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Evropská čtverylka za padesát osm miliónů
Speciální základní škola, mateřská škola a 
praktická škola v Moravské Třebové získala 
v letošním roce do svého rozpočtu padesát 
osm miliónů korun. Peníze vedení školy pou-
žije na financování čtyř projektů. 
Prioritním a finančně nejnáročnějším projek-
tem školy je Projekt zázemí sociální integrace. 

retardace, často v kombinaci s různým typem  
a stupněm tělesného či smyslového postižení. 
Pro některé bude pobyt v takovém zařízení 
poslední možností před umístěním do výchov-
ného zařízení ústavního typu. „Všechny 
výchovné a terapeutické činnosti, které zde 
budou probíhat směřují k co nejkvalitnější 

zdrojů Evropské unie 46 miliónů korun. 
Další dva projekty, na které vedení školy zís-
kalo dotaci z Evropské unie jsou vzdělávací 
projekty – Projekt Pomáháme a Projekt otevře-
ná škola – naše cesta. 
Projekt Pomáháme je podpořen EU ve výši 
5 miliónů korun a zabývá se asistenční službou 
pro žáky s těžkým kombinovaným postižením. 
„Další částí tohoto projektu je zpracovávání 
učebních textů pro výuku předmětu „Příprava 
pokrmů žáků praktické školy“. Kuchařka bude 
v následujících letech převedena do počítačo-
vé verze s hlasovým výstupem pro zrakově 
postižené,“ informovala ředitelka Baslerová. 
Projekt otevřená škola – naše cesta je zaměřen 
na přípravu učebních textů pro výuku anglic-
kého jazyka pro žáky s lehkým mentálním 
postižením. V rámci tohoto projektu pracovní 
tým školy vytváří metodickou příručku pro 

výuku výtvarných činností. „Všechny učební 
texty budou k dispozici i ostatním žákům speci-
álních škol v Pardubickém kraji,“ sdělila 
Baslerová a dodala: „Do tohoto projektu 
mohou vstoupit i obyvatelé Moravské Třebové, 
neboť jeho součástí je i poradní a terapeutická 
činnost pro žáky se speciálními poruchami 
chování a učení, kterou u nás provádí školní 
psycholožka.“ Projekt získal dotaci 2, 200 mil. 
korun. 
Posledním projektem je Projekt realizace 
úspor energie. Za finanční obnos téměř 
5 miliónů škola provádí zateplení budovy, 
výměnu oken a udělá novou fasádu. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

„Cílem projektu je vybudovat ubytování pro 
žáky s kombinovaným postižením. Spolu se 
zajištěním materiálního zázemí je naším zámě-
rem vytvořit pro děti/klienty i kvalitní psycho-
sociální zázemí a co nejlépe jim simulovat 
rodinné prostředí. S ohledem na tento náš 
záměr chceme doplnit prostory nového inter-
nátu o relaxační místnosti a místnosti umožňu-
jící společný pobyt malých skupinek dětí,“ 
vysvětluje ředitelka školy Pavlína Baslerová. 
Nově vzniklé zázemí pro sociální integraci 
předpokládá ubytování pro 30 klientů ve věku 
od 3 do 26 let. Bude soustředěno v jedné loka-
litě kvůli zajištění prostorové orientace zrako-
vě postižených klientů. Přístup do ubytovny 
bude bezbariérový, aby zde mohli být umístěni 
těžce postižení žáci. Zároveň bude budova 
vybavena lehce dostupným hygienickým  
zařízením, které umožní snadnou manipulaci   
s klienty s omezenou hybností. Ubytovaní zde 
budou klienti s různým stupněm mentální 

integraci těchto děti do společnosti. Zaměřeny 
jsou především na sebeobsluhu, zvládání běž-
ných denních činností a sociálních situací,“ 
sdělila Baslerová a dodala: „Naším záměrem 
je vybavit klienty takovými kompetencemi, 
které jim následně umožní pokud možno bez-
problémové zvládání běžného života, naučí je, 
kam a jakou formou se v případě potřeby 
mohou obrátit o pomoc a radu. 
Stávající ubytovací kapacity jsou v současné 
době naplňovány z 85 procent žáky z celého 
Pardubického kraje, přičemž musí být odmítá-
ni žáci imobilní, protože prostory nejsou bez-
bariérové. „V Moravské Třebové ani v blízkém 
okolí není zařízení, které by mohlo tyto služby 
poskytovat. Z jiných okresů je k nám nejblíže 
ubytovací zařízení v Ústí nad Orlicí. Pokud   
by toto nové ubytování v našem městě nebylo 
zřízeno, byla by znemožněna účinná péče 
o tuto část populace,“ sdělila Pavlína 
Baslerová. Na tento projekt získala škola ze 

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo  

Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na , na úřední desce městského úřadu,

na občanském informačním centru městského úřadu, u personalistky městského úřadu, 
tel.č.: 461353027, 

E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. 7. 2009, případně dle dohody.

Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech náležitostí a příloh je 22. 5. 2009.

úředníka odboru dopravy, funkce zkušební komisař (ka)

www.moravskatrebova.cz
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Město Moravská Třebová obdrželo nabídku státní nančních důvodů a dva vlastníci převedli žádost na 
finanční podpory z Programu regenerace pro rok rok 2010.
2009 ve výši 2,135.000,- Kč. Z  těchto finančních prostředků dojde k obnově 
V loňském roce o tuto podporu požádalo 11 sou- 7 památkově chráněných objektů ve vlastnictví 
kromých vlastníků kulturních památek a jeden města, 3 objektů v majetku Společenství vlastníků 
objekt v majetku církve a 3 objekty v majetku jednotek (pod Správou nemovitostí s.r.o.), 1 objekt 
Společenství vlastníků bytových jednotek. v majetku církve a 8 objektů ve vlastnictví 
Podklady pro úplné vyřízení žádosti podalo 8 sou- soukromých majitelů, v souladu se schváleným 
kromých vlastníků, jeden vlastník odstoupil z fi- rozpočtem města a jeho investičních aktivit.

Program regenerace MPR v roce 2009

Dům č.p. 219, č.o. 6 na ul. Krátké, na pozemku 
2p.č. 234/3 o výměře 191 m , včetně pozemku 

a vedlejších staveb, venkovních úprav a porostů na 
pozemku, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, sestávající ze 2 bytových jednotek a 3 ne-
bytových prostor:
- bytové jednotky č. 219/1 obsazené nájemní-
kem, sestávající z kuchyně, tří pokojů, předsíně, 
spíže, koupelny, WC a sklepní kóje o celkové výměře 

2101,0 m  
- bytové jednotky č. 219/2 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, spíže, 
koupelny, WC a sklepní kóje o celkové výměře 

292,5 m  
- nebytové jednotky č. 219/3 (sklad) obsazené 

2nájemníkem o celkové výměře 26,0 m
- nebytové jednotky č. 219/4 (klubovna) obsazené 

2nájemníkem o celkové výměře 26,0 m
- nebytové jednotky č. 219/5 (kanceláře) obsazené 
nájemníkem, sestávající ze dvou kanceláří, sociálního 

2zařízení o celkové výměře 27,0 m
Výchozí cena domu a pozemku pro veřejné 
výběrové řízení: 1.141.570,- Kč
Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 
114.157,- Kč
Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 
1.000,- Kč
Data prohlídky domu: 
I. prohlídka 13.5.2009 15:30 – 15:45
II. prohlídka 15.5.2009 15:30 – 15:45
Dům č.p. 220, č.o. 1a na ul. Zámecké, na pozemku 

2p.č. 194/3 o výměře 164 m , včetně pozemku a ve-
dlejších staveb, venkovních úprav a porostů na 
pozemku, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, sestávající ze 2 bytových jednotek a 1 ne-
bytového prostoru:
- bytové jednotky č. 220/1 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, spíže, 

2koupelny a WC o celkové výměře 71,31 m  
- bytové jednotky č. 220/2 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, pokoje, koupelny a sklepní kóje 

2o celkové výměře 29,7 m  
- volné nebytové jednotky č. 220/3 (místnost s WC) 

2o celkové výměře 19,0 m
Výchozí cena domu a pozemku pro veřejné 
výběrové řízení: 524.320,- Kč
Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 
52.432,- Kč
Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 
1.000,- Kč
Data prohlídky domu:
I. prohlídka 13.5.2009 15:50 – 16:00
II. prohlídka 15.5.2009 15:50 – 16:00
Dům č.p. 146, č.o. 18 na ul. Olomoucké, na 

2pozemku p.č. 844/1 o výměře 603 m , včetně 
pozemku a vedlejších staveb, venkovních úprav 
a porostů na pozemku, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, sestávající ze 4 bytových 
jednotek:
- bytové jednotky č. 146/1 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, spíže, 

2koupelny a sklepní kóje o celkové výměře 88,7 m  
- bytové jednotky č. 146/2 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, 

2koupelny a spíže o celkové výměře 52,6 m  
- bytové jednotky č. 146/3 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, 

2koupelny a spíže o celkové výměře 53,08 m
- bytové jednotky č. 146/4 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně a kou-

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ vypisuje Veřejné výběrové řízení na prodej bytových domů z majetku města Moravská Třebová

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Územní pracoviště Hr. Králové
Odbor Odloučené pracoviště Svitavy, Milady 

Horákové 6, 568 02 Svitavy, 
vyhlašuje ve dnech 22. 4. – 13. 5. 2009 

výběrové řízení na prodej státního majetku 
v obci v k. ú. Moravská Třebová: 

- hrobka s příslušenstvím nacházející se 
na hrobovém místě č. 243 na hřbitově 

Křížový vrch v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.

