen. V této emočně
vypjaté době, kdy
potřebuje spřízněnou
duši přistihne svého
přítele Tomáše při nevěře. Jejich dlouhodobý vztah se rozpadá a složitá
rodinná situace vše jen komplikuje…Aby toho
nebylo málo zlomí si nohu a životní sen se jí
vzdaluje čím dál víc. Cítí se mizerně a v okamžiku,
kdy si myslí, že nemůže být hůř se setká s charismatickým 54letým chirurgem Rudolfem, se
kterým ji spojuje podobný osud. Opustila ho
manželka Marta a on se teď stará sám o jejich
13letou dceru. Klára si s ní postupem času vybuduje

kamarádský vztah a kariéra pro ni rázem přestává
být číslem jedna. Všechno vypadá ideálně, ale jen do
chvíle, kdy se opět na scéně objeví manželka.
Režie: Laura Siváková, hrají: Zuzana Kanćz,
Bronislav Wroclawski, Dagmar Bláhová, Jiří Korn,
Dagmar Edwards, Ivan Martinka ad.
19.00 hodin, drama, přístupný od 15 let,
Slovensko/ČR, 95 min., vstupné: 70 Kč
12. 5.středa

Všichni jsou v pohodě
Frank Goode (Robert De Niro) strávil celý svůj život
prací v místní továrně na výrobu drátů a snažil se ze
všech sil, aby svou
rodinu dokázal co
nejlépe uživit. Jako
čerstvý důchodce si
začíná uvědomovat, že se
svými čtyřmi dětmi
nestrávil do této chvíle
tolik času, kolik by býval chtěl, a usoudí, že je
načase to napravit. Prostředníkem v jeho vztahu
s dětmi byla vždy jeho manželka. Ta ale před časem
zemřela a Frank je přesvědčen, že nyní je na něm,
aby na jejich děti dohlížel. Rozhodne se celou
rozvětvenou rodinu pozvat na víkendové barbeque.
Přípravy probíhají bez problémů až do chvíle, kdy,
jak už to v moderní společnosti bývá, jsou jedni po
druhém nuceni z různých důvodů svou účast
odřeknout. Navzdory varování svého lékaře vezme
Frank věci do vlastních rukou, sbalí si tašky a vydá
se na pouť po Spojených státech s úmyslem
překvapit všechny své děti a radovat se z jejich
úspěchu a štěstí. Frank se vypraví za svým synem
„umělcem“ do New Yorku, za svou dcerou do
Chicaga, která „je velké zvíře v reklamní společnosti“, za synem Robertem, „dirigentem orchestru“
v Denveru a konečně za Rosie, svou nejmladší
dcerou, která je „tanečnice v drahém podniku v Las
Vegas“. Zanedlouho je ale Frankovi jasné, že jeho
děti nejsou až tak šťastné či úspěšné, jak mu jeho
manželka vždy tvrdila.
Režie: Kirk Jones, dále hrají: Drew Barrymore, Kate
Beckinsale, Sam Rockwell, Katherine Moennig ad.
19.00 hodin, drama, přístupný, USA, titulky,
99 min., vstupné: 70 Kč
17. 5. pondělí

Ženy v pokušení
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její
doposud milující a milovaný manžel je přistižen in
flagranti s mladší ženou
a Helena brzy bezradně
stojí na prahu nového
života. Dvacetiletá dcera
Laura chce být matce
oporou, zároveň se však
potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky.
Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka
Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace
aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma
má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa,
chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale
k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za
to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství
tu stále ještě jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují,
jak moc jsou si podobné a pokud se má něco vyřešit,
chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.
Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Eliška Balzerová, Lenka
Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček, Roman Zach ad.
19.00 hodin, komedie, přístupný, ČR, 118 min.,
vstupné: 70 Kč
19. 5. středa

Chůva v akci
Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být
špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem

pohlídat tři děti. Zasloužilý tajný agent s tváří
hvězdy kung-fu filmů Jackie Chana má před sebou
další z řady životu nebezpečných misí, při níž
musí využít všech svých
schopností tvrdého výcviku - musí zvládnout
ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl šanci na
odměnu v podobě jejího
ANO. Nikdy si nechtěl brát práci domů, ale jedno
z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná
data, která z domu udělají cíl odvěkého nepřítele
z řad ruských teroristů. I bez toho to bylo o život, ale
teď nastává opravdový blázinec...
Režie: Brian Levant, hrají: Jackie Chan, Lucas Till,
Amber Valleta, George Lopez ad.
16.00 hodin, akční komedie, USA, titulky,
92 min., vstupné: 70 Kč
24. 5. pondělí

Nezapomeň na mě
Romantický film se současným idolem všech dívek
Robertem Pattisonem, který je podle časopisu
People jedním z nejvíce sexy mužů planety. Do
dívčích srdcí se nesmazatelně zapsal svými rolemi
v sáze Stmívání a v Harry Potterovi. Ve filmu
„Nezapomeň na mě“ hraje rebelujícího mladíka, jenž
se zamiluje do dívky v podání Emilie de Ravin
(např. seriál Ztraceni). Jejich nečekaná láska musí
projít silnou zkouškou způsobenou tragédií v obou
rodinách. Role otců ztvárnili James Bond Pierce
Brosnan a oscarový Chris Cooper.
Režie: Allen Coulter
19.00 hodin, drama, USA, titulky, přístupný od
12 let, 128 min., vstupné: 70 Kč
26. 5. středa

Alenka v říši divů
Legendární dvojice Tim Burton a Johnny Depp vás
zvou do světa nekonečné fantazie...
Devatenáctiletou Alenku,
občanským jménem Alice
Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak
nezapomene. Když ji na
viktoriánské zahradní
slavnosti na její počest požádá o ruku Hamish,
bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových,
sebere se a uteče pryč. Vydá se za králíkem v saku
a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat
po louce. Bílý králík záhy zmizí do králičí nory.
Alenka najednou pocítí zvláštní nutkání následovat
ho, do nory spadne a po pádu, který působí skoro
jako podivný sen, se ocitne v kruhové místnosti
s celou řadou dveří. Poté, co si zkusí lahvičku s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší,
a koláčem, na kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“
a po kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří
jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohromujícím
a fantastickém světě.
Dále hrají: Mia Wasikowska, Anne Hathaway,
Helena Bohnam Carterová ad.
17.00 hod., anim./dobrodružný, USA, přístupný,
český dabing, 108 min., vstupné: 70 Kč
31. 5. pondělí

Jarmareční bouda
Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše,
krutosti a nesnášenlivosti. Jedná se o několik
příběhů, které se vzájemně prolínají. Velice
netradiční film založený převážně na obrazovém
vidění světa v netradičním pojetí a netradičních
lokalitách, které výrazně umocňují celý příběh. Film
Jarmareční bouda je úprava kultovního snímku
z roku 1982, který získal nejvyšší ocenění na
festivalech nezávislého filmu.
Režie: Pavel Dražan, hrají: Jaroslav Dušek, Pavel
Liška, Dan Bárta, Hana Broňová.
19.00 hodin, drama, ČR, přístupný od 15 let,
84 min., vstupné: 65 Kč
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Informace o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční

a

dne 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hod.
a dne 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hod.
a

2.

Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého
č.o. 35, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Jiráskova č.o. 97 - 113 (lichá č.o.), Holandská
a Sportovní v Moravské Třebové.

a

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého
č.o. 35, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Jiráskova č.o. 102 - 130 (sudá č.o.), Západní,
Hřebečská v Moravské Třebové.
a

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Gymnázium, ul. Svitavská č.o. 16,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
B. Němcové, Jiráskova č.o. 1 - 96, 98, 100, J. K.
Tyla, Palackého, Školní a Zahradnická v Moravské
Třebové.
a

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Jídelna Agro Udánky č.p. 35,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části
města Udánky, Moravská Třebová.
a

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola, ul. Komenského č.o. 26
(vchod z ulice 9. května)
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Bezručova, K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová,
Sluneční, Tyršova a 9. května v Moravské Třebové.
a

Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Mateřská škola, ul. Piaristická č.o.
1, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Anenské údolí, Garážní, Horní, Jateční, Josefská,
Lanškrounská, Lázeňská, Mlýnská, Nádražní, Na
Stráni, Olomoucká, Piaristická, Rybní, Rybní nám.
a Vodní v Moravské Třebové.
a

Volební okrsek č. 7
Volební místnost: Mateřská škola Sušice č.p. 52,
Mor. Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části
města Sušice, Moravská Třebová.
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Volební okrsek č. 8
Volební místnost: Mateřská škola Boršov č.p. 102,
Mor. Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části
města Boršov, Moravská Třebová.
a

Volební okrsek č. 9
Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého č.o.
35, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Dr. Janského, Dr. Loubala, Svitavská a Tovární
v Moravské Třebové.
a

Volební okrsek č. 10
Volební místnost: Integrovaná střední škola, ul. Brněnská č.o. 41, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Brněnská, Dukelská, Míru, Nové sady, Polní,
Třešňová alej a Údolní v Moravské Třebové.
a

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

Volební okrsek č. 12
Volební místnost: Dům dětí a mládeže, ul. Jevíčská
č.o. 55, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích
Alšova, Dvorní, Jánská, Jevíčská, Křížový vrch,
Mánesova, Nerudova, Olivetská hora, Panenská, Pod
Hamry a Strážnického v Moravské Třebové.
a

Volební okrsek č. 13
Volební místnost: Sociální služby města, ul. Svitavská
č.o. 8, Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Sociálních
službách města, ul. Svitavská č.o. 8, Moravská Třebová – domov pro seniory a domy zvláštního určení
(domy s pečovatelskou službou – bývalé penziony).
a

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

a

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
so - ne: 14.00 - 16.00 hod.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstava:
Pod modrou oblohou – výstava vítězných
prací 5. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže –
do 30. 5. 2010
Připravujeme na červen:
Muzejní noc se letos uskuteční v pátek
11. června a bude zaměřena na starověký Egypt.
Na programu bude přednáška Jaromíra Kozáka,
egyptologa, který se zaměřuje hlavně na egyptské
náboženství a esoteriku (publikoval např.:
Egyptské knihy mrtvých I – III, Esoterický Egypt
I, II). Na přednášku naváže beseda. Pokud máte
konkrétní přání, co byste se při této příležitosti
chtěli dovědět, napište nebo zavolejte do muzea
do 12. května, pokud by nějaké přání převažovalo, pokusíme se zaměření přednášky
přizpůsobit. Pan Kozák zatím navrhl témata
„Sfinga“ a „Poselství chrámů“.

Miroslav Wagner – Noli tangere (výstava
fotografií)

Duhový Labyrint - květen
Občanské sdružení Duhový Labyrint zve na DVA
KVĚTNOVÉ WORKSHOPY (tvořivé dílny):
1. - 2. 5. - so, ne - Workshop ŠPERKY a dárky
z kůže
(může být jako příprava na Den matek 9. 5.) –
akce pro dospělé i děti v prostorách
Duhového Labyrintu Kostelní
nám. 1, 1. patro (budova bývalé
Latinské školy), Moravská
Třebová
1. 5. – 10 - 12 a 13 - 15 hod.
2. 5. – 10 - 12 a 13 - 15 hod.
výroba drobných předmětů, zlacení, dle počasí
také zalévání vrbového přístřeší, labyrinty uvnitř
i venku (s sebou přezutí, korálky, vyřazené
knoflíky, 150 Kč (na oba dny, materiál - dle druhu
a počtu výrobků). Čaj a káva zajištěny). Možnost
dobrého oběda v restauraci Latinka. Přihlášky:
461 316 734, 776 680 759 nebo mailem.
15. - 16. 5. - so, ne - Workshop PAPÍR - v areálu
DDM (Jevíčská ul. Moravská Třebová) dvoudenní
akce - pro dospělé i děti
15. 5. – 10 - 12 a 13 - 15 hod.
16. 5. – 10 - 12 a 13 - 15 hod.
1. den - výroba různě zdobeného papíru, 2. den
- z něj pak výroba krabiček, dárků aj. předmětů,
dle počasí také zalévání vrbového přístřeší,
labyrinty uvnitř i venku (s sebou přezutí, svačinu,
korálky, stužky, vyřazené knoflíky, 150 Kč na
ostatní materiál - dle druhu a počtu výrobků a pronájem. Čaj a káva zajištěny).
Přihlášky: 461 316 734, 776 680 759 nebo
mailem
ZVEME NA PRAVIDELNÉ AKCE o. s.
DUHOVÝ LABYRINT:
Kostelní nám. 1, 1. patro (budova bývalé Latinské
školy), Moravská Třebová
informace: tel: 461 316 734, 776 680 759
mail: duhovylabyrint@centrum.cz
web: http://duhovylabyrint.ic.cz
Všechny akce se konají s podporou Města
Moravská Třebová
Relaxační cvičení s prvky Čchi kungu a jógy
MUZIKOTERAPIE s paní Dosedělovou
Klubová SETKÁVÁNÍ
Nabízíme možnost uspořádat si (nebo pro vás
zorganizovat): posezení - setkání u čaje s přáteli,
oslavy (i pro děti), besedy, přednášky, prezentace,
semináře, kurzy, …

Koncert
SPOLEČNÁ VĚC 2010
Další z pohlednic ze začátku 20. století zachycuje
Dolní ulici (Niedergasse, dnes ulice Čs. armády).

• Pouť na Znojemsko (pozvánka)
Pouť na Znojemsko se koná v sobotu
5. června 2010. Odjezd v 6.00 hod. od
MUZEA.
Tasovice nad Dyjí - Znojmo - další pamětihodnosti Znojemska (a také sklípek). Cena
200 Kč
Přihlášky v recepci Sociálních služeb
města, Svitavská 8

• DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Zveme rodiče s dětmi v sobotu 5. června ve
14.00 hodin na dětské odpoledne, které se
koná na hřišti v Sušicích.

Unikátní projekční parabolická scéna 3D Efekt
Zveme vás k prožití tónů prastarého vodního
nástroje, Vodnářského zvonu, který rozezní
Tomáš Pfeiffer. Nedílnou součástí koncertu je
i unikátní projekční parabolická scéna. V poslední době úpravou projekce a parabolického projekčního plátna byl významně zvýšen 3D efekt.
Obraz tak citlivě doplňuje a umocňuje zvuk
Vodnářského zvonu. Jeho historie sahá velmi
daleko, písemné zmínky o něm jsou z období
čínské dynastie Ming a dle jiných zpráv mnohem
dále. Nástroj má mnoho význačných vlastností
a podle lámaistické tradice jeho rezonance působí
blahodárně na buňky těla. Hraje se na něj
mokrýma rukama, které se přikládají na madla
a tím je zvon rozezníván. V závěrečné části
koncertu probíhá prohlídka Vodnářského zvonu
a máte tak možnost se zblízka podívat na
rezonanční obrazce vznikající při hře na vodní
hladině.
Koncert v Moravské Třebové se uskuteční
6. května v 19 hodin ve dvoraně Muzea, Svitavská 18. Více informací na www.dub.cz

• INDICKÝ VEČER
Přijměte pozvání na pohodový večer s exotikou.
Program „Indický večer“ se uskuteční v Moravské Třebové v úterý 4. května 2010 od 18.00
hod. v komorním sále ZUŠ v prostorách
zámku. Na programu bude tradiční indická
hudba, ukázka indického chrámového tance
Bharat Natyam, projekce z Indie a ochutnávka
vegetariánských specialit. K dispozici bude i literatura týkající se této dávné kultury a filosofie.
Vstupné je dobrovolné

• DEN RODIN
U příležitosti oslav Mezinárodního dne rodin si
Vás dovolujeme pozvat na Den rodin, který se
koná v neděli 16. května od 15.00 hodin
v klášterní zahradě na ul. Svitavská 5.
Těšit se můžete na tradiční domácí občerstvení.
O příjemnou atmosféru svátečního odpoledne se
pokusí postarat: Pepa Nos, farní schola, flétnový
soubor a další.
Vstupné dobrovolné

• SWINGOVÝ PODVEČER
Zveme všechny příznivce swingové hudby a písniček na SWINGOVÝ PODVEČER orchestru
Fr. Zeleného, který se koná 22. května 2010 od
17.00 hod. „U KANÁRA“ (na Křižáku).

• KARNEVAL
Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, Římskokatolická farnost a MO KDU – ČSL zvou
všechny rodiče a děti na KARNEVAL „Já
mám kocábku náram náram náram aneb
zvířátka z Noemovy archy“, který se koná ve
středu 26. května 2010 na zahradě františkánského kláštera od 15.00 hod. Pro děti
budou připraveny velice zajímavé soutěže.
Občerstvení je zajištěno.
Na vaši účast se těší pořadatelé

• COUNTRY (pozvánka)
Zveme Vás v sobotu 29. května od 16.00 hod.
do restaurace U Komína na country odpoledne
se skupinou Proč ne Band.

DukuDuku

music dance club

1. PRVOMÁJOVÁ DISKOTÉKA – dj Shirak 50,7. Mejdan vol.1 – SIDE 9000, MURTE 50,8. Dance Party Mix – dj Juri & J.M.X. 50,Nasazení
14. Totální
Volant, R.Z.M.
100/120,DVD
Video
Night
–
dj
Maty
15.
50,A ŽĎORP
21. MŇÁGA
After party: rockotéka – DJ Luboš
150/170,22. PROCHÁZKA PAMĚTI LIVE s RÁDIEM HANÁ
panák Becherovka – 25 Kč, koktejl Beton – 40 Kč

SUBSIST (Hauz, Klika), PANDA UNITY – ROSHA, W23

panák Baileys – 30 Kč, koktejl Piňa Colada – 50 Kč

předpr.

panák Malibu – 30 Kč, koktejl Malibu Bay Breeze – 50 Kč

předpr.

29.

dj Lukáš Kobza – hity osmdesátých a devadesátých let

50,-

Oldies Party s djs Company

50,-

panák Havana Rum – 30 Kč, koktejl Mojito original – 50 Kč

panák Jameson – 30 Kč, koktejl Jameson Cola – 50 Kč

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

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

Nejlepší hudební výběr!
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Biskupské
žvanec
1. ročník festivalu venkovské kuchyně,
který se koná 8. 5. 2010 v Biskupcích
u Jevíčka od 11.00 hodin

Gastronomický program:
Celý den tradiční česká a moravská
kuchyně, zabijačka a její speciality.
Něco málo z menu:
- Králičí polévka s knedlíčky a domácími nudlemi
- Hřbet z králíka špikovaný uzenou
slaninou dušený na smetaně podávaný
s českými knedlíky
- V bylinkové nádivce pečené mléčné
kůzle s kaší, nakládané houby s česnekem
- Zadělávané buchty s povidlím a tvarohem a další jiné dobroty

Zabijačkové speciality:
- domácí klobásy
- uzené maso z udírny
- České národní jídlo vepřová pečeně
s kysaným zelím a knedlíkem
- tradiční zvěřinový guláš
- ochutnávka biskupické slivovice
Kulturní a doprovodný program:
koncert Michala Hrůzy, country
kapela Kázeň, bluegrasová kapela
Fofr, folk Staré železo,
cimbálovka Ječmínek, večerní big beat
kapely Krounex
Celý den při ochutnávce specialit Vás
bude provázet Ivan Vodochodský
společně s mistremkuchařem Václavem Šmerdou.
V průběhu dne ukázka výroby jitrnic,
domácích klobásek, stloukání másla,
zadělávání a pečení buchet, dojení
kozy a spousta dalších činností
spojených s venkovskou kuchyní.
CELÁ NABÍDKA BISKUPICKÉHO
ŽVANCE JE ZALOŽENA NA
PRODUKTECH MÍSTNÍCH
CHOVATELŮ A PĚSTITELŮ.
BISKUPICKÉ ŽVANEC JE REALIZOVÁN POD ZÁŠTITOU ZNAČKY
HOME MARKET VE SPOLUPRÁCI
SE STATKEM BISKUPICE A AKC
VÝCHODNÍ ČECHY.