Vyhlašovaná minimální kupní cena činí
34 200,- Kč

Bližší informace – tel. 461 352 536, e-mail: 
nadezda.cimburkova@uzsvm.cz, 

www.uzsvm.cz/prodej

2pelny o celkové výměře 60,0 m
Pozemek p. č. 844/1 bude zatížen věcným břemenem 
práva vjezdu pro mateřskou školu v části obce 
Předměstí č.p. 137, ul. Piaristická č.o. 1.
Výchozí cena domu a pozemku pro veřejné 
výběrové řízení: 1.180.330,- Kč
Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 
118.033,- Kč
Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 
1.000,- Kč
Data prohlídky domu:
I. prohlídka 13.5.2009 16:10 – 16:25
II. prohlídka 15.5.2009 16:10 – 16:25
Dům č.p. 143, č.o. 12 na ul. Olomoucké, na 

2pozemku p.č. 840 o výměře 523 m , včetně pozemku 
a vedlejších staveb, venkovních úprav a porostů na 
pozemku, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, sestávající z 5 bytových jednotek:
- bytové jednotky č. 143/1 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, pokoje, předsíně, spíže, 

2koupelny a WC o celkové výměře 51,67 m  
- bytové jednotky č. 143/2 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, 

2koupelny, WC a spíže o celkové výměře 56,5 m  
- bytové jednotky č. 143/3 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, haly, 

2koupelny, WC a spíže o celkové výměře 69,6 m
- bytové jednotky č. 143/4 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, 

2koupelny a kolny o celkové výměře 68,16 m
- bytové jednotky č. 143/5 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchyně, pokoje, předsíně a koupelny 

2o celkové výměře 40,5 m
Výchozí cena domu a pozemku pro veřejné 
výběrové řízení: 1.458.790,- Kč
Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 
145.879,- Kč
Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 
1.000,- Kč
Data prohlídky domu:
I. prohlídka 13.5.2009 16:30 – 16:45
II. prohlídka 15.5.2009 16:30 – 16:45
Veřejné výběrové řízení bude probíhat podle 
,,Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej 
volných bytů z majetku města Moravská Třebová“, 
schválených Radou města.
Datum výběrového řízení: sobota 23. května 2009
Zahájení výběrového řízení: 10:00 hodin
Místo konání: Muzeum, ul. Svitavská č.o. 18, 
Moravská Třebová
Jakékoliv informace k veřejnému výběrovému řízení 
poskytuje odbor majetku města a komunálního 
hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová, 
tel. 461 353 142.
Při prohlídkách nemovitostí určených k prodeji bude 
umožněn vstup pouze do společných prostor 
nemovitostí. Prohlídky bytů, které jsou obsazeny 
nájemníky, nebudou umožněny. Bližší informace 
k velikosti a vybavení bytů budou na požádání sděleny 
přítomnými pracovnicemi města. 
Záměr byl schválen usnesením Rady města č. 2110/R/ 
300309.
Zveřejněno dne 2.4.2009
Viera Mazalová, DiS. vedoucí odboru majetku města
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Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 
20. 4. 2009 schválilo institut veřejné služby. 
Osoby pobírající příspěvek na živobytí, se tak 
budou moci, pokud budou mít zájem, zapojit do 
výkonu veřejné služby. 
Tyto osoby budou na základě smlouvy uzavřené 
s obcí zabezpečovat pomoc v záležitostech, které 
jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů. 
Jde zejména o zlepšování životního prostředí 
v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje 
a sociální péče.
Za výkon veřejné služby nenáleží odměna, ale 
bude k této aktivitě přihlédnuto při stanovení 
částky živobytí, neboť dle zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozděj-
ších předpisů, bude při stanovení částky živobytí 
osoby a osob společně posuzovaných jedním 
z kriterií i délka pobírání dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Jestliže bude osoba v hmotné nouzi 
pobírat příspěvek na živobytí déle než 6 kalen-

Institut veřejné služby
dářních měsíců, bude činit částka živobytí 
pouze částku existenčního minima 2020,- Kč. 
Doba 6 kalendářních měsíců se počítá od 
1. 1. 2009.
Toto ustanovení se nebude vztahovat na osobu, 
u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlast-
ní prací (§ 11 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), osoby pobírající 
podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci, osoby, která má příjem z výdělečné 
činnosti a osoby, která vykonává veřejnou 
službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendář-
ním měsíci. 
Pokud osoba vykoná veřejnou službu v rozsa-
hu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, 
může být při splnění dalších podmínek částka 
živobytí dokonce navýšena o částku Kč 553,-.
Bližší informace lze získat na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Moravská Třebová.

Irena Škadrová, Ivana Radimecká,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení spoluobčané, letos Vám již čtvrtý rok 
předkládáme komplexní zprávu o činnosti Měst-
ského úřadu Moravská Třebová za uplynulý rok. 
V této zprávě bychom vás rádi informovali o čin-
nosti jednotlivých odborů městského úřadu a to 
především prostřednictvím čísel v časové řadě 
čtyř let. Rok 2008 byl rokem stabilizace činnosti 
úřadu ve vazbě na poměrně značné legislativní 
změny v předcházejícím období, které se pro-
mítly do práce úřadu především na úseku státní  
správy. Mj. se jednalo o nový systém sociálních 
dávek, změny na úseku stavebního zákona, silnič-
ního zákona, živnostenského zákona – proto také 
došlo ke změnám či upřesnění některých ukazate-
lů u odboru výstavby a územního plánování, 
sociálních věcí a zdravotnictví, dopravy a odboru 
Obecní živnostenský úřad. Městský úřad stabili-
zoval v roce 2008 řadu nových služeb pro občany 
hlavně na úseku správních agend (výpisy z katas-
tru nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnos-
tenského rejstříku), to vše na jednom místě, 
v Občanském informačním centru. Na úseku 
samosprávy byla jednou z nejvýznamnějších 
činností ve vztahu k občanům příprava a zahájení 
privatizace významného podílu bytového fondu 
města. Pokračovali jsme v soustavné snaze 
o další zkvalitňování služeb poskytovaných 
veřejnosti. Důkazem toho byla pokračování naší 
účasti v celostátním projektu ke zvýšení kvality 
činnosti úřadu Benchmarkingová iniciativa 2005. 
Benchmarking je jednou z moderních metod 
řízení kvality a spočívá ve vzájemném porovná-
vání se a zlepšování se učením od druhých. Do 
projektu je zapojeno 112 měst a k dnešnímu dni 
jsou k dispozici data v 60 agendách v oblastech 

Vedení města Moravské Třebové 2. 4. 2009 pode-
psalo dohodu s Policií České republiky o vzájem-
né spolupráci při zabezpečování místních záleži-
tostí a veřejného pořádku. „Cílem této dohody je 
zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spo-
lupráci mezi městem a Policií České republiky 
a současně upravit oblasti a formy vzájemné 
spolupráce při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku,“ řekl Ota Hřebíček, šéf uni-
formované policie ve svitavském okrese a dodal: 

Výroční zpráva města Moravská Třebová
za rok 2008

výkonu přenesené a samostatné působnosti. 
Věřím, že v této zprávě naleznete řadu zajíma-
vých a přínosných informací. Zároveň si však 
rádi vyslechneme vaše náměty a připomínky, 
které nám mohou pomoci a posloužit při tvorbě 
výroční zprávy za rok 2009. Podrobnou výroční 
zprávu najdete na internetových stránkách města: 
http://www.mtrebova.cz/radnice/dokumenty.

Ing. Stanislav Zemánek,
tajemník Městského úřadu Moravská Třebová
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Společná dohoda zlepší bezpečnost ve městě

Město Moravská Třebová, SPKD Boršov 
a agentura Arnika zvou všechny občany 
Moravské Třebové a okolí na oblastní postu-
povou soutěž mažoretek.
Soutěže mažoretkových skupin budou zahá-
jeny v sobotu 9. 5. 2009 v 10:30 slavnostním 
průvodem všech účastnic ze seřadiště na ulici 
Palackého na náměstí T.G.M. za doprovodu 
dechové hudby ZUŠ Letovice a ZUŠ Mohel-
nice.
Dopoledne proběhne na náměstí soutěž defi-
lé, odpoledne pak soutěž v pódiových forma-
cích. Připraven je také doprovodný program. 
Na vaši návštěvu se těší organizační štáb.
Pozn.: V případě nepříznivého počasí pro-
běhne akce omezenou formou ve velké tělo-
cvičně ZŠ Čs. armády 179 na ul. Olomoucká.

Národní šampionát
mažoretek ČR

Generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR v závěru loňského roku 2008 centrálně 
pořídilo pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí kategorie JPO V celkem 33.330 kusů 
nových ochranných oděvů (vždy blůza a kalhoty) 
a 33.330 párů zásahových bot. V souladu se 
smlouvami uzavřenými s vítězi veřejných soutěží 
byly tyto výrobky na počátku roku 2009 dodány 
do skladů Generálního ředitelství HZS ČR. 
V měsíci dubnu 2009 byly po podpisu smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnictví ke zmíněným 
ochranných prostředkům od státu na obce, které 
jsou zřizovateli jednotek požární ochrany, výše 
uvedené ochranné prostředky obcím předány. 
V našem městě se uvedená akce týkala jednotek 
SDH Boršov, Sušice a Udánky, kde bylo velite-
lům jednotek předáno po pěti kompletech zásaho-
vé obuvi a ochranných oděvů. Dobrovolní hasiči 
jsou nezbytnou složkou pro fungování systému 
plošného pokrytí území jednotkami požární 
ochrany. Nedocenitelné role dobrovolných jedno-
tek požární ochrany si je Ministerstvo vnitra 
a Hasičský záchranný sbor ČR vědom a právě 
proto zajistil historicky jedinečnou podporu v po-
době nového moderního vybavení.

Karel Gregor,
odbor kancelář starosty a tajemníka

Předání ochranných oděvů
a zásahových bot

dobrovolným hasičům

„Doufáme, že v Moravské Třebové bude bezpeč-
něji než doposud a občané pocítí vzájemnou spo-
lupráci bezpečnostních složek.“ Vzájemná spolu-
práce stran dohody zahrnuje zejména ochranu 
bezpečnosti osob a majetku, ochranu veřejného 
pořádku, dohled nad bezpečností a plynulostí 
silničního provozu, prevenci kriminality s důra-
zem na spolupráci s veřejnosti a další.

Pavlína Horáčková,
tisková mluvčí města
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Na lince 156 – městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, 
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz, 
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba: 
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 do19:00 hod.

Z činnosti Městské policie:
Strážníci Městské policie Mor. Třebová v měsíci 
březnu přijali a řešili celkem 84 telefonických 
a ústních oznámení od občanů. Při pochůzkové 
a kontrolní činnosti strážníků bylo zjištěno a řešeno 
13 dalších nedostatků, které trápily nejen občany 
našeho města a ztěžovaly nám běžný denní život 
v našem městě. V pěti případech byl realizován 
odchyt toulavých psů, z nichž jednoho se podařilo 
opět navrátit svému pánovi, tři byli převezeni stráž-
níky městské policie do Záchranné stanice volně 
žijících zvířat Zelené Vendolí, a pro jednoho se našel 
náhradní majitel. Dále pak strážníci spolupracovali 
ve třech případech s RZS a v deseti případech 
s Policií ČR. Dalších pět případů předali strážníci 
městské policie k šetření OO PČR Mor. Třebová.