KVĚTEN 2010

10. ročník festivalového zpívání
v Moravské Třebové
Ve dnech 22. – 23. května 2010 se
uskuteční již desátý ročník festivalu
sborového zpěvu Moravskotřebovské
arkády. Organizuje jej Základní umělecká
škola Moravská Třebová ve spolupráci se
sdružením Fermáta.
Jak je z úvodního odstavce patrné, festival
letos oslaví své desáté narozeniny. Bude
proto pojat poněkud netradičně a nabídne
moravskotřebovské veřejnosti pestřejší
program.
Sobota 22. května bude rozhodně
věnována hudbě, ale nikoliv té sborové.
Program bude následující a určitě bude
z čeho vybírat:
15.30 – 15.40 – zahájení festivalu
15.40 – 16.30 – dechovka Pálavanka
17.00 – 17.45 – dechový orchestr Harmonie Šternberk

18.30 – 19.15 – cimbálová muzika Včelaran
20.00 – 20.45 - Iva Frühlingová
21.30 – 22.30 - rocková opera Oidipus
Tyranus
23.00 – 24.00 – skupina bicích nástrojů
Jumping Drums

Neděle 23. května už bude tradičně určena příznivcům sborového zpěvu a program bude rozdělen na dvě části:
10.00 – 12.00 – festival duchovní hudby
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
(8 sborů)
13.30 – 17.30 – festivalová přehlídka
sborů na nádvoří moravskotřebovského zámku (16 sborů)
Festival probíhá ve spolupráci se
sbírkovým projektem Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize
Pomozte dětem! Výtěžek z účastnického
poplatku sborů bude jako obvykle věnován na konto sbírky Pomozte dětem.
Souběžně s festivalem také proběhne
celorepubliková přehlídka výtvarných
prací s názvem „Výtvarný svět na
zámku“.
Věříme, že společně s námi stráví
návštěvníci příjemné chvíle na zajímavém
programu, na který tímto všechny
spoluobčany srdečně zveme.
ZUŠ Moravská Třebová

KVĚTEN 2010
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K historii uprchlického tábora v Moravské Třebové
Dnešní areál vojenské školy v Moravské
Třebové vznikl za první světové války jako
jeden z táborů zřizovaných pro uprchlíky
z Haliče, z oblastí, kudy procházela fronta.
Vývoj osídlení tábora
První skupina 638 uprchlíků přijela do
Moravské Třebové 9. listopadu 1914. Byla
ubytována v liechtensteinském dvoře a v sále
hostince Na písku. Po pěti dnech karantény
a pozorování měli být uprchlíci odesláni do
táborů v Chocni a dolnorakouském Mostu nad
Litavou (Bruck an der Leitha). Další velká
skupina 1200 haličských uprchlíků přijela
2. dubna 1915. 21. května 1915 v 8 hod. večer
přijelo přes 2000 uprchlíků z východní Haliče
(okolí měst Stanislav a Kolomea). 22. a 24. 12.
1915 přijelo 2105 haličských uprchlíků z karantény v Uherském Hradišti. Byli to většinou
rusínští sedláci. Přivezli s sebou to, co se
podařilo zachránit z jejich majetku – také 134
krav, 234 koní a 57 vozů. Byli ubytováni
v liechtensteinském dvoře, v sále Na písku
a v nově postavených dřevěných barácích.
Jejich dobytek byl ustájen mimo tábor.
Na začátku roku 1916 bylo v táboře ubytováno
kolem 4000 osob. V následujícím období
zřejmě docházelo k častým přesunům skupin
uprchlíků mezi jednotlivými tábory. Vedení
moravskotřebovského tábora dokonce 3. července 1916 tvrdilo, že „v posledních dvou
týdnech přijíždí do železniční stanice Moravská Třebová denně několik transportů
uprchlíků. Počet nastupujících a vystupujících
dosahoval v některých dnech i více než 2000
osob“. Na nádraží muselo být kvůli nočním
transportům instalováno výkonnější osvětlení.
V posledním válečném roce se postupně
vytvářely podmínky pro návrat uprchlíků do
vlasti. Na začátku roku 1918 bylo v táboře
1400 uprchlíků, v dubnu už jen 800, téměř
všichni zbývající odešli v průběhu května.
Výstavba barákového tábora
První baráky byly dřevěné, s jejich budováním
se začalo v průběhu roku 1915. Byly stavěny
jednak poblíž nádraží, jednak na pozemcích
knížete Johanna z Liechtensteina na jihovýchodním okraji města, poblíž liechtensteinského dvora a hostince Na písku, kde již uprchlíci
bydleli. Tábor, který zde vznikl, začal být
v létě nebo na podzim 1916 podstatně
rozšiřován. Projekt původně počítal s dalšími
dřevěnými baráky, ale nakonec se stavěly
zděné. Stavba byla zadána staviteli Viktoru
Götzlovi z Brna, původem z Kunčiny. Stavbou

zdravotnických zařízení byl pověřen stavitel
Rudolf Ilgner.
O rok později, na podzim 1917 se již
uprchlickému táboru přezdívalo „Třebovské
nové město“. Na jižním konci hlavní cesty už
v té době stál uniatský kostel. Dokončeno bylo
deset obytných baráků a většina dalších
plánovaných objektů. Uvažovalo se o zřízení
vlastního pohřebiště.
Pro potřeby tábora byl upraven i objekt
někdejšího vrchnostenského statku, kde bylo
v roce 1918 150 stání pro krávy a 15 pro koně,
byty pro zaměstnance, skladiště, kůlna, byl
sem zaveden vodovod, elektrické osvětlení
a kanalizace. Ve vlastním areálu tábora stála
k 3. září 1918 správní budova s pěti kancelářemi, budova pro četnictvo, ve které byly také
kanceláře velitele tábora, prádelna, zařízení
pro dezinfekci přestavěné na stolařskou dílnu,
ubytovna pro cca 300 osob přestavěná z původní stodoly a celkem 14 obytných baráků.
V deseti z nich se bydlelo po dvaceti ve
čtyřech místnostech, v přístavku byly umístěny
záchody. Obyvatelům sloužily dvě společné
koupelny s vlastním kotlem, který je vytápěl
a ohříval vodu. Větší komfort poskytovaly
čtyři baráky poblíž školy, vybavené splachovacími záchody a koupelnami, ve dvou z nich
byl obytný prostor rozdělen na devět ložnic
a čtyři kuchyně. Tyto čtyři baráky měly také
verandy. Obyvatelům všech baráků sloužily
dvě velké, dobře vybavené kuchyně, spojené
podávacím okénkem s jídelnami pro 120 osob.
Jednopatrová školní budova měla pět tříd,
sborovnu a byt školníka. Byla opatřena
věžičkou s hodinami. Velký význam měla
ovšem zdravotnická zařízení. Přijímací budova
byla zařízena pro převlékání, stříhání, koupání
a lékařské vyšetření nově příchozích. Byla zde
dezinfekční místnost a sklad prádla, budova
byla centrálně vytápěna. V pavilonu všeobecné
nemocnice bylo šest pokojů pro 50 pacientů
a potřebné zázemí. Infekční nemocnice byla
vybavena čtyřmi sály, ve kterých mohlo být
uloženo 50 pacientů, karanténa měla čtyři
samostatná oddělení. V další budově byly
lékařské pokoje a operační sál. K nemocnici
patřily dva domy zvané „Intelligenzbaracke“
s celkem 14 byty sestávajícími z jednoho
pokoje a kuchyně, s klozety a koupelnami –
zřejmě byty lékařů, dále nemocniční kuchyně
a prádelna, márnice s pitevnou, různá skladiště. Celé zařízení bylo elektricky osvětleno,
proud odebíralo z městské elektrárny. Mělo
vlastní vodovod a rezervoár na vodu. Kanalizace byla vybavena zařízením na čištění a de-