Na lince 158 – Policie ÈR

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské 
Třebové bylo k 31. 3. 2009 přihlášeno k trva-
lému pobytu celkem 10 888 občanů ČR a 65 
cizinců s povolením k trvalému pobytu na 
území České republiky. Celkem je tedy 
v Moravské Třebové evidováno k 31. 3. 2009 
na trvalém pobytu 10 953 občanů. Za měsíc 
březen se v Moravské Třebové narodilo 
6 dětí, zemřelo 15 občanů, přistěhovalo se 
7 obyvatel a odstěhovalo 9 osob.

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

Ceny vstupného Moravskotřebovský aqua-
park platné v sezoně 2009

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

Technické služby
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!!Upozornění pro občany!!
Městská policie upozorňuje nejen občany naše-
ho města, kterým se zatoulá pes nebo jiný 
domácí mazlíček, aby se při jeho hledání obrá-
tili na strážníky Městské policie Moravská 
Třebová. Často se totiž stává, že postrádané 
zvíře strážníci převezou do Záchranné stanice 
volně žijících zvířat Zelené Vendolí, což se 
v konečném důsledku majiteli zvířete značně 
prodraží. Městská policie není vybavena na 
dlouhodobé přechovávání ztracených zvířat 
a město za každé zvíře umístěné v „útulku“ 
musí platit. Občané se v případě ztráty zvířete 
mohou obracet na telefonní čísla: 461 312 436 
nebo 604 611 973, popřípadě osobně na služeb-
ně Městské policie Mor. Třebová na adrese 
Komenského 371 / 46. 

Slunné Velikonoce
Majitelé některých restaurací a barů ve městě 
zřejmě zapomínají na právní normy, které se 
dotýkají nás všech. Jen vysvitlo sluníčko a rtuť 
teploměru se šplhá až do výšek, kde to bývá 
obvyklé spíše v červnu, začaly problémy, se kte-
rými se strážníci městské policie potýkají právě 
v letním období. Nesrovnatelně více občanů než 
v předchozích měsících vyráží do restaurací, kde 
si chtějí posedět u piva a někdy i u příjemné hud-
by. Bohužel provozovatelé restaurací zapomínají, 
že ve 22:00 hodin začíná doba nočního klidu 
a lidé žijící v blízkosti takových podniků chtějí 
také odpočívat. V restauracích a barech zůstávají 
často otevřené dveře a okna a reprodukovaná 
hudba se v úzkých uličkách města často značně 
rozléhá. Právě o prodlouženém velikonočním 
víkendu řešili strážníci několik takových případů, 
a ne jen to. Přímo o velikonočním pondělí se 
strhla rvačka právě v historickém centru města 
a další potyčku řešili strážníci v parku u muzea. 
O víkendu na sídlišti Západní mladí výrostci 
okopávali kopacím míčem balkony přízemních 
bytů, na hřišti v Udánkách „v Dolině“ došlo 
k napadení několika mladíků, kteří slavili příchod 
jara, v baru Luna došlo k napadení ochranky 
a v Duku Duku v brzkých ranních sobotních hodi-
nách byla objasněna krádež kabelky, ze které se 
nakonec vyklubal omyl. Je evidentní, že ne všich-
ni si prožili velikonoce ve sváteční pohodě.

Vandalové ve školce
V naší společnosti se bohužel najdou i jedinci, 

delných intervalech i nadále přesvěd-
čovat.

Kradli jako straky
Policisté v Moravské Třebové řeší krádež několi-
ka balení kosmetiky za víc jak 10 tisíc korun. 
V pátek 10. 4. 2009 dosud neznámý pachatel 
navštívil jednu z moravskotřebovských prodejen 
a z prodejního regálu odcizil kosmetiku. Policisté 
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání trestného činu krádež. V případě, že 
policie pachatele dopadne, hrozí muž až dva roky 
za mřížemi.

Chlapec byl na útěku 8 dní
Moravskotřebovští policisté v rámci obchůzkové 
činnosti vypátrali celostátně hledaného chovance 
výchovného ústavu, který se 8. 4. 2009 nevrátil 
z vycházky. Po sedmnáctiletém mladíkovi oka-
mžitě policisté ze Služby kriminální policie 
a vyšetřování v Blansku vyhlásili celostátní pátrá-
ní. O tom, že byl chlapec nalezen, byli kolegové 
a pracovníci ústavu informování. Celostátní pát-
rání bylo tedy odvoláno a mladíka si v průběhu 
dne mohl vyzvednout pověřený pracovník ústavu.

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

Kontrola podávání alkoholu mladistvým
V sobotu 21. 3. 2009 proběhla v rámci obchůzko-
vé činnosti kontrola vytipovaných moravskotře-
bovských restauračních zařízení, jejímž cílem 
bylo zjistit, zda obsluhy v nich nepodávají oso-
bám mladším 18 let alkoholické nápoje a zda se 
nezletilé a mladistvé osoby po desáté hodině 
večerní nezdržují v restauračních zařízeních, kde 
by pak hrály na hracích automatech. Akce se 
zúčastnilo 12 policistů z Obvodního oddělení 
v Moravské Třebové, Jevíčka a čtyři strážníci 
městské policie. Během dvouhodinové akce byla 
zkontrolována desítka moravskotřebovských 
restauračních zařízení a výsledky této bleskové 
kontroly byly pro policisty přinejmenším velmi 
příjemným překvapením. Ani v jednom případě 
nemusela být provedena dechová zkouška. Mla-
distvé osoby posedávaly v nočním klubu pouze 
nad sklenicí nealkoholického nápoje. Zda je toto 
zjištění jen náhoda, se budou policisté v nepravi-

kteří si zvedají své sebevědomí a dokazují svoji 
sílu v zahradě mateřské školy na ulici Jiráskova, 
jak tomu bylo v noci z 5. 4. na 6. 4. 2009. Ničí 
a rozbíjejí dřevěné průlezky, hračky a ostatní 
vybavení určené pro děti, které si posléze v takto 
zdevastovaném prostředí celý den hrají. Těmto 
hrdinům, věřím, patří obdiv převážné většiny 
z nás a byl bych velice rád, kdybychom je mohli 
jednou za tyto skutky patřičně odměnit. 

Fotbalové utkání ČR : SR
Oslavu vítězného fotbalového utkání mezi SR 
a ČR si protáhli někteří slovenští fanoušci až do 
příjezdu na čerpací stanici OMV v Moravské 
Třebové, kde tyto rozvášněné jedince zkrotili až 
strážníci městské policie ve spolupráci s kolegy 
z Policie ČR. Pro zajištění bezpečné cesty pro 
ostatní cestující v autobuse byla dohodnuta 
kontrola výtržníků Policií ČR v Olomouci, kde 
měl autobus další zastávku. Pod hrozbou vystou-
pení si z autobusu byla atmosféra v autobuse 
uklidněna.

Rajonizace
Městská policie v Moravské Třebové opět po 
několika letech přistoupila k systému důkladných 
kontrol jednotlivých částí města. Město bylo 
rozděleno do tzv. „rajonů“ a každý ze strážníků 
městské policie má přidělený úsek s ulicemi, kde 
budou prováděny důkladné kontroly formou 
pochůzkové kontrolní činnosti v denních i noč-
ních hodinách. Kontroly budou soustředěny na 
nedostatky trápící obyvatele daných lokalit. 
Strážníci se budou zejména v denních hodinách 
soustředit na znečišťování a neoprávněný zábor 
veřejného prostranství, odstavené autovraky na 
pozemních komunikacích, vozidla, která nepar-
kují v souladu s pravidly o provozu na pozemních 
komunikacích a další nedostatky. V nočních hodi-
nách budou kontroly soustředěny na nezvané 
návštěvníky zahrad, sklepů a dalších prostor, 
které nezvaní hosté rádi navštěvují. Spatříte-li 
strážníky v ulicích a tíží Vás nedostatky, které je 
nutné řešit právě ve vaší části města, obraťte se 
na ně s oznámením o daném problému. Podrobné 
informace o přidělených rajonech jednotlivým 
strážníkům a mapu města s barevně odlišenými 
úseky najdete v nejbližší době na internetové 
adrese města Moravská Třebová: www.mtrebova-
.cz v sekci /město/bezpečnost ve městě/městská 
policie/.
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4. ročník mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU Novinky z TIC na sezonu 2009
Turistická sezona je opět zde

I letos jsme nachystali pro návštěvníky našeho města 
a hlavně turistického informačního centra (TIC) 
několik novinek. Od 1. 4. 2009 jsou k zakoupení 
v TIC nové turistické známky - úzkokolejka, kalvá-
rie, ale také hrad Cimburk v Městečku Trnávka. 
Novinkou letošního roku je hlavně TURISTICKÝ 
DENÍK, který můžete u nás zakoupit a stát se 
novým sběratelem. Díky samolepícím Turistickým 
vizitkám si rychle a přehledně vytvoříte  fotoalbum 
plné fotek, zážitků a vzpomínek. Přes 100 turistic-
kých míst v jednom malém deníku, který máte stále 
s sebou! Turistické vizitky a kupóny ihned na místě 
nalepíte na určené místo do deníku. Již žádné krabi-
ce plné fotek a nedolepená alba. Součásti každé 
nálepky je krátký vlastivědný podtext, který si přečte 
i ten největší lenivec. 
V našem TIC budou k prodeji 2 známky z Moravské 
Třebové, jedna s náměstím a druhá se renesančním 
zámkem. Dále připomínáme, že máme k dispozici 
spoustu upomínkových předmětů města, např. hrnky, 
půllitry, svíčky, štamprdle, pohlednice, tužku města 
s tahákem, a to vše s krásnými obrázky náměstí 
a zámku. 
Připomínáme, že v měsících červen, červenec 
a srpen bude TIC otevřeno i v neděli a to od 10.00 
do 15.00 hod. Naše průvodkyně jsou připravené 
provádět turisty po našem městě a v blízkém okolí, 
a to v češtině, angličtině a v němčině, jak po skupi-
nách tak individuálně. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ester Dvořáková Tesolin, TIC Moravská Třebová