Uprchlíci

sinfekci odpadů z nemocnice. Ještě v roce
1918 se tábor dostavoval, dokončovaly se
cesty a parková úprava. Počítalo se totiž
s jeho mírovým využitím, vedení města
obnovilo dlouholeté úsilí o zřízení vojenské
posádky v Moravské Třebové. (Stavebním
vývojem tábora se zabývala také A. Kopřivová
v Moravskotřebovských vlastivědných listech
15/2004).
Tábor a město
Obyvatelé Moravské Třebové s uprchlíky
soucítili a v počátcích je podporovali peněžními dary i potravinami. Zazlívali jim ovšem
polní pych a intenzivní sběr lesních plodin
v okolních lesích, s narůstajícími problémy
v zásobování snad i spotřebu potravin a státní
příděly, zřejmě však nedošlo k větším konfliktům. Největším problémem bylo nebezpečí
šíření nakažlivých nemocí.
Tábor stál mimo město a také do hostince Na
písku a do knížecího dvora byl v době jejich
obývání uprchlíky zakázán přístup. Na začátku
roku 1916 byly uzavřeny i obě aleje, které
k táboru směřovaly. Přesto ve městě panovaly
pochopitelné obavy z nákazy. V táboře se
vyskytly např. neštovice, byla tam vysoká
dětská úmrtnost, celkový počet zemřelých
obyvatel tábora, kteří byli pohřbíváni na
městském hřbitově, se na podzim 1917
odhadoval na 700. Největší obavy vzbuzoval
skvrnitý tyfus, který se mezi uprchlíky vyskytl
už v roce 1915. Na jaře roku 1916 byla
veřejnost uklidňována, že jí nehrozí žádné
nebezpečí, šíření nákazy v táboře se však
nedařilo zastavit. Skvrnitý tyfus si vyžádal asi
400 obětí na životech obyvatel tábora, zemřelo
však i několik osob z řad personálu. Podlehli
mu také dva táboroví lékaři – v prosinci 1916
Rudolf Pollak původem z Bukoviny, v únoru
1917 pak i šéflékař, moravskotřebovský
August Dokoupil.
Obyvatelé tábora ještě krátce před odchodem
z Moravské Třebové vzbudili mezi zdejšími
Němci zájem o svou kulturu a náboženství.
7. ledna 1918 oslavou Vánoc v táborovém
kostele, v březnu pak operetním představením v Lochu, které se hrálo dvakrát a pokaždé
bylo vyprodáno. Třebováci byli okouzleni
národními kroji a písněmi uprchlíků, někteří
dokonce účinkovali v hudebních číslech.
Jazyková bariéra byla ovšem nepřekonatelná,
proto místní noviny otiskly obsah uváděné
divadelní hry a byly vytištěny německé
programy.
-jm-

strana 12

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
Zprávy z knihovny – květen 2010
1. 5. – 15. 6. 2010 – Zuzana Mičková
Výstava prací moravskotřebovské amatérské
výtvarnice p. Zuzany Mičkové. Přístupno v půjčovní době městské knihovny:
po - čt 9.00 – 17.00 hod., so 9.00 – 12.00 hod.
1. 5. – 31. 5. 2010 – Máchův Máj
Výstava různých vydání Máje, vrcholného díla
Karla Hynka Máchy a literárně historických prací
o jeho díle. Uspořádáno k 200. výročí narození
(16. 11. 1810).
18. 5. 2010 – Večer při svíčkách
Setkání začínajících autorů a milovníků literatury.
Začátek v 18.00 hod. v městské knihovně.
UPOZORNĚNÍ
V týdnu od 15. 5. do 23. 5. 2010 bude studovna
městské knihovny z důvodu malování uzavřena.
Omlouváme se všem uživatelům, že nebudeme
moci poskytnout standardní služby. Děkujeme za
pochopení.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
5. 5. 2010 – Malba voskem
12. 5. 2010 – Zvířátka na prsty
19. 5. 2010 – Výrobky ze slaného těsta
26. 5. 2010 – Papírové šperky
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení
MěK.
Šikovné děti mezi námi
4. 5. 2010 – Náramek z bavlnky
Tvoříme s Klárkou Minarčíkovou.
Začátek v 15.00 hod. v dětském oddělení.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, Moravská Třebová, 571 01
tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.wz.cz/
Internetové rádio – www.DWD.cz

4. 5. - MC DONALD´S CUP - okresní kolo 4. 5. tříd, 9.00hod. - TJ Slovan M. Třebová
8. 5. - MALÝ DĚTŘICHOVSKÝ MEMORIÁL, 8.30hod. (prezence 8.00 - 8.30) - náměstí
T. G. Masaryka
10. - 11. 5. - POZNÁVÁNÍ ROSTLIN oblastní kola, 5. - 9. třídy + odpovídající ročníky
gymnázia 8.00 - 15.00 hod. v DDM. Účast
nahlásit předem, více v propozicích na školách.
12. 5. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 14. květinový den. Během dopoledne si můžete
zakoupit od studentů květ měsíčku lékařského
(20 Kč). Výtěžek bude využit na prevenci a léčbu
nádorových onemocnění. Akce ve spolupráci
s ISŠ v Mor. Třebové.
12. 5. - POHÁR ROZHLASU 6. - 7. tříd, 8.30 hřiště ZŠ Palackého
13. 5. - POHÁR ROZHLASU 8. - 9. tříd, 8.30 hřiště ZŠ Palackého
21. 5. - ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - okresní
kolo 6. - 7., 8 - 9. tříd, 8.30 hodin - hřiště ZŠ
Palackého
22. 5. - POHÁDKOVÝ LES - tradiční akce pro
rodiče s dětmi. Prezence 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. Více na
plakátech nebo v DDM.
LETNÍ PRÁZDNINY
PRÁZDNINOVÝ POBYT V DDM: v termínu
26. - 30. 7. 2010, převážně pro děti 1. a 2. tříd
denně 8.00 - 17.00 hod. (soutěže, CTH, výlety,
koupaliště apod.).
Cena 1.100 Kč. (ZÚ 1.000 Kč). Informace +
přihlášky v DDM nebo na webu.

27. ročník soutěže Mladý čtenář 2010
MěK Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
31. 1. 2010 uspořádala vyhlášení výsledků
27. ročníku soutěže Mladý čtenář 2010. Úkolem
soutěžících bylo vytvořit libovolnou technikou
výtvarnou práci na téma: „Jakou barvu má náš
svět?“ Hodnocení probíhalo ve 4 věkových
kategoriích: předškolní věk, 6 – 9 let, 10 – 12 let,
13 – 16 let. Vítězné práce budou odeslány do
krajské přehlídky projektu „Kde končí svět“,
který organizuje Klub dětských knihoven SKIP.
Nejvíce prací do soutěže přišlo ze ZŠ Linhartice.
Žáci této školy obsadili, kromě I. kategorie,
všechna oceněná místa.
I. kategorie:
1. místo – Ondřej Ivánek
2. místo – Barbora Růžičková
3. místo – Veronika Čermáková
Čestné uznání – Helena Daulová,
Christiane Langrová
II. kategorie 6 - 9 let:
1. Nikola Košinová
2. Lenka Pohanková
3. Helena Hrušková
III. kategorie 10 - 12 let:
1. Anna Pokorná
2. Lukáš Skřebský
3. Radim Odehnal

Společnost česko-německého
porozumění
nabízí pro letošní prázdniny účast na letních
táborech:
1) Drhleny v Českém ráji/termín 3. 7. - 16. 7.
2010 – Tábor pro mládež ve věku od 12 - 17 let
účastnický poplatek 2.400 Kč
2) Drhleny v Českém ráji/termín 16. 7. - 30. 7.
2010 – Tábor pro školní mládež do 15 let
účastnický poplatek 1.800 Kč
V obou táborech je nabídka německé konverzace
- 1 hod. denně
Pro děti od 10 - 14 let nabízíme také pobyt
v letním táboře v Německu
1) Bad Kissingen/termín 15. 7. - 30. 7. 2010
poplatek 2.600 Kč
2) Burg Hohenberg/termín 1. 8. - 15. 8. 2010
poplatek 2.600 Kč
Mezinárodní mládežnický tábor v Moravské
Třebové/termín 19. 7. - 27. 7. 2010
Tábora s bohatým poznávacím, sportovním a kulturním programem se zúčastní mládež z partnerských měst Staufenberg/SR a Tarjan/Maďarsko; účastnický poplatek 2.500 Kč
Uzávěrka přihlášek do 15. května 2010
Podrobnosti a informace ke všem táborům:
Irena Kuncová
SČNP, Svitavská 18/muzeum I. poschodí
tel: 461 316 304
e-mail: bgz-mtrebova@seznam.cz
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Církve
Církev bratrská
Jiráskova 124, mobil: 721 231 953,
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz

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

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

Náboženská obec v Moravské Třebové se
schází v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro
tyto účely pronajatou. Všechny pořádané
akce jsou nejen pro naše věřící, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve 14.00
hodin. Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00 hodin s malým pohoštěním.

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.

Po 9:00 hod. klášterní kostel
Út 18:00 hod. farní kostel
St 18:00 hod. farní kostel
Čt 17:00 hod. klášterní kostel
- mše sv. pro děti
Pá 18:00 hod. klášterní kostel
So 18:00 hod. klášterní kostel
Ne 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
V květnu budou v kostelech májové pobožnosti.

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

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub
důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve v 17.00 hod. kurzy alfa na
faře. Pro zájemce, kteří se chtějí ptát na otázky víry a probírat témata související s křesťanstvím.
Během bohoslužeb pokud to situace vyžaduje
může být nedělní škola pro děti. Proto jsou
k těmto shromážděním srdečně zvány celé
rodiny i s malými dětmi.

Oblastní charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová
tel.+fax: 00420 461 310 627, 739 002 756, IČO: 65189418
E-mail: mtrebova@caritas.cz, web: www.ochmt.cz

- Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 3. 5.
2010 v refektáři františk. kláštera v 10.00 hod.
- Svoz seniorů na hřbitov se uskuteční ve středu
5. 5. 2010 ve 14.00 hod. od domu Sociálních
služeb na ul. Svitavské .
- Provoz humanitárního šatníku je zajištěn každý
pátek od 15.00 do 17.00 hod. na faře na
Kostelním nám. 3.
- Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7.00 do
15.30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová
v Denním stacionáři Domeček. Kontaktní osoba:
p. Dokoupilová, tel.: 739 002 744.

Postní almužna
Již 2. rokem se uskutečnila sbírka pod názvem
„Postní almužna“. Cílem pořádání této sbírky je
snaha spojit úsilí farností a charity ve službě
bližním v nouzi. Díky podpoře věřících z celé
oblasti působnosti OCHMT se tento rok vybralo
celkem 39.751 Kč z toho z farnosti M. Třebová
7.534 Kč. Výtěžek této sbírky bude použit na
pomoc potřebným a rozvoj charitativní činnosti.
O konkrétním využití této sbírky budeme
veřejnost informovat.
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.mtrebova.charitat.cz či v zařízeních DS Domeček a ST dílny
Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Ludmila Dostálová a pracovní tým OCHMT
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Moravskotřebovský
Ámos 2010
Dne 31. 3. 2010 proběhlo v zasedacím sále
MěÚ (Olomoucká ulice) setkání vítězů
ankety školních kol Moravskotřebovský
Ámos 2010 – Učitel, kterého si vážím, mám
rád. Přítomní pedagogové obdrželi od
agentury Arnika kytičku pro radost, dále

diplomy a výběry ze slovních vyjádření žáků,
jimiž je do ankety nominovali a vyjadřovali
v nich, proč si jich váží. Vítězkou Moravskotřebovského Ámose pro r. 2010 se stala
p. učitelka Mgr. Jitka Motlová ze ZŠ ČSA,
kterou přišly ve velkém počtu podpořit její
žáci. Paní učitelce gratulujeme a přejeme jí
v její náročné, výchovné práci mnoho
úspěchů a hodně sil!
Pro zajímavost uvádíme výsledky ankety na
jednotlivých školách:
I. ZŠ ČSA – p. uč Jitka Motlová., II. ZŠ
Palackého ul. – p. uč. Zdena Marečková, III.
ZŠ Kostelní nám. – p. uč. Lucie Skácelíková,
ZUŠ – p. uč. Helena Kancírová, VSŠ, VOŠ
MO – p. uč. Ivan Mareček, Gymnázium –
p. uč. Ludmila Vykydalová, ISŠ – p. uč.
Bronislava Pražanová, Speciální škola –
p. uč. M. Muselík.

„Vynášení Moreny“
V půlce března jsme s dětmi začali vyrábět
Morenu (babice na dřevěném kříži vyrobená
z přírodních materiálů symbolizující zimu) a zpívali jsme říkadlové melodie oznamující konec
vlády Paní Zimy a vítání jara. 25. 3. jsme se
s dětmi vypravili k Třebůvce, kde jsme Morenu
za zvuků vařeček, pokliček, lžic a popěvků hodili
do vody, aby „zima uplavala a už se nevrátila“.
Paní učitelky jí musely trošku pomoci, ale
nakonec Morenu chytl proud a opravdu uplavala!
Nejmenší děti si svoje papírové Morenky utopily
na zahradě MŠ „v rybníčku“. Tak a teď čekáme
na to krásné jaro...
Mateřská škola Jiráskova

• Ředitelství I. MŠ Piaristická
Zve všechny rodiče budoucích předškoláků
na Týden otevřených dveří spojený se
zápisem dětí do MŠ, který se bude konat ve
dnech od 17. 5. do 21. 5. 2010 vždy od 8.00
do 15.00 hodin.
Akce probíhá ve všech pracovištích MŠ
Piaristická.

• TANEČNÍ OBOR
V koncertním sále Základní umělecké školy
v Moravské Třebové proběhne dne 27. 5.
2010 v 17.30 hod. závěrečné vystoupení
tanečního oboru. Na této akci budete svědky
zajisté sympatických výkonů našich žáků,
kteří po celý školní rok nacvičovali svá
vystoupení, aby vám tento večer zpříjemnili.
Můžete se těšit na průřez taneční tvorbou
všech věkových kategorií, přípravné ročníky
a absolventy prvního stupně nevyjímaje.
Kalendář akcí na květen
Kromě výše uvedených programů se ještě
budou konat dvě následující akce:
Podvečer s múzami - 6. května/Komorní
sál – 17.30 hod.
Postupové zkoušky žáků – 17. - 20. května

Den učitelů na VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Třebové
Den učitelů, který si připomínáme v den narození
učitele národů Jana Ámose Komenského, má
v českých zemích dlouhou tradici. Samozřejmě
i Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany v Moravské Třebové u příležitosti tohoto svátku pořádá pro své pedagogy
každoroční setkání.
Ve čtvrtek 25. března 2010 VSŠ a VOŠ MO
zorganizovala ve spolupráci s městem Moravská
Třebová oslavy pro všechny pracovníky pedagogických zařízení ve městě. V Domě armády
Na Písku se tak sešli učitelé ze všech mateřských, základních a středních škol, pedagogové
ze Základní umělecké školy, Speciální školy,
pracovníci z Dětského domova, Domu dětí
a mládeže a Denního stacionáře Domeček.
Sváteční odpoledne přivítáním hostů zahájil
velitel VSŠ a VOŠ MO plukovník Ing. Vojtěch
Němeček, Ph. D. a místostarosta JUDr. Miloš
Izák, pak už následovalo téměř dvouhodinové
pásmo vystoupení, které si pro tuto příležitost
připravili žáci z moravskotřebovských základních
škol. Pedagogové tleskali roztomilým vystoupením žáčků prvního stupně, stejně jako takřka
profesionálním výkonům starších žáků. Blok pak
zakončili studenti VSŠ a VOŠ MO ukázkou
sebeobrany.
Red. upraveno

Úspěchy žáků z „Křižovatky“
Naše ZŠ se každoročně zapojuje do testování
žáků společnostmi Scio a Kalibro. A nemáme se
za co stydět!
Letošní čtvrťáci se zúčastnili testu čtenářských
dovedností. Téměř polovina dětí z této třídy měla
nadprůměrné republikové hodnocení.
Z deváté třídy v rámci testů Scio prokázali
chvályhodné výsledky žáci z německého jazyka.
2. místo v republikovém hodnocení získaly
Tereza Novotná a Marie Parolková, 3. místo
získal František Fiala. Gratulujeme!!!
Učitelé z Křižovatky

První jarní akce – Vysoká skála
Jarní sluníčko nás vytáhlo z umělé stěny v hale
DDM na skály v okolí. Jednou z oblíbených
lokalit pro jarní
„rozlézání“ je skalní
masiv nedalo vesnice
Hodonín u Kunštátu.
Říká se mu Vysoká
skála – a je opravdu
trošku vyšší než například skalní masivy
na Vysočině.
Tentokrát jsme vzali
instruktory lezení
a dobrovolné spolupracovníky našeho
kroužku LKM, abychom si připomněli jednotlivé cesty pro příští
lezecký výcvik dětí.
Počasí nám opravdu přálo a rozdělení do lezeckých dvojek nám umožnilo vylezení několika
cest za odpoledne, včetně delších cest se střídáním na stanovišti.
Pracovníci DDM

Jubileum
Letošní jubilejní 10. ročník akcí Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku 2010 je ve
své výtvarné části zaměřen na Moravskotřebovsko, aby více zviditelnil výtvarníky v našem
regionu. Hlavní program výtvarné přehlídky je
rozvržen do dvou dnů. V sobotu 22. 5. 2010
ve 14.30 hod. se uskuteční vernisáž výstavy ve
výstavních prostorách a na arkádách renesančního zámku v Moravské Třebové. V neděli 23. 5.
2010 bude výstava součástí programu festivalu
„Moravskotřebovské arkády“ a zbývající dny
(do 31. 5. 2010) se její část přemístí do prostor
Základní umělecké školy v jihozápadním křídle
moravskotřebovského zámku. Výstava bude
přístupná mezi 13.00 – 17.00 hodinou.
Tématem letošního ročníku je “Hudba, divadlo
a tanec ve výtvarném projevu”. Akce má tři
části: Výstava v prostorách zámku a na
arkádách, Výtvarné dílny pro žáky a Virtuální
galerie. Výstava v prostorách zámku je určena
ZŠ, MŠ, ZUŠ, speciální základní, mateřské
a praktické škole a gymnáziu v Moravské
Třebové. Hosty letošního ročníku budou členové
výtvarné skupiny „Welen“ a výtvarník, náš
bývalý kolega, Vladimír Čadílek.
Výtvarné dílny pro žáky probíhají od 17. 5. do
21. 5. 2010 v prostorách ZUŠ na zámku. Zúčastní
se jich i všichni žáci výtvarného oboru ZUŠ
Moravská Třebová. Pod vedením lektorky Jany
Kábrtové, studentky Katedry výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty UK Praha, budou vytvářet
keramické plastiky a nádoby, které budou
součástí výstavy.
Virtuální galerie se účastní všechny ZUŠ, které
se přihlásí ve stanoveném termínu. Na webových
stránkách bude tato galerie přístupná po celý rok
na adrese www.zusmt.cz/virtualnigalerie.
Každý návštěvník Virtuální galerie se také může
zapojit do hlasování o nejlepší práci. Výsledky
hlasování budou vyhlášeny v příštím ročníku této
akce.
Vaše ZUŠ
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Mexiko v Moravské Třebové
Brněnský novinář, fotograf a cestovatel Tomáš
Hájek připravil pro letošní rok soubor velkoformátových fotografií ze svého měsíčního pobytu
v Mexiku. Po vlastní ose projel v březnu 2007
celý poloostrov Yucatan od karibského letoviska
Cancún přes novodobý div světa Chichen Itzá,
Méridu, Palenque, San Cristobal de las Casas až
k Pacifiku do Puerto Escondido. Odtud přes
Oaxacu až do Mexico City.

Snímky budou vystaveny od 4. do 31. května
ve vestibulu radnice na náměstí T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové. Výstava je volně
přístupná v pracovních dnech.
„Mexiku jsem od počátku věřil. Už při přípravě
mojí cesty jsem se setkal s řadou nepřiměřených
reakcí ve svém okolí. Mnoho lidí mělo pocit, že je
to země nebezpečná, chudá a nezajímavá.
Turistu, který nechce jen strávit dva týdny
dovolené v resortu na karibském pobřeží, může
taková informace i vyděsit. Já jsem se však za pár
dní přesvědčil, že všechny obavy byly zbytečné.
Setkal jsem se jen s krásnou přírodou, fungujícími službami a především s krásnými
a vstřícnými lidmi. A to jsou věci, které každému,
kdo se do Mexika rozhodne vydat, k přežití
bohatě stačí,” říká autor výstavy, fotograf Tomáš
Hájek. Návštěvníky výstavy čekají barevné
velkoformátové fotografie z celého Yuacatanu.
„Chtěl jsem, aby to byly obrazy, které vypovídají
hlavně o tom, jak jsou Spojené státy Mexické
krásnou, pestrou a především barevnou zemí,”
vysvětluje Hájek.