S myšlenkou uskutečnit výtvarnou soutěž v počítačo-
vém programu Malování systému Windows firmy 
Microsoft přišla PaedDr. Hana Horská – učitelka, 
malířka a grafička. A tak spolu se svojí Základní 
školou na ul. Palackého v Moravské Třebové ji zorga-
nizovala. 
4. ročník mezinárodní výtvarné soutěže vyvrcholil 
v těchto dnech výstavami výtvarných prací dětí, 
jaké máte pocity po týdnech práce a příprav?
Nyní již s úsměvem na rtech. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o soutěž, do které se přihlašují školy se svými 
žáky - organizace soutěže začíná tedy v návaznosti na 
školní rok v srpnu a vrcholí v dubnu a květnu slav-
nostním vyhodnocením a výstavami. Děti při vlastní 
tvorbě spojují svůj vnitřní prožitek, své myšlení 
s výtvarným pohledem zpracovaných v základním 
programu Malování operačního systému Windows. 
Tím prokazují nejen výtvarné nadání, ale i svoji 
dovednost v práci na počítači. Školy zasílají výtvarné 
práce v tištěné i elektronické podobě – už jenom vše 
zkompletovat je několikadenní práce. Ovšem práce, 
kterou obnáší tato soutěž, je přece samozřejmostí. 
Nejdůležitější je, že celá soutěž má smysl, velký 
úspěch i ohlas a že jsme se stali organizátory zatím 
jediné mezinárodní soutěže tohoto druhu na světě. 
Nebýt ovšem spolupracujících firem – společnosti 
Microsoft ČR a OR-CZ, spol. s r.o., dále Pardubické-
ho kraje či města Moravská Třebová – Základní škola 
Palackého by nemohla tuto soutěž realizovat.
Téma letošního ročníku je „Štěstí“ – proč zrovna 
štěstí?
V závěru loňského školního roku se mě ve výtvarné 
výchově zeptala žákyně Markéta Přikrylová, vítězka 
I. kategorie ve 3. ročníku naší soutěže: „Paní učitel-
ko, už máte téma pro příští ročník soutěže?“ Měla 
jsem, ale ona i její spolužáci se tvářili tak tajuplně, že 
jsem se zvědavostí sobě vlastní vyčkala, co mi sdělí 
dál… „Víte, paní učitelko, když jsme byli na vaší 
výstavě „Obrazy v Corelu“, líbil se nám tam moc 
obraz s názvem „Štěstí“, nemohlo by to být téma pro 
příští rok?“ A jak vidíte – tak se i stalo. „A děti to 
velmi bavilo.“ Jak napsala nejedna paní učitelka. 
Kreslily svoji rodinu, kamarády - štěstí, které prožíva-
jí se svými domácími mazlíčky, ale i své talismany, či 
typické atributy štěstí výtvarně upravené.

Kolik škol se zúčastnilo, jaká je účast ze zahrani-
čí?
Je to úžasné číslo - přihlásilo se 330 škol, což obnáší 
více jak 3 000 výtvarných prací. Jde téměř o 60% 
nárůst počtu zúčastněných škol. Mimo školy z naší 
České republiky se již tradičně zúčastnily děti i ze 
Slovenska – Bratislavy a Banské Štiavnice, škola při 
velvyslanectví Ruské federace v ČR, žáci z  polské 
Wroclawi, odkud  se v letošním roce přidala i další 
škola – soukromé gymnázium.
Slavnostní předání cen proběhlo 29. dubna. Jak 
dopadlo?
Nádherná atmosféra plná úsměvu a rozzářených 
dětských očí. Jejich spokojení rodiče, učitelé, ředitelé 
škol a příjemně naladění sponzoři a organizátoři. 
Takové chvíle jsou v dnešní době velmi vzácné a my 
všichni, kdo jsme tam byli – měli jsme „štěstí“, že 
jsme mohli být u toho. Nad slavnostním vyhodnoce-
ním soutěže přijal záštitu hejtman Pardubického kraje 
Mgr. Radko Martínek. Přijel i primátor Banské Štiav-
nice Mgr. Pavol Balžanka a JUDr. Miroslav Číž, 
podpředseda Národní rady SR. 
Sluníčko na scéně a růže z Květinového studia Věry 
Weinlichové jen dokreslovaly hřejivé chvíle.
Novinkou 4. ročníku byla CENA DIVÁKA. V čem 
spočívala? Měla výherce?
Po vyhlášení vítězů a vyvěšení na internetové stránky 

soutěže jsme dali možnost komukoli, kdo měl zájem, 
aby hlasoval, která z vítězných 21 výtvarných prací se 
nejvíce líbí divákům – a autor by tedy měl získat 
„Cenu diváka“. Až do konce hlasování vládlo napětí, 
protože výsledky u dvou výtvarných prací byly velmi 
těsné. Nakonec zvítězila práce Zuzany Vývodové ze 
ZŠ Trnava (okres Zlín), která vyhrála skvělý fotoapa-
rát. Sponzorem této ceny bylo město Mor. Třebová.

Vím, že v letošním roce byla udělena zvláštní cena. 
Kdo ji získal?
Soutěž je vyhlašována pro žáky 6. – 9. tříd základních 
škol a odpovídajících ročníků gymnázií. V letošním 
roce nás prosili o účast i například jedni prvňáčci, 
také páťáčci, ale hlavně přišla řada přihlášek ze škol 
praktických a speciálních. Porota se tedy rozhodla 
udělit i zvláštní cenu žákovi některé z těchto škol. 
Nejvíce ji zaujala práce Vlastimila Novotného s troj-
lístky, když se však do práce zadíváte – naleznete 
určitě čtyřlístek pro štěstí! Vlastik je žákem školy při 
Jedličkově ústavu.
Kde si mohou občané a návštěvníci města vítězné 
práce prohlédnout?
Po celý měsíc květen je možno jako již tradičně 
zhlédnout výtvarné práce dětí na několika místech – 
v prostorách přízemí MĚSTSKÉHO ÚŘADU (Olo-
moucká ul.), v CUKRÁRNĚ POD VĚŽÍ (nám. 
TGM), ve vestibulu DOMOVA DŮCHODCŮ, 
novým místem je prostor RADNICE (nám. TGM). Ty 
nejlepší - vítězné práce - jsou vystaveny v MUZEU. 
V M. Třebové je k vidění celkem 130 obrázků. I letos 
ve výloze Turistického informačního centra na ná-
městí běží počítačově zpracovaná prezentace celé 
soutěže.       Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města 

Mladějovská průmyslová dráha 
Unikátní technická památka v Mladějově na 
Moravě vás i v roce 2009 zve k návštěvě a ke 
svezení po úzkorozchodné železnici s rozcho-
dem pouhých 600 mm umístěné v půvabné 
krajině Českomoravské vrchoviny.

Výletní vlaky vedené historickou parní či 
dieslovou lokomotivou jsou vypravovány z pro-
storů odjezdového nádraží Průmyslového muzea 
Mladějov pouze v následujících sobotních 
dnech: Sobota - 2. 5. - Zahájení sezóny výlet-
ních vlaků; Sobota - 16. 5.; Sobota - 30. 5.; 
Sobota - 13. 6. - Historie v pohybu; Sobota - 
27. 6.; Sobota - 4. 7. - Oslava 90 let provozu 
dráhy; Sobota - 11. 7.; Sobota - 18. 7.; Sobota 
- 25. 7.; Sobota - 1. 8.; Sobota - 8. 8. - Bitva 
Mladějov-Blosdorf 1915; Sobota - 15. 8.; 
Sobota - 22. 8.; Sobota - 29. 8.; Sobota - 5. 9.; 
Sobota - 19. 9. - Ukončení sezóny výletních 
vlaků.
Časy odjezdů výletních vlaků ve vyhrazených 
sobotních termínech: v 9.30, 11.45, 14.10 
a 16.15 hodin. Ve dnech 13. 6., 4. 7. a 8. 8. 
budou vypraveny zvláštní noční vlaky s ča-
sem odjezdu ve 20.15 hod.
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 vlakem zdarma. Zdarma je možné 
i fotografování a natáčení pro vlastní potřebu. 
Zastávka „Nová Ves u Kunčiny zastávka“ je 
stanicí netarifní, jízdenky se vydávají do nej-
bližší 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 doho-
dě vypravit  na objednávku zvláštní osobní či 
nákladní vlak.
Kromě svezení na úzkorozchodné železnici 
mohou návštěvníci shlédnout expozice železnič-
ní, silniční, zemědělské a stavební techniky, kde 
uvidí mnoho unikátních historických strojů. 
V muzeu jsou organizovány prohlídky s průvod-
cem, který návštěvníkům podá technický a his-
torický výklad k exponátům. Dlouhou chvíli si 
mohou nejmladší návštěvníci zkrátit na venkov-
ním dětském hřišti v prostorách muzea.
Vstupné do muzea je dobrovolné po ukončení pro-
hlídky. Otevírací doba muzea: Út - Pá: 8.00-14.00, 
So: 8:00 - 18:00, Ne: 9:00 - 16:00, Po: Zavřeno. Kon-
takt:tel: + 420 604 635 779 nebo + 420 461 323 602, 
e-mail: mladejov@mladejov.cz, www.mladejov.cz
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V sobotu 18. dubna 2009 se již počtvrté vydali 
moravskotřebovští skauti v rámci Dne Země Poctivě 
Vyčistit Cesty v oblasti Pekla a přilehlého okolí. Po 
nezvykle slunečných dvou předchozích týdnech nás 
počasí v pátek vystrašilo několika vydatnými přeháň-
kami, ale v sobotu nám už nebe přálo. Ráno vyrazily 
čtyři úklidové skupiny podél turistických tras 
Peklem, přes vrchol Pastviska a podél cesty na Srnčí. 
Stejně jako loni jsme ještě přibrali také oblíbená 
zákoutí na Křížovém vrchu. Všichni jsme se potom 
již tradičně sešli na tábořišti u studánky v Pekle. 
„Úroda“ byla opět hojná, nepořádníci bohužel ani 
letos nezklamali. Pytle se rychle plnily všemožným 
odpadem, který do lesa určitě nepatří (papírové 
a plastové obaly, lahve, střepy, plechovky,...). Nad 
některými nálezy opravdu nezbylo než zakroutit 
hlavou. Zkuste dětem třeba vysvětlit, jak se do lesa 
dostalo torzo staré postele?! Že jsou lidé, kteří, místo 
aby udělali pár kroků ke sběrovému dvoru, neváhají 
se trmácet s odpadem do lesa za město! Za úsilí vyna-
ložené ve prospěch čisté přírody přišla asi 45 účastní-
kům úklidu i letos symbolicky poděkovat paní lesa 
Lesana a došlo i na tradiční oheň s opékáním buřtů. 
Radost nad zdarem akce nám bohužel kalil opětný 
nezájem veřejnosti. Přes značnou propagaci akce 
(místní tisk, rozhlas městský i regionální) by se 
neskautská účast dala spočítat na prstech jedné ruky. 
Víme, že úklidové akce pořádají i jiné organizace 
a že uklízet po jiných není zrovna populární, ale 
opravdu tak málo lidem záleží na tom, jak to vypadá 
kousek za jejich městem? Až si příště vyrazíte na 
procházku do přírody, zkuste naše úsilí podpořit třeba 
alespoň tím, že si zpět odnesete vše, co jste si do lesa 
přinesli. Za spolupráci při akci děkujeme Technickým 
službám Moravská Třebová.

Za moravskotřebovské skauty Pavel Navrátil

Operace PVC 2009

Karolína Dvorníková, ZŠ M.Alše Zlín -vítězka II.kat.

Marek Šimoník, ZŠ Opava - vítěz I.kat.
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KULTURNÍ SLUŽBY

  města
  Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

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.

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

film pro děti
4. 5. pondělí                                 

                                              

Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, 
nebezpečí a nástrah – přinejmenším tehdy, 
pokud běží kamery….
Režie: Chris Williams, Byron Howard. 
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

recitál
10. 5. neděle

Český zpěvák, textař, skladatel a multiinstru-
mentalista (hraje na kytaru, klávesy, piáno, 
mandolínu, tamburínu a další nástroje).
Ve své tvorbě dokázal osobitě skloubit rock, 
bigbít, folk a lidovou hudbu.
Píše také scénickou hudbu a produkuje, podílel 
se na téměř 60 albech.
Žije na svém statku Tramtárie v Kobeřicích 
u Brna na úpatí Ždánického lesa.
19.00 hodin, dvorana, vstupné: 190,-

Bolt pes pro každou příležitost 

Vlasta Redl

pohádka pro děti
11. 5. pondělí

Pohádku o chytré myšce, zlé koze, smutném 
zajíčkovi a krásné duze uvádí loutkové 
divadélko Matěje Kopeckého. Určeno pro MŠ 
a I.st. ZŠ, délka cca 50 min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30,-

Festival
16. 5. sobota

Program:
13.00  Vlčnovjanka – slovácká krojovaná
           hudba
13.45  Pohádka - O Kašpárkovi
14.15  Ukázka bourání prasete
14.30  Staropražské písničky kapely Šmrnc
15.35  Pohádka – Čert a Káča
16.20  Vlčnovjanka – slovácká krojovaná
           hudba
17.00  Silácká show – český Harry Houdini
17.30  Soutěž v pojídání jitrnic
18.15  Václav Faltus – imitátor a lidový
           bavič
19.15  Ivan Hlas Trio (viz obrázek) - koncert
20.30  KREYN – taneční zábava 
Ukázky pravé domácí zabíjačky, zabíjačko-
vé pochoutky, domácí slivovice, pivo, limo 
a speciality na grilu. Zábavné atrakce pro 
děti. Změna programu vyhrazena. Pořádají 
Kulturní služby města Moravská Třebová.
Zámek, vstupné: dospělý 80,-; důchodci 
a studenti: 50,-; děti v doprovodu rodičů 
zdarma

film pro děti
20. 5. středa                            

           

Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají 
domov odložené hračky, které se tu zabydlely 
ve starém kufru. Těší se na své každodenní 
rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví 
narozeniny, prostě si užívají pohodu a harmo-
nii domova. Až do chvíle, kdy se objeví krutý 
vládce temné Říše Zla a zatouží po jejich 
kamarádce – panence Pomněnce …
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

Nápad myšky Terezky 

Domácí zabíjačka aneb Jak býva-
lo veselo na zámku i v podzámčí 
- 3. ročník

Na půdě aneb kdo má dneska 
narozeniny

film pro děti
23. 5. sobota                                  

                       

Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý 
medvěd grizzly Boog tvořili tu správnou dvoj-
ku, která v prvním díle Lovecké sezóny uhájila 
les a jeho obyvatele před krvelačnými lovci. 
A protože se jim v konkurenci animované 
záplavy roku 2006 vedlo nad očekávání dobře, 
vykoledovali si pokračování.  
14.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,-

Lovecká sezóna 2 
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Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí

Litomyšl

Svitavy

Polička

Vysoké Mýto

28. – 31. 5. 2009 / Oslavy 750 let povýšení Lito-
myšle na město
28. 5. 2009 od 19:30 hod. / Smetanův dům
Vilém Blodek: V studni – koncertní provedení opery
29. 5 2009 od 19:00 hod. / Zimní stadion
Ewa Farná se skupinou
30. 5. 2009 od 15:00 hod do rána / na různých místech 
v Litomyšli. Proč bychom se netěšili – hospoda na 
náměstí, dětský program, ohňopády … Noc otevře-
ných dveří památek aneb ještě je brzo jít spát

2. 5. 2009 od 19:00 hod. / Fabrika
Janet Robin (USA) sólový koncert … zabijácká kyta-
ristka, ale také skvělá zpěvačka a skladatelka
5. 5. 2009 od 19:00 hod. / Kinokavárna Galaxie
Hudební kavárna
Jiří Černý uvádí U2
11. 5. 2009 od 19:00 hod. / Kinokavárna Galaxie
Večer pod lucernou …s horolezcem Romanem 
Langrem – Známý horolezec bude vyprávět přede-
vším o expedici Annapurna 2008 a promítne film 
o výstupu na dva nejvyšší africké vrcholy – Kiliman-
džáro a Mt. Keňa v r. 2007
15. 5. 2009 19:00 - 23:00 hod./ Fabrika
OLDA ŘÍHA - kytara, hlas a srdce Katapultu
Koncert a setkání fanoušků jako vzpomínka na Dědka
od 17:00 - 19:00 setkání fanoušků, po koncertě auto-
gramiáda

11. – 17. 5. 2009 / Tylův dům, kostel sv. Jakuba
Koncerty festivalu Martinů Fest 2009 
11. 5. 2009 od 18:00 hod. / Tylův dům
Zahajovací koncert – B. Martinů: Veselohra na 
mostě, Hlas lesa
Účinkuje – Komorní filharmonie Pardubice
Do 24. 5. 2009 ( Centrum Bohuslava Martinů
Dvanáct z Poličky – Výtvarná výstava tvorby dvanác-
ti významných umělců, jejichž tvorba je úzce provázá-
na s Poličkou
29. – 31. 5. 2009 / areál koupaliště Polička
Poličské rockoupání – 12. ročník folk-rockového 
festivalu v netradičním prostředí poličského koupaliště

1. 5. 2009 od 14:00 hod. / barokní areál Vraclav
Barokní slavnost na Vraclavi – Barokní hudba, diva-
dlo, ukázky dobových tanců a šermířského umění, 
kramářská pouť.
1. 5. 2009 – 28. 10. 2009 / barokní areál Vraclav
výstava Válečnictví v době barok. 
Zahájení v rámci Barokních slavností
23. – 24. 5. 2009 / náměstí Přemysla Otakara II.
Národní přehlídka dětských dechových hudeb 
Čermákovo Vysoké Mýto 2009
Muzikálová, swingová …hudba, mažoretky a mužo-
reti
23. 5. 2009 od 19:00 hod – koncert skupiny 100 °C
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Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevřeno:  út - pá:   9 - 12 h., 13 - 16 h.
so - ne:   14 - 16 h.

VÝSTAVY • KONCERTY • PŘEDNÁŠKY

MUZEUM

Stálá expozice:

Výstavy:

– výstava vítězných prací 4. ročníku meziná-
rodní výtvarné soutěže – do 31. 5. 2009

Z výstavy Grafika hlubotiskem (1.–26. 4. 2009)

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Pod modrou oblohou

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

K V Ě T E N  2 0 0 9

Čarodějnická noc na zámku 
Poslední dubnovou sobotu si ve svátek všech 
čarodějnic zařádí tato podivuhodná stvoření také 
na zámku v Moravské Třebové. Od 21 hodin do 
půlnoci jsou pro návštěvníky připraveny noční 
prohlídky zámku, jimiž je tu a tam budou prová-
zet právě čarodějnice. 
K vidění budou oblíbené expozice jako středo-
věká mučírna či alchymistická laboratoř Mistra 
Bonaciny. Pokud nevíte, jak nejlépe oslavit 
svátek čarodějnic, pak zavítejte 30. dubna na 
zámek do Moravské Třebové. Pro každého 
návštěvníka je připraveno malé překvapení. 

 

Moravskotřebovský zámek – renesance v evropském kontextu
Pod tímto názvem se 19. 4. 2009 v Moravské 
Třebové uskutečnil pracovní seminář, který 
navštívilo kolem 70 aktivních i pasivních 
účastníků.
Byly mezi nimi kapacity v oboru dějin umění 
a historie, mladí začínající vědci, studenti dějin 
umění a restaurování, ale také moravskotřebovští 
učitelé, členové památkové komise, zaměstnanci 
městského úřadu a jeho organizací,  TIC a další 
zájemci o historii města, zejména ti, kteří přichá-
zejí do kontaktu s turisty, nabízejí jim program 
využívající zachované uměleckohistorické hod-
noty Moravské Třebové a zodpovídají jejich 
zvídavé dotazy.
Kromě referátů historiků, historiků umění, arche-
ologů a památkářů byla na programu komentova-
ná prohlídka zámku a samozřejmě diskuse, která 
bude v odborných kruzích jistě dále pokračovat. 
Některé referáty se úzce vztahovaly k nově nale-
zeným, případně nově zpracovaným předmětům, 
které budou zařazeny do připravované expozice 
věnované dějinám Moravské Třebové v období 
renesance.
K úspěchu akce přispěla bezchybná spolupráce 
vedení města, zaměstnanců městského úřadu, 
Kulturních služeb, Základní umělecké školy, 
která dala k dispozici velký koncertní sál s jeho 
zázemím a vybavením, a Integrované střední 
školy, která zajistila občerstvení v průběhu 
jednání.
Byla by velká škoda, kdyby referáty přednesené 
v rámci semináře nebyly publikovány, proto se 
v současné době vytvářejí podmínky pro vydání 
sborníku příspěvků z této akce, při které se po 
dlouhé době, možná vůbec poprvé v Moravské 
Třebové sešli v tak velkém počtu odborníci na 
období renesance, v němž hrálo naše město 
významnou úlohu. Publikace bude mít velký 
význam zejména proto, že bude obsahovat dosud 

známé skutečnosti pohromadě s novými objevy, 
poznatky a méně známými, v některých přípa-
dech poměrně „revolučními“ názory, a prezento-

vat význam moravskotřebovských památek v šir-
ších souvislostech. Tyto informace pak budou 
snadno dostupné všem, kdo je ke své práci potře-
bují nebo se o ně prostě zajímají.                    -jm-