Výstava navštíví v roce 2010 celkem devět měst
v celé republice. Symbolicky však byla poprvé
k vidění v Praze na Velvyslanectví Mexika v České republice, které v čele s velvyslancem panem
José Luisem Bernalem vyslovilo tomuto počinu
podporu. „Projekt je pro velvyslanectví zajímavý.
Proto jsme jej zařadili v rámci oslav, které v roce
2010 u příležitosti 200. výročí nezávislosti
a 100. výročí mexické revoluce naše velvyslanectví připravuje,” uvedl José Luis Bernal v dopise
autorovi výstavy. Velké poděkování patří také
radnici v Moravské Třebové, která výstavě
velkoryse poskytla prostory.

Součástí „turné” je i soutěž o tři velkoformátové
snímky z portfolia Tomáš Hájka. Stačí správně
zodpovědět soutěžní otázku a vyplněný kupón
vhodit na výstavě do schránky, případně odpovědět e-mailem. Tři vylosovaní návštěvníci
výstavy se tak na začátku prosince mohou těšit na
hezký vánoční dárek. „Zdaleka ne všechny
záběry, které bych chtěl lidem ukázat, se na
výstavu dostaly. Proto součástí výstavy budou
také galerie na mých webových stránkách
www.tomashajek.cz, které budu každý měsíc
doplňovat,” přislíbil cestovatel.
-Red-

Petra Zápecová si plní sny
Petro, naposledy jsme se spolu bavily o prezidentovi Obamovi. Tvým dalším přáním bylo
fotografovat některou známou hvězdu Hollywoodu. Jaké nové „úlovky“ máš od té doby ve
svém fotoaparátu?
Když jsi zmínila Obamu, tak bohužel jsem
nemohla využít možnosti akreditace a opět fotit
prezidenta Obamu a společně s ním i prezidenta
Ruské federace Medvěděva a zároveň být
přítomna velkého kroku pro současný svět,
podepsání smlouvy o snížení jaderných zbraní.
Naskytly se okolnosti, které mě odvedly od
focení této velké události. Každopádně jsem měla
možnost fotografovat soutěž krásy a volbu České
MISS. Neboť jsem se kdysi i já věnovala
modelingu, byla to pro mne příjemná práce a o to
příjemnější, že jsem se ocitla nablízku i svému
idolu z mládí J. C. Van Dammemu. Vzpomněla
jsem si na svá studentská léta v Brně, kdy jsem si
dokonce napsala do USA o jeho podpis a po šesti
letech bojového umění jsem získala zelený pás
v TAEKWONDU.
V neposlední řadě mými úlovky jsou především
báječné děti z moravskotřebovska, které rodiče
přivedli do mého nově otevřeného ateliéru na
Cihlářově ulici.
Měla jsi sny vyfotit Václava Klause, Baraka
Obamu, papeže Jana Pavla II, fotila jsi
i Jean Claudia Van Dammeho. Dá se tedy říct,
že se ti sny úspěšně plní. Máš na svém seznamu ještě nějakou další významnou osobnost?
Seznam by byl dlouhý, ale v dnešní době je vše
velký problém, kde hrají roli mimo času,
informací a různých bezpečnostních prověrek,
také peníze. Neboť nejsem pod žádnou agen-

turou, či honorovaný novinářský lovec různých
senzací, mám menší možnosti. Snažím se to tedy
vyvážit kvalitou a vyhledávat špičky z celebrit
a osob veřejného života. Budu teď fantazírovat.
Další by mohla být například anglická královská
rodina a TOP celebrity Hollywoodu. Kdysi v mé
fantazii byli i výše vámi zmíněné osobnosti, které
jsem přece jen potkala, tak kdo ví…?

Tvůj objektiv převážně zachycuje významné
osobnosti nebo VIP akce. Ale v tvém životopise
uvádíš, že jsi začínala s focením přírody.
Neláká tě vytvořit nějaký soubor fotografií
z přírodní tématikou?
Příroda je úžasná, a to v každé době. V mém
archivu by se našla asi hromada zajímavých
záběrů nejen z česka ale i z dalekých zemí. Je
škoda, že času je stále málo, myslím, že
procházka klidnou krajinou je úžasný relax
jak s objektivem, tak i bez něj. Je-li chvilka,
ráda se k focení přírody vracím a věřím, že se
k souboru fotografií, či výstavě věnované přírodě
někdy v budoucnu dostanu. Velmi bych si

přála absolvovat některou s expedicí do
Austrálie, Islandu nebo Jižní Ameriky. Nafotit
excelentní krásy národních parků a jako perličku
zažít let vrtulníkem nad Grand Canyonem.
Uspořádáš v Moravské Třebové výstavu?
Přece jen je škoda nechat si takové fotografie
pouze u sebe v archivu.
Myslím, že uspořádat výstavu je přáním každého
fotografa. Je to vlastně takové vyvrcholení jeho
snahy o to, zaznamenat něco zajímavého a ukázat
to ostatním. Mnoho lidí se pak pozastavuje nad
tím, že věci, krajinu, které denně míjejí, lze
zachytit, ukázat a vidět trochu jinak, než jak ji
znají oni, neboť co je pro ně běžné, to rádi
přehlížejí. Přitom kouzlo se dá najít v každém
kousku i toho nejbližšího okolí.
Jakmile se naskytne vhodná příležitost, bude pro
mne potěšení pro vás v našem městě výstavu
uspořádat.
A jaké jsou tvoje plány do budoucna?
Plánů je taky mnoho. Některé se sice navzájem
vylučují a člověk si jen těžko vybírá a určuje
priority. Myslím ale, že každý má svůj osud tak
trochu daný sudičkami a trochu i ve svých rukou,
takže tomu nechávám přirozený průběh. Celý
můj profesní život je natolik pestrý, že se třeba
jednou dočkám vydání knihy se svými fotografiemi. Jak jsem se již několikrát jinde zmínila,
v současné době chci trošičku zpomalit a věnovat
se focení i v komornějším prostředí našeho
města. Proto jsem si zde zařídila menší ateliér,
kam Vás srdečně zvu.
Děkuji za rozhovor.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Stolní tenisté zakončili sezonu 2009/2010 se ctí
Sezona table-tenistů trvá od září do března. V minulosti se mezi členy urodila slušná řádka sportovních osobností, za poslední rok nejeden oceněný
sportovec města. V dobrých podmínkách, které
panují po dostavbě nové herny v areálu aquaparku,
usilovalo 6 družstev, zkombinovaných z celé členské
základny oddílu, o pocty nejvyšší v soutěžním
ročníku 2009/2010.
A – muži mají za sebou účinkování v divizi
Pardubického kraje. Přes odhodlání, tréninkovou píli
se kvartetu hráčů dlouho nedařilo naplňovat
předsevzetí. Teprve v závěru se tým soustředěný
kolem nejúspěšnějšího hráče Maděry (Mrva,
Kalandra, Ertl) vzchopil k boji o záchranu. Poté, co
uštědřili porážku 10:0 svému soupeři z Linea
Chrudim C, obhájili konečné 8. místo a příslušnost
v soutěži pro další ročník. Umístění odpovídá
možnostem družstva, hráči neměli větší šanci na
přední týmy, které disponovaly hráči s ligovými
zkušenosti.
Nejlepším hráčem Slovanu byl v sezoně Jaroslav
Maděra, úspěšnost v singlech měl bezmála
62 procent.
B – muži bojovali v krajské soutěži. Jedničkou
družstva byl Zítka, tahounem a duší družstva
Palatka. Konečné 7. místo je sice trochu za
očekáváním, ale vzhledem k vleklým zdravotním
problémům Přichystala, jej lze považovat za úspěch.
I proto se v týmu představily i mladé naděje
Skácelík a Riemer.

Minitenis
V minulém roce moravskotřebovští tenisté oslavili
výročí třicet let od zahájení výstavby tenisových
kurtů „u koupaliště“. Využití pěti kurtů v krásném
prostředí se stále zvyšuje a letošní sezona slibuje
opět velmi bohaté využití areálu. Tenisový klub
TJ Slovan se letos zapojí do krajských soutěží
dokonce v PĚTI věkových kategoriích: senioři,
dospělí, starší žactvo, mladší žactvo a minitenis.
Minitenis je v našem klubu novinkou, jedná se
o „zmenšený tenis“ umožňující dětem ve věku do
sedmi let hrát tenis podobně jako dospělí. Hraje se
na menším kurtu s nižší sítí a lehčími míči. Také
pravidla a počítání jsou zjednodušená tak, aby je
pochopili i předškoláci.
V této kategorii hrají chlapci a děvčata dohromady,
nejčastěji systémem miniturnajů. Naši malí odvážlivci budou mít ve skupině sedm týmů z klubů se
širokými hráčskými základnami a delší minitenisovou zkušeností. Turnaj na domácích dvorcích se
uskuteční 30. května v 15 hodin. Přijďte se podívat
na tuto „nejmenší“ tenisovou soutěž a podpořte malé
tenistky a tenisty, mezi kterými určitě najdete další
sportovní naděje našeho města.
Iva Kodešová – trenérka žáků