Výstava fotografií
V Galerii umělecké fotografie od 9. 4. - 30. 5. 
2009 probíhá výstava a představení autora Fran-
tiška Hamana, který se narodil 1. 8. 1957 
v Čeladné. Po vystudování SPŠ strojní ve Vsetíně 
a ČVUT FEL v Praze pracoval jako konstruktér 
v Tesle Rožnov, od roku 1991 je společníkem 
soukromé firmy, ve které také pracuje jako vývo-
jový pracovník. V současné době žije  v Rožnově 
pod Radhoštěm
K prvním fotografickým pokusům jej přivedl už 
na základní škole jeho otec. Klasická černobílá 
fotografie pro potěšení a potřebu jak vlastní, tak 
druhých, se stala od té doby činností, která jej 
provází více či méně intenzívně celým dosavad-
ním životem. Velkým přínosem a zlomem v jeho 
pojetí fotografie bylo absolvování Výtvarné 
fotografie na LK Ostrava v letech 1999 až 2001. 
Od té doby také vystavuje a věnuje se fotografii 
profesionálně, pracuje s klasickou i digitální 
technikou se zaměřením na portrétní, technickou 
a reklamní fotografii. Především však vnímá 
fotografii jako svobodnou činnost, jako prostře-
dek, který dokáže zastavit okamžik a uchovat 
jeho poezii, který dovolí člověku pocítit radost ze 
života nebo jeho vážnost.

úúú Posezení při swingu
Zveme srdečně příznivce swingových melodií 
v sobotu 2. 5. od 17 – 20 hod. k posezení 
„U Kanára“, Nerudova ulice. Hraje Morav-
skotřebovský swingový orchestr Fr. Zeleného 
se svými sólisty. Koná se za příznivého počasí. 

úúú Zájezd
KDÚ-ČSL v Moravské Třebové pořádá pout-
ní zájezd Opavsko v sobotu 30. 5. 2009. 
Odjezd zájemců je v 6.00 hod. od muzea. 
Mariánské poutní místo Píšť (Hlučínsko). 
Barokní zámek Kravaře u Opavy + další 
pamětihodnosti Slezska a Opavska. Cena 
200 Kč. Přihlášky v recepci Sociálních slu-
žeb, Svitavská 8.

Prof. Ivo Hlobil přednáší o počátcích renesance
na Moravě

na Tauridě, medailony pánů z Boskovic či původ-
ní renesanční kamenné fragmenty, nebo originál-
ní obrazy období renesance,“ uvedla ředitelka 
Kulturních služeb Libuše Gruntová a dodala: 
„Expozice bude respektovat moderní trendy 
v cestovních ruchu, tzn. že bude interaktivní 
a multimediální, a přesto si zachová svou histo-
rickou hodnotu. Plynule se propojí se stávající 
expozicí o měšťanském bydlení a vznikne tak 
větší prohlídkový okruh mapující komplexně 
dějiny Moravské Třebové. Zároveň se tak oddělí 
historické expozice, kterými budou právě Pokla-
dy Moravské Třebové od expozic zábavních, tedy 
mučírny a alchymistické laboratoře.“
V expozici bude k vidění také replika významné-
ho renesančního portálu z roku 1492, jímž budou 
návštěvníci procházet. “Součástí prohlídky bude 
také krátká projekce o vývoji zámku a jednodu-
ché hry pro děti. Podle motivů zámku budou 
skládat kostky nebo puzzle,“ uvedl vedoucí 
zámku Jindřich Kos mladší. Na přípravě expozice 
již několik měsíců pracuje tým odborníků, slože-
ný z historiků a členů Týmu pro rozvoj cestovní-
ho ruchu.

Otevření nové expozice je záměrně načasováno 
na neděli před svátkem dětí. Po celý den od 10 do 
16 hodin bude v areálu zámku probíhat zábavný 
doprovodný program. Dům dětí a mládeže v Mo-
ravské Třebové si pro děti připravil pásmo her 
a soutěží pod názvem ČELEM VZAD. Na 
návštěvníky zámku čeká výprava do minulosti po 
stopách největších umělců renesance. Na soutěž-
ních stanovištích se děti vrátí do dob rozkvětu 
umění, hudby, vědy a techniky. Ochotnický sou-
bor J.K.Tyla zahraje dětem pohádky a po celý 
den se na zámku můžete zaposlouchat do půvab-
ných tónů renesanční hudby Weytora.           -red-

Den dětí na zámku

Na zámku otevírají další expozici, 
tentokrát o renesanci
V posledních třech letech se stalo pomalu tradicí, 
že na zámku rok co rok otevírají novou expozici. 
Po středověké mučírně a alchymistické laboratoři 
nyní Kulturní služby města přicházejí s expozicí, 
která ponese název Poklady Moravské Třebové 
a věnovat se bude největšímu rozkvětu města 
v době renesance. Slavnostně bude expozice 
otevřena v neděli 31. 5. v 10 hodin a po celý 
den bude na zámku pro návštěvníky probíhat 
doprovodný program. „Předmětem expozice je 
epocha renesance a humanismu v Moravské 

Třebové. Vystaveny zde budou nejvzácnější 
artefakty ze sbírek muzea v Moravské Třebové 
jako je vlámská tapisérie s vyobrazením Ifigenie 
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Arnošt Lustig a Moravská Třebová

Výstava z tiskařské dílny JANA MAULERA
V dubnu letošního roku byla instalována v Měst-
ském muzeu zajímavá výstava, kterou organizáto-
ři, Muzeum a KPVU (a hlavně její protagonista)  
představili „dvojí dílo“, jak se říká - zlatých čes-
kých ručiček. Byla to jedinečná příležitost sezná-
mit se s pracemi řady českých výtvarníků, umělců 
– grafiků, ale rovněž i s výsledky práce jednoho 
z nemnoha uměleckých tiskařů z hloubky, Jana 
Maulera, který na sklonku loňského roku oslavil 
své neuvěřitelné 75. narozeniny. Kdo zná pana 
Maulera jistě potvrdí, že jeho vitalita, obrovský 
záběr zájmů a činností, se jaksi k tomuto číslu 
téměř nehodí. Co se dá dělat. Čas je neúprosný 
a jak sám mnohokrát řekl „život je krátký – umění 
věčné“. Na této výstavě bylo možné shlédnout 
tvorbu více jak 70 výtvarníků, kterou jejich nakla-
datelům tiskl Jan Mauler. Dále to byly tisky z hi-
storických desek (mapy, portréty) a práce v jeho 
začátcích, serigrafie, jako plakáty – dnes již hod-
notná a vyhledávaná umělecká díla. Účast 
návštěvníků nejen z řad občanů z Moravské Tře-
bové, svědčila o velkém zájmu a dobrém vztahu 
k tomuto tvůrci překrásných tisků.
Při vzpomínce na tuto výstavu bych rád připome-
nul srovnání, která uváděl významný mohelnický 
sběratel prof. Václav Křupka při otvírání dřívěj-
ších výstav z tiskařské dílny pana Maulera. „Jedná 
se o srovnání dvou umění – hudby a grafiky. Víme 

Arnošt Lustig patří bezesporu k nejznámějším 
poválečným světovým spisovatelům. Také díky 
své nesmírné angažovanosti  v různých oblastech 
kulturního a společenského života je tento spisova-
tel, narozený v roce 1926, značně populární, proto 
není třeba zde uvádět jeho životopis a biblio-
grafii – tyto informace jsou snadno dostupné. Ome-
zíme se na téma spojení významného spisovatele 
s naším městem.

Rodina Löwyova, dům v Cihlářově ulici
V rozhovorech s novináři se Arnošt Lustig zmiňu-
je o skutečnosti, že jeho maminka pocházela 
z Moravské Třebové. Tato skutečnost, resp. výbor-
ná znalost němčiny, jí zřejmě zachránila život 
v Osvětimi.
„...protože ji na rampě v Auschwitz-Birkenau dok-
tor a anděl smrti Josef Mengele oslovil s údivem, 
odkud že umí tak dobře německy. Poslal ji  doleva, 
na špatnou stranu, do plynu, protože jí zešedly 
vlasy, zatímco sestru a sestřenici, které tam přijely 
stejným transportem, určil pohybem palce dopra-
va.
Maminka se zastavila na kolejích. Řekla, že by 
ráda zůstala s dětmi. To se stávalo často a doktor 
Mengele to řešil rutinně (také aby zabránil scénám 
a snad i panice a jistěže už ze zkušenosti věděl 
svoje) a sice, že matkám vyhověl a poslal děti do 
komína i s nimi.
Maminka mu odpověděla, že se tak mluvilo v Mo-
ravské Třebové. A doktor Mengele z nějakého 
rozmaru vzal maminku za loket a převedl ji přes 
koleje k sestře a sestřenici...“

Rodný dům matky Arnošta Lustiga

Matkou Arnošta Lustiga byla Terezie Löwyová, 
dcera Adolfa a Fany Löwyových, kteří v roce 
1901 koupili dům v dnešní Cihlářově ulici č. o. 21. 
Adolf Löwy vyráběl a prodával drobné předměty 
soustružené ze dřeva (např. šachové figurky). 
Když v roce 1929 zemřel, přešlo vlastnické právo 
k polovině domu na jeho syny ing. Emanuela 
a Karla Löwyovy. V roce 1936 zdědili oba bratři 
i druhou polovinu domu po své matce.
Terezie Löwyová se provdala za Emila Lustiga 
a odešla s ním do Prahy. Kromě syna Arnošta měli 
starší dceru Hanu (nar. 1924). Před válkou byli 
Lustigovi s moravskotřebovskými příbuznými 
v kontaktu, v létě jezdívali do Mor. Třebové na 
návštěvu. Naposled zde byli v roce 1938, ale bez 
Arnošta. Jeho sestra jezdila na prázdniny k praro-
dičům a později strýci Karlovi a tetě Líze zřejmě 
častěji a Moravskou Třebovou navštívila dvakrát 
i po válce. Paní Hana, provdaná Hnátová, pamatu-

je i babičku Fanynku, která ji prý učila německá 
slovíčka, a vzpomíná na výlety na Hřebeč.
Karel (Karl) a Líza (Elisabeth) Löwyovi měli 
dceru Věru (nar. 1930). V roce 1938 ji Lustigovi 
odvezli s sebou do Prahy, aby ji ochránili před 
útoky členů Hitlerjugend. Často citovaný Jaroslav 
Nečesal, který popsal Moravskou Třebovou z hle-
diska příslušníka české menšiny, uvádí: „Další 
dům č. 21 [v tehdejší Panské ulici] patřil židu 
Löwimu. Chudý žid, který skutečně pracoval; byl 
soustružníkem. V roce 1938 po příchodu Hitlerov-
ců byl jeho nepatrný krámek zdemolován jako 
první; žid, ačkoliv v životě nikomu neublížil. On 
i jeho bratr mluvili perfektně česky.“ V roce 1943 
byl dům zabaven Německou státní policií, o nece-
lý rok později zapsán do vlastnictví Velkoněmecké 
říše. V roce 1950 proběhlo restituční řízení, jehož 
výsledkem bylo obnovení vlastnického práva ing. 
Emanuela Löwyho a Karla Löwyho. V roce 1951 
byla polovina patřící Karlu Löwymu přepsána na 
jeho dceru Věru Löwyovou. O několik měsíců 
později byla druhá polovina rozdělena rovným 
dílem mezi sestru Emanuela i Karla, Terezii Lusti-
govou a na Karlovu dceru Věru Löwyovou.

K osudům rodiny za války
Věra Löwyová sdílela s tetou a její rodinou jejich 
další osudy – v roce 1942 transport do Terezína, 
v říjnu 1944 do Osvětimi, kde Emil Lustig zahy-
nul (měl brýle, proto šel ihned do plynu). Terezie 
Lustigová s dcerou a neteří byly přiděleny na práci 
v Říši – podílely se na výrobě letadel v saském 
Freibergu. V dubnu 1945 byly převezeny do 
Mauthausenu, kde šťastnou náhodou unikly smrti. 
Po válce se vrátily do Prahy. Terezie Lustigová 
zemřela v roce 1984 (ještě v roce 1983 navštívila 
rodnou Moravskou Třebovou), její neteř Věra asi 
před dvěma až třemi lety. 
O osudu Karla a Lízy Löwyových se podle paní 
Hany Hnátové dodnes nepodařilo nic přesnějšího 
zjistit, její bratr se v jednom rozhovoru zmínil, že 
je „Němci ukamenovali“.

Aktuálně - návštěva Arnošta Lustiga ve Svita-
vách a Moravské Třebové
14. dubna tohoto roku navštívil Arnošt Lustig 
Svitavy, kde měl besedu v rámci projektu „Hledání 

hvězdy Davidovy – zapomenuté osudy“. Byl 
velmi rád, že viděl místo, kde byli oddáni jeho 
rodiče – synagoga se ovšem nedochovala, byla 
zapálena během tzv. Křišťálové noci.
Na otázku, zda má nějaké vzpomínky na pobyty 
v Moravské Třebové, odpověděl velmi ochotně, 
ale úsměvně. Byl zde naposled ve čtyřech letech 
a zážitky, které se mu dodnes uchovaly v paměti, 
jeho tehdejšímu věku odpovídají... Přijal také 
pozvání k návštěvě Moravské Třebové. Po absol-
vování plánovaného programu ve Svitavách přijel 
15. dubna spolu s ředitelkou Centra Franze 
Kafky v Praze Dr. Markétou Mališovou, aby si po 

78 letech znovu prohlédl rodné město své mamin-
ky a dům, který její rodina kdysi vlastnila. Přivítali 
jej zde pravnuci Richarda a Heleny Cvrkalových, 
kteří v roce 1954 dům koupili. 

Pozn.: 
Více o životě a názorech Arnošta Lustiga se lze 
dočíst zejména v knize rozhovorů, které poskytl 
Františku Cingerovi. Jmenuje se „3 x 18 (Portréty 
a postřehy)“ a ve třetím, doplněném vydání vyšla 
v roce 2007 v nakladatelství Mladá fronta. Foto-
grafická příloha obsahuje několik rodinných sním-
ků, na kterých je zachycena podoba moravskotře-
bovské rodačky Terezie Lustigové jako mladé 
matky.

 -jm-

dobře, že v hudbě je třeba dvou umělců – skladate-
le a interpreta. Jedině tehdy, když se sejdou dva 
mistři, jeden, který skladbu napíše, a druhý, který 
ji perfektně zahraje, vznikne důvod k tomu, aby 
posluchač mohl být nadšen. – A stejně tak  je tomu 
v grafice. Na jedné straně umělec, který vyryje své 
představy do kovové či dřevěné desky, a na druhé 
straně mistr tiskař, který svým uměleckým tiskem 
dokáže, aby našim očím i našemu chápání předal 
věrně to, co grafik zamýšlel“. Řada významných 
českých grafiků (Janeček, Pileček, Liesler, Komá-
rek, Jandová a další) potvrdila tato slova svými 
grafickými díly, která se v české grafice řadí mezi 
klenoty a mezi sběrateli je o ně neustále větší 
zájem. Mnoho z nich pochází z tiskařské dílny 
Jana Maulera. O to víc bylo příjemné sledovat na 
výstavě práci člověka za uplynulých více jak 
40 let života. Práci, která překoná čas a v budouc-
nu bude jistě k potěše i uznání dalších sběratelů 
a tvůrců ve výtvarném umění. Je škodou, že na 
grafických listech se málo kdy udává i podpis či 
značka tiskaře. Čas zapomínání je krutý. O to víc 
je třeba připomínat i spolutvůrce významných 
uměleckých děl z oboru grafiky a bibliofilie. 
Mezi ně jistě patří umělecký tiskař, člen SČUG 
HOLLAR, Jan Mauler z Moravské Třebové. 

Jiří Vinkler,
KPVU Moravská Třebová
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Arnošt Lustig při besedě s veřejností
ve Svitavách. Foto M. Báča



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

6. 5. OBVODNÍ KOLO POHÁR ROZ-
HLASU 6.-7. TŘÍD od 8:30 hod hřiště Palackého
7. 5. OBVODNÍ KOLO POHÁR ROZHLASU 8.-9. 
TŘÍD od 8:30 hod hřiště Palackého
8. 5. MALÝ DĚTŘICHOVSKÝ MEMORIÁL od 8:00 
prezentace na nám.TGM
9. 5. KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY PRO MŠ A ZŠ od 
9:45 hod prezentace před DUKU DUKU ulice 9. května 
Mor. Třebová  2. ročník soutěže
12. 5. MC DONALDS CUP 1.-3.TŘÍD od 9:00 hod na 
hřišti TJ Slovan
13. 5. POZNÁVÁNÍ  ROSTLIN pro 5. až 9. třídy ZŠ, 
postupová soutěž, od 8:00 hod do 14:30 hod na DDM, 
z organizačních důvodů je nutné nahlásit účast předem
13. 5. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – 13. květino-
vý 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. 
14. 5. OKRESNÍ KOLO MC DONALDS CUP 1.-
3.TŘÍD od 9:00 hod na hřišti TJ Slovan
15. 5. ČAJ O PÁTÉ – výroba plstěného koberečku spoje-
ná s popíjením a ochutnávkou čajů v příjemném prostředí 
improvizované čajovny DDM. Pro rodiče s dětmi, od 
16:00 do 18:00 hod. Vstupné dobrovolné.
20. 5. OKRESNÍ KOLO ATLETICKÉHO ČTYŘBO-
JE od 8:30 hod hřiště Palackého
21. 5. OBVODNÍ KOLO VE VOLEJBALE 3+3 od 
14:00 hod hřiště Palackého
23. 5.  POHÁDKOVÝ  LES – tradiční akce pro rodiče s 
dětmi. Prezentace 9:00-9:45 hod. v DDM (glejt 10,-
Kč.). Pohádková stanoviště, audience u krále, možnost 
zakoupení občerstvení a opékání špekáčků. S sebou spor-
tovní oblečení, Kč., pláštěnku, špekáček a dobrou náladu. 
Akce ve spolupráci se Zdravým městem. Více na plaká-

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
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tech nebo v DDM. 
31. 5. ČELEM VZAD – zábavné odpoledne ke Dni dětí. 
Výprava do minulosti po stopách největších umělců rene-
sance. Akce pro širokou veřejnost spojená s otevřením 
zámecké expozice Poklady Moravské Třebové z období 
renesance a humanismu. Od 14:00 hod na zámeckém 
nádvoří. Na soutěžních stanovištích se děti vrátí do dob 
rozkvětu umění, hudby, vědy a techniky. Podrobnosti na 
plakátech na výlepních plochách TS. 
Během celého měsíce – KERAMICKÉ DÍLNY PRO 
ZŠ – podrobnosti v propozicích.

Střelci mají mistry ČR
Děti DDM Moravské Třebo-
vé a mládež střeleckých 
klubů BTS a AVZO se 
zúčastnili 28. 3. 2009 první-
ho mistrovství ČR v laserové 
střelbě ve Svitavách. Mis-
trovství se zúčastnilo 96 
závodníků ve čtyřech věko-
vých kategoriích a předcházely tomu klubové a oblastní 
závody a kvalifikace. Hlavním závodem byl boj o putovní 
pohár v kategorii B do 16 let, který vyhráli třebovští ve 
složení: Matěj Piňos, David Mička a Antonín Král. 
V kategorii A do 12 let na 2. místě se umístili naši: Tomáš 
Kalášek, Dominik Pokorný, Martin Bednář, na 3. místě: 
Petr Dospěl, František Přidal a Ladislav Záplata. V kate-
gorii C do 21 let: Pavla Helebrandová, Michal Pavliš 
a Lucie Dubišarová. V nejstarší kategorii do 26 let na 
1. místě stříleli trenéři ve složení: Marin Čechal, Petr 
Štěpánek, Dominik Žák. Ve stejné kategorii na 3. místě: 
Tomáš Pokorný, Petr Schlögl a Michaela Bartošová. 
Třebovští získali šest umístění se dvanácti možných. Je to 
jen dobrým základem a kvalitní přípravou třebovské 
střelecké mládeže.