Pozvánka na volejbalový
„Pohár osvobození“
65. výročí osvobození Československa od
fašizmu a ukončení 2. světové války připomenou moravskotřebovští volejbalisté pořádáním
tradičního letos již 21. ročníku turnaje
smíšených družstev O POHÁR OSVOBOZENÍ. Přijďte si zahrát i uctít památku padlých.
Turnaj se koná v neděli 9. května od 9.00 hodin
na antukových dvorcích za aquaparkem (při
nepříznivém počasí v tělocvičně ISŠ na ulici
J. K. Tyla). Prezence hráčů od 8.30, případně
předem sestavená šestičlenná družstva (2+4)
přihlaste u ing. Hany Vávrové – 739532968
nebo u Mgr. Jany Šimonové – 777055014.
Podmínky účasti jako každoročně – min. 2 ženy,
max. 2 registrovaní, s výjimkou pro hráče starší
45 let, kteří mohou hrát bez žen. Družstva
třebovských středních škol vítána. Občerstvení
v místě areálu.
Na tento turnaj, podporovaný tradičními sponzory s hodnotnými cenami, srdečně zvou oddíly
výkonnostní a rekreační odbíjené TJ Slovan
Moravská Třebová pod záštitou MěV KSMČ.
Diváci vítáni.
Red. upraveno

C – muži, tým složený z ostřílených matadorů
Muselíka, Grepla a mládí Skácelíka a Riemera,
válcovalo jednoho soupeře za druhým. Nejlepším
hráčem týmu byl právě Skácelík, který byl také
vyhodnocen jako nejúspěšnější hráč RP P.k. Protože
ostatní nezůstávali výsledkově pozadu, skončilo
družstvo v konečném účtování na skvělém 2. místě.
Na postupující družstvo Vidlaté Seče ztratili 6 bodů.
D – muži coby druhý třebovský tým v regionálním
přeboru nebyli v soutěži pouze do počtu. Nestárnoucí „mladíci“ Holešovský, Kalandra st., Peškar, doplnění o Konečného, Krepla a Bělohlávka bojovali, co
jim síly stačily. Nicméně konečné 12. místo
znamená přesto sestup do regionální soutěže.
E – muži se ve skončeném ročníku střetávali s dalšími týmy z okresu. Družstvo po celou sezonu
podávalo stabilní výkony, odměnou hráčům bylo
6. místo. Nejúspěšnějším hráčem byl patnáctiletý
Tesolin, naděje oddílu.
Posledním třebovským celkem, urputně bojujícím
o body, byli A-žáci v krajské soutěži (KS P.k).
Konečné 4. místo je vynikajícím úspěchem zdejší
mládeže. Jedničkou týmu byl Tesolin, kterého skvěle
doplnili Fafílek, Šejnoha, Němeček a Janků.
Poděkování patří také rodičům, kteří pomáhají při
organizaci a zajištění dopravy k utkáním.
Kromě stálých soutěží se uskutečnily průběžně také
regionální přebory. Úspěšnou destinací moravskotřebovských hráčů byla
tentokráte Polička – dva
stolní tenisté výrazně
promluvili do pořadí prvé
desítky cca 40 tenistů.
1. Špinar Jaroslav (Li),
2. Maděra Jaroslav
(MT), 3. Křepelka Tomáš
(Li), 4. Dostál Jiří (Li), 5-8. Skácelík J. (MT),
Fendrych, Češka, Kossler (všichni Polička).

Rozpis letní přípravy HC Slovan
!S sebou: sportovní oděv, obuv do tělocvičny a pití;
kopačky jsou zakázané!
Roč. 2003, 2004, 2005
Začátek: 3. května
Pondělí 16.00 hod. tělocvična zemědělka
Čtvrtek 17.00 hod. tělocvična zemědělka
(florbal, kdo chce)
Pátek 15.30 hod. hřiště a tělocvična u NŠ
Roč. 2001, 2002
Začátek: 3. května
Pondělí 17.15 hod. tělocvična zemědělka
Čtvrtek 17.00 hod. tělocvična zemědělka
(florbal, kdo chce)
Pátek 16.45 hod. hřiště a tělocvična u NŠ
Roč. 1997, 1998, 1999, 2000
Začátek: 19. 4. Nová škola hřiště 17:00
Pondělí 18.30 hod. tělocvična (zemědělka)
Středa 17.00 hod. hřiště a tělocvična u NŠ
Čtvrtek 16.30 hod. tělocvična u NŠ
(florbal, kdo chce)
Muži-Juniorka-Dorost
Začátek: 5. května
Středa 18.00 hod. posilovna
Pátek 18.00 hod. hřiště a tělocvična u NŠ

Úspěch mažoretek Arnika
Dne 3. 4. 2010 se konal další ročník Majorettes show
v Hulíně. V kategorii SÓLO, DUO jelo soutěžit pět
mažoretek ze skupiny Arnika-děti s jejich vedoucí
Markétou Havlíkovou.
Výsledky: Tina Kolomá - sólo s rekvizitami děti 1. místo; Michaela Přidalová a Daniela Pokorná duo s rekvizitami děti - 1. místo; Pavlína Klučková
a Eva Kalandrová - duo pochod děti - 11. místo.
Za vzornou reprezentaci města Moravská Třebová si
poděkování zaslouží nejen mažoretky, ale jejich
vedoucí i jejich rodiče, kteří volnému času děvčátek
věnují velkou pozornost.
Tím jejich činnost nekončí. Dne 24. 4. 2010 se
zúčastnily Mistrovství Moravy a Slezska v těchto
kategoriích, která proběhla v Moravské Třebové.
I zde reprezentovaly Moravskou Třebovou na
výbornou, o čemž svědčí zisk 7 medailí.
PaedDr. Marie Blažková
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Sportovní aktuality
Cenný kov ze slovenského nebe
Moravskotřebovský plachtař Michal Lešinger se
o Velikonocích zúčastnil 10. ročníku prestižního
Pribina Cupu v Nitře, který patří k největším
plachtařským akcím v Evropě vůbec. V konkurenci 42 účastníků své klubové třídy byl z českého týmu nejlepší a ziskem bronzové medaile
si hlasitě „řekl“ o nominaci na červencové MS
v bezklapkovém plachtění, jež se uskuteční ve
slovenské Prievidze. Na konci dubna právě tady
podstoupí další prověrku na světový šampionát
v bezmotorovém létání.
Fotbalista Michal Holub v reprezentaci
V roce 2008 byl nominován v mládežnické
kategorii v anketě Sportovec města. Následoval
strmý vzestup hostování do Sigmy Olomouc,
kde tč. hraje extra ligu dorostu. Vzhledem
k tomu, že jeho výkony jsou stabilní, že je
vynikajícím střelcem, dostal se do české
fotbalové reprezentace U16.
Volejbalové kadetky jasně první
Volejbal se stává stále více a více populárním
sportem, a to hlavně pro dívčí populaci.
Pardubický krajský volejbalový svaz neměl
letos problém s obsazením nejprestižnějších
kategorií dívek.
V krajském přeboru starších žákyň v sezóně
2009/2010 startovalo dvanáct družstev. Finálovou skupinu prvních čtyř týmů hostila
Polička. Zde se s konečnou platností rozhodlo
o přebornicích Pardubického kraje pro tento
ročník. Staly se jimi hráčky VO TJ Lanškroun.
Na druhé pozici se umístil TJ Slovan
Moravská Třebová. Oba finalisté si vybojovali
právo účasti na přeboru České republiky. Třetí
místo si odvezly Svitavy.
Ve stejném termínu doválčila i družstva kadetek.
V této věkové kategorii dokázala děvčata TJ
Slovan Moravská Třebová, že jsou jasnými
jedničkami. První místo a titul přebornic
Pardubického kraje pro ně znamená i možnost
postupu do ligy kadetek.

Úspěšná sezóna
Marka Langhamera
Skvělou sezónu si prožil hokejový brankář Marek
Langhamer. Patnáctiletý odchovanec moravskotřebovského Slovanu, který již druhou sezónu hostuje
v týmu staršího dorostu HC Eaton Pardubice,
vybojoval na konci března konečné 3. místo v hokejové extralize staršího dorostu v rámci České
republiky. Soutěž hrálo v ČR celkem 24 družstev ve
3 skupinách. O mistra republiky se utkala nejlepší
4 družstva, systémem každý s každým.
Výkon týmu HC Eaton
měl poměrně dobrou
úroveň v průběhu celé
sezóny a dostal se do
závěrečných bojů playoff. V osmifinále porazil
HC Vsetín 2:1 na zápasy
a ve čtvrtfinále celkem nečekaně postoupil přes HC
Mountfield České Budějovice celkovým skore 2:1
na zápasy. Postup na závěrečný turnaj čtyř pak
znamenal utkání s Vítkovicemi, Spartou Praha
a Slavií Praha. Turnaj se uskutečnil ve dnech 29. 31. 3. 2010 v Prostějově. HC Eaton skončil po
výborném výkonu na 3. místě, mistrem ČR se stala
Slavia Praha před Spartou Praha. Markovi však
sezona neskončila. Čekaly jej ještě reprezentační
povinnosti v týmu ČR „16“. Výběr hrál 3 zápasy se
Slovenskem ve dnech 9. – 11. 4. 2010 ve Vítkovicích. Tentokrát byli naši mladíci úspěšní a všechny
zápasy vyhráli (pá 4:0, so 6:2, ne 6:3). Pro Marka to
byla úspěšná tečka reprezentačních utkání. Věřme,
že jeho výkonnostní růst bude nadále pokračovat.
Jeho dosavadní úspěchy jsou dílem jeho talentu,
tvrdého tréninku a pracovitosti. Pokud se mu budou
vyhýbat zranění, určitě o něm ještě uslyšíme. Tak
hodně štěstí přejeme i my!
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König se tlačí do
české cyklistické špičky
Se svým profi týmem PSK Whirlpool absolvoval od
února třítýdenní soustředění ve Španělsku. Další
fáze přípravy přivedla hradecké cyklisty v březnu
do Itálie na trojici závodů, v nichž byl pokaždé
nejlepší z českých cyklistů (37. resp. 15. v Terstu,
kteréhožto výsledku si velmi cení).
Také konec března zůstal ve znamení Itálie. V Riccione se uskutečnil etapový závod první kategorie
Setimana Internazionale Coppi e Bartali. Na úvod se
Königův tým blýsknul 7. místem v časovce družstev.
Přes dramatický pád v druhé etapě, po něž skončil
v nemocnici, se oklepal a zabojoval, aby v poslední
5. etapě získal dokonce 7. místo, takže se posunul
na 28. pozici v celkovém pořadí jako nejlepší
český cyklista.