Miroslav Pařízek, hlavní trenér

Církve
Římskokatolická farnost Moravská Třebová

Církev bratrská

Èeskobratrská církev evangelická

Církev československá husitská

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;

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

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Pořadí bohoslužeb: 
Po/    9:00 hod. klášterní kostel
Ut/  18:00 hod. farní kostel
St/  18:00 hod. farní kostel
Čt/  18:00 hod. klášterní kostel – 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
Oblastní charita informuje:
Denní stacionář pro mentálně postižené Domeček připra-
vuje v květnu pro klienty dvoudenní zájezd do Prahy a na 
Karlštejn. Klienti mohou poznat krásy Prahy a díky 
pomoci bratří františkánů, kteří nám umožňují přespání 
v Praze, i za přijatelných finančních podmínek. Už v mě-
síci dubnu mohli naši uživatelé služby poznat Prahu na 
akci nadačního koncertu TV NOVA – „Chceme žít 
s vámi“. Rádi bychom se také zúčastnili akce „Tvůrčí 
dílny“, kterou pořádá sociální zařízení v Anenské Studán-
ce. Pracovníkům Domečku byla díky partnerství města 
Moravská Třebová a města Vlaardingen v Holandsku 
umožněna třídenní pracovní stáž za poznáním, jak 
v našem partnerském městě fungují obdobná sociální 
zařízení. Bude to jistě zajímavé srovnání, protože u nás 
jsou stále kompetenční problémy a míra odpovědnosti 
jednotlivých účastníků v systému sociálních služeb, a to 
včetně financování. Velmi si této možnosti vážíme a děku-
jeme Městu Moravská Třebová, že nám tuto cestu umož-
nilo. O výsledku Vás budeme informovat.
Děkujeme také hejtmanovi Pardubického kraje Radko 
Martínkovi za osobní záštitu a finanční podporu projektu 
„Hurá do Tater“, kterou pro klienty připravujeme v letním 
období. 
- Sběr šatstva v humanitárním šatníku na Kostelním 
náměstí bude otevřen po rekonstrukci 15. 5. 2009. 
Omlouváme se za toto zpoždění a děkujeme všem dárcům 
za trpělivost. 
- Setkání seniorů se bude konat jako vždy první pondělí 
v měsíci, tj. 4. května v 10:00 hod. v klášteře. Opět se 
sejdeme u kávy a naplánujeme si také letošní putování na 
některé poutní místo. 
- Nabízíme pro zdravotně postižené a seniory návštěvu 
místního hřbitova charitním autem, ve středu 13. 5. 
ve 14:00 hod. z parkoviště od Domova důchodců. 
Zájemci se nemusí hlásit, stačí když přijdou na místo 
ve stanovenou dobu. 
- Nabízíme půjčovnu kompenzačních pomůcek pro 
zdravotně postižené v Domečku na Svitavské ul. Infor-
mace na tel.č.: 603350811.                      Gita Horčíková

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

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

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

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.

 

Velikonoční pondělí s datem 13. 4. nebylo pro naši 
Základní uměleckou školu jen obvyklým církevním 
a státním svátkem. Téhož dne totiž odjeli představitelé 

naší instituce - ředitel 
školy Pavel Vaňkát, a uči-
tel Antonín Havelka, sbor-
mistr občanského pěvec-
kého sdružení Fermáta do 
Prahy.
Účelem jejich cesty bylo, 
aby se zúčastnili tele-
vizního pořadu „Pípni pro 
kuře“. Ve zmíněném po-
řadu hodnotila totiž na-
dace „Pomozte dětem“ 

11. sezónu své činnosti, a přizvala k tomu i některé 
instituce, které s ní spolupracují. Kromě finančních 
gigantů, jakým je například obchodní síť Tesco, byly do 
studia na Kavčích horách pozvány pouze dvě z mnoha 
přispívajících organizací neziskových. A to, zástupci 
českého skautingu a delegace moravskotřebovské 

6. 5. – 30. 6. 2009 – Šikovné děti mezi námi
Výstavy literárních a výtvarných prací Kristýny Marko-
vé a Evy Kostíkové. Vernisáž výstavy 6. 5. 2009 v 16.00 
hod. v dětském oddělení MěK
Noc s Andersenem
Z  3. na 4. 4. 2009 proběhla v městské knihovně Ladi-
slava z Boskovic akce pro děti na podporu dětského 
čtenářství - Noc s Andersenem (viz obrázek). Na pro-
gramu se kromě knihovnic podílely i členky kynologic-
kého klubu p. Věra Netolická a Dagmar Dulajová a žáci 
ZUŠ Moravská Třebová pod vedením p. učitelky Jaro-
slavy Čadílkové .
Pasování do stavu čtenářského
Ve dnech 14. 4. a 15. 4.  2009 uspořádala knihovna ve 
spolupráci se základními školami ve městě slavnost pro 
žáky prvních tříd Pasování do stavu čtenářského.  Akce 
proběhla v zasedacím sále městského úřadu a pasováno 
bylo 135 malých čtenářů.

Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové uskutečnila v poslední době pro děti několik 
akcí – Moravskotřebovský Ámos, velikonoční dílnu 
a Noc s Andersenem. Vše proběhlo za ochotné pomoci 
jednotlivců, firem  a institucí, kterým patří naše poděko-
vání. Byli to: agentura Arnika, Cukrárna p. Černá, Cuk-
rárna a pekárna Moravec, Pekárna Sázava, Zelenina 
p. Hájek, p. uč. .Jaroslava Čadílková a žáci dramatické-
ho oboru ZUŠ, Jiří Burian, žák hudebního oboru ZUŠ.

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

1. 5. – 31. 5. 2009 – Jan Moravec – Kresby
Výstava kreseb amatérského výtvarníka, rodáka z Do-
brouče. Přístupno v půjčovní době knihovny: po-čt 9.00 – 
17.00 hod., so 9.00 – 12.00 hod.
1. 5. – 31. 5. 2009 – Dobrá kniha nestárne
Pravidelně každý měsíc mohou čtenáři nahlédnout do 
knih, běžně uložených ve skladu.V květnu budou v oddě-
lení pro dospělé vystaveny knihy z oblasti jazykovědy 
a literární vědy. Můžete se sami přesvědčit, že dobrá kniha 
skutečně nestárne!
12. 5. 2009 – Vzpomínání …
Večer vzpomínek a vyprávění dětské lékařky, p. MUDr. 
Heleny Doleželové. Začátek je v 17.00 hod. ve studovně 
MěK.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
7. 5. 2009 – Překvapení pro 
maminku
13. 5. 2009 – Pokladnička
20. 5. 2009 – Kačenka
27. 5. 2009 – Malujeme na 
kamínek 
Začátek vždy v 15.00 hod. 
v dětském oddělení MěK.
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Žluté kuře
Základní umělecké školy, která předala nadaci „Po-
mozte dětem“ šek s částkou 65.537,- Kč. 
Odkudže vzala škola ne právě zanedbatelnou finanční 
sumu? Moravskotřebovské arkády – nekomerční festi-
val pěveckých sborů, na kterém se organizačně i pě-
vecky podílí třebovský sbor Fermáta, netřeba veřejnosti 
představovat. V loňském roce se konal jeho 8. ročník. 
A právě z něho pochází uvedená finanční částka, která 
je součtem účastnických sborových poplatků, dobro-
volného vstupného na festivalové akce, a sbírky 
„Žlutého kuřete“, organizované ZUŠ.
Základní umělecká škola touto cestou vzdává velký 
dík městu Moravská Třebová, jeho představitelům, 
a v neposlední řadě i sponzorům. Bez porozumění 
a spolupráce jmenovaných by byly aktivity na tak 
vysoké úrovni neuskutečnitelné.
Na následující inertnetové adrese lze otevřít záznam 
uvedeného TV programu. Zmíněná sekvence je zhruba 
na jeho 22. minutě. http://www.ceskatelevize.cz/ivysila-
ni/10213846369-pipni-pro-kure/   

                           Základní umělecká škola



V neděli 8. března letošního roku se jako každý 
týden vypravil Adam Jahn na internát Vojenské 
střední školy v Moravské Třebové, kde studuje 

třetím rokem. Na vlako-
vém nádraží v Semilech 
pomohl zachránit život 
panu Egertovi, kterého 
postihla srdeční nevol-
nost a zkolaboval. Ne 
každý dospělý člověk by 
dokázal poskytnout pr-
vní pomoc člověku, kte-
rý ztratil vědomí a u kte-
rého došlo k srdeční 
zástavě. Velitel školy se 
o tom dozvěděl až z dě-
kovného dopisu dcery 

postiženého. Jak k tomu všemu došlo, nám odpoví 
sám Adam.
Adame viděl jsi jak pan Egert zkolaboval, nebo 
jsi ho našel už v bezvědomí?
Ne, spolužák z prvního ročníku, který cestoval se 
mnou, mě upozornil, že je nějakému pánovi asi 
špatně a že potřebuje asi poskytnout první pomoc. 
Když jsem k němu přišel, viděl jsem jak už začíná 
fialovět. Dusil se. Vyndal jsem mu zapadlý jazyk. 
Mezitím průvodčí vlaku volal záchranku. Začal jsem 
dávat panu Egertovi resuscitaci KPR. To už byl 
v bezvědomí. Nestíhal jsem však najednou resuscito-
vat a dávat umělé dýchání. Pomohla ni nějaká paní. 
Já zatím oživoval. Po 150 stlačeních jsem měřil 
pulz. Mezitím přijela záchranka. Předal jsem jim 
všechny informace, jak dýchal, kolikrát jsem stlačo-
val hrudník a poskytl jsem laickou diagnózu. 
Záchranka natáčela EKG, ale to už se rozjížděl vlak 
a já pokračoval do Moravské Třebové.
Kdo tě naučil poskytnout tak kvalitní první 
pomoc?
Ty první základy jsem dostal v oddílu vodních 
skautů a vděčím za to vedoucímu Michalu Pokorné-
mu. Ze skautu mám i osvědčení, že jsem prošel 
kurzem o poskytování první pomoci. Nyní pracuji 
jako dobrovolník vodní záchranář u vodní záchranné 
služby v Jablonci nad Nisou. I zde jsem prošel 
kurzem a pomáhali mi pan Jiří Pechout a pan Voj-
těch Kazda. Všem třem bych nyní rád poděkoval, jak 

mne na takovou situaci odborně připravili.
Co ti Adame problesklo hlavou, když jsi viděl, že 
se panu Egertovi vrací vědomí?
Je