O sportovních hvězdách města za rok 2009 rozhodnuto
Závěr dubna konečně udělal jasno ve sportovních
hvězdách města za uplynulý rok. Ty již předtím
prošly srovnávacím testem v rámci okresu (viz.
MTZ březen). Domácí anketa se konala již po
čtrnácté, opět o těch nejlepší rozhodovali občané.
Tentokráte možnosti hlasovat o těch nejlepších
využil dosud nejvyšší počet občanů – celkem 917.
Mezi ně také zamířily zajímavé věcné ceny, předané
na oficiálním vyhlášení, jehož se v důstojných
prostorách zámeckého sálu ZUŠ zúčastnili vrcholní
představitelé města, TJ Slovan a rovněž početní
členové všech rozhodujících sportovních subjektů ve
městě.
V dvouhodinovém programu doplněném vystoupením karatistů přebírali symbolické ceny ti nejlepší
v jednotlivých věkových kategoriích, podle toho,
kolik v anketě dostali hlasů od spoluobčanů.
A takové jsou definitivní výsledky:
Sportovec roku města Moravská Třebová 2009,
kategorie mládež:

1. Nikola Pařilová, atletika – 143 hlasů; ta se
rovněž stala absolutním vítězem hlasování
veřejnosti.
2. Václav Mačát, travní lyžování – 91 hlasů
3. Aneta Rotterová, cyklistika – 53 hlasů
Sportovec roku města Moravská Třebová 2009,
kategorie dospělí:
1. Mgr. Bedřiška Schneiderová, cyklistika – 83
hlasů
2. Michal Paděra, turistika – 67 hlasů
3. Jiří Kadidlo, cyklistika – 55 hlasů
Sportovec roku města Moravská Třebová 2009,
kategorie trenér:
1. Zdena Marečková, atletika – 104 hlasů
2. Mgr. Daniel Mačát, travní lyžování – 98 hlasů
3. Pavel Kršňák, lední hokej – 54 hlasů
Sportovní osobností roku 2009 pak byl vyhlášen
Antonín Štěpánek (1945) - za dlouholetou vynikající práci a zásluhy o rozvoj hokejového a fotbalového oddílu.

Fotbalisté zúročují svou zimní přípravu
S příchodem jara zahájila i druhá část fotbalové
sezony 2009/2010. Fotbalisté v zimních měsících
nezaháleli, standardní přípravu se nyní snažit přetavit
v cenné body. Až na výjimky (B muži) nemohou
znamenat postup do vyšší soutěže/sestup. Nicméně
skalní fanoušci už byli správně nabuzeni...
Po úspěchu v Itálii se prosadil také na domácích
silnicích. Začátkem dubna v klasice Brno - Velká
Bíteš - Brno (140 km) se svým týmovým kolegou
Kozubkem zvládli trhák a rozdělili si nejlepší místa.
Další cesta mladého cyklisty vedla na Západ do
francouzských Arden. Tradiční třídenní 2.2 UCI
Circuit des Ardennes International měl přinést
další úspěch: Leoš se blýsknul ve vrchařské prémii
1. etapy (4. místo). Ve druhé etapě (165 km)
Ardén přijel po úniku sedmý a poskočil v celkovém
pořadí na 13. místo (mezi více než stovkou cyklistů).
Ve 3. etapě dojel na 22. místě, ve čtvrté kvůli
nemoci nestartoval, čímž bohužel vypadl z celkového pořadí.

Sport v květnu
Fotbal
1. 5.

9.00
turnaj přípravek
16.30
Muži B - Čistá
2. 5.
17.00
Muži A - Stolany
8. 5.
10.00
Dost st., ml. - Vysoké Mýto
17.00
Muži C - Chornice
9. 5.
9.30
Žáci st., ml. - Králíky
17.00
Muži B - Kunčina
15. 5.
9.00
turnaj přípravek
17.00
Muži B - Opatov
16. 5.
9.30
Dorost st., ml. - Letohrad
17.00
Muži A - Lanškroun
20. 5.
17.00
Muži C - Janov
22. 5.
10.00
Dorost st.,ml. - FK Pce C
23. 5.
17.00
Muži C - Litomyšl B
27. 5.
17.00
Muži B - Horní Újezd
29. 5.
17.00
Muži B - Radiměř
30. 5.
9.30
Žáci st., ml. - Česká Třebová
17.00
Muži A - FK Pardubice B
Výbor SKP Slovan upozorňuje, že v souvislosti s výstavbou hokejové haly je uzavřen tradiční přístup do
fotbalového areálu (od Aquaparku). Na fotbalové hřiště
se zájemci dostanou z ulice Nádražní. Jste zváni.

Turistika
1. 5. – Hvězdicová cykloturistická jízda do
Javoříčka (31. ročník)
8. 5. – 35. ročník Dětřichovského memoriálu
(silniční běh Dětřichov - M.Třebová - 8,5 km)
*prezence na náměstí T. G. M. 8.00 - 8.45. Odjezd
autobusem na místo startu. Start v 10.00 h.
Cyklistika
Druhým závodem pokračuje 29. 5. 9. ročník seriálu
Cykloman 2010
Bližší informace na www.cykloman.cz

C muži - Staré Město 1:1 (0:1) Švanda
Trstěnice - C muži 6:2 (3:1) Matoušek, Smékal
Průběžné pořadí: 9. místo
23 bodů
Dorost starší (KP)
*po dobrém začátku soutěžního ročníku svými
nevyrovnanými výkony ztratil dorost šanci na přední
umístění; i to byl mj. důvod, proč nejlepší čtyři hráči
byli uvolněni na hostování do Svitav.
AFK Chrudim B - Dorost st. 3:0
Ústí n/O. - Dorost st. 4:1 (2:1) Coufal
Dorost st. - Choceň 2:1 (2:0) Linhart, Zobač
Průběžné pořadí: 6. místo
29 bodů
Dorost mladší (KP)
AFK Chrudim B - Dorost ml. 6:2 Miller, Coufal
Ústí n/O. - Dorost ml. 5:1 Dejdar, Chromý
Průběžné pořadí: 14. místo
3 body

Kaleidoskop výsledků:
A muži (KP)
*tabulka se povážlivě vyrovnává. SKP Slovan po
několika zaváháních se nebezpečně propadá.
Sestupové potíže si nikdo z hráčů či managamentu
oddílu nepřipouští, v tom jim plně věříme, nicméně
úroveň předváděné hry příliš diváky nenadchnula. Ve
hře je stále 30 mistrovských bodů.
FK Slovan Pardubice - A muži 3:1 (1:1) Kučerňák
A muži - FK Žamberk 2:0 (1:0) Konečný 2 (1 PK)
Choceň - A muži 2:1 (2:1) Konečný
A muži - Dobříkov 1:1 (0:0) Konečný
A muži - Letohrad B 1:1 (1:1) Staněk (PK)
Průběžné pořadí: 7. místo
26 bodů
B muži (OP Svitavsko)
B muži - Třebařov 6:2 (4:1) Pařil 3, Polák, Švanda,
Komoň
Mladějov - B muži 4:2 (1:2) Pařil, Fikr
B muži - Jaroměřice 2:1 (1:1) Polák R., Cink P.
B muži - Kam. Horka 2:1 (1:0) Polák, Staněk (PK)
Průběžné pořadí: 2. místo
14 bodů
C muži (III.třída)
Jedlová - C muži 1:3 Kalus, Širůček, Dostál

Žáci starší (1.A třída)
Žáci st. - Polička 0:3 (0:2)
Průběžné pořadí: 2. místo

24 bodů

Žáci mladší (1.A třída)
Žáci ml. - Polička 1:4 (1:3)
Průběžné pořadí: 1. místo

27 bodů

HORSKÁ KOLA
– veřejný závod 3. ročník
Generali-Sport Bárt BIKEMARATHON se
uskuteční v sobotu 22. 5. 2010.
Start a cíl je na letišti v Ústí n. O. Prezence od
9.00 do 10.30 hod., nebo předem prostřednictvím internetu. Trasy: 64 km, 32 km, 13 km.
Start 11.00 (64 km), 11.30 (32 km). Závodí se
v jednotlivých věkových kategoriích. V rámci
závodů proběhne dětský den (soutěže pro děti,
skákací hrad,…) pod vedením RC Srdíčko.
Bližší info: www.bikemarathon.cz, nebo na tel.:
603 526 307.
Srdečně zvou pořadatelé

CYKLOMAN 2010 zvládl prvé dějství
Seriál Cykloman 2010 definitivně odstartoval poslední dubnový víkend terénní časovkou v prostoru
Sušice - Dubina - Hradisko. Vzhledem k dřívější
uzávěrce MTZ přineseme relevantní výsledkové
informace příště. Dnes pouze upřesňujeme termín
nejbližšího závodu, jak ji na konci března schválil
výbor Cyklomana. (Kompletní tabulku všech závodů
naleznete na www.cykloman.cz).

29. 5. 2010 – Bohemian Adventures Challenge
(orientační závod dvojic – cykloturistická akce na
horských či trekingových kolech s prvky navigace
podle turistické mapy).
Pořadatelé: Vladimír Dokoupil, tel. 724 927 157,
Vlaďka Machačová
Pokračuje také měření sil dětí v oblíbeném
Cyklománku.
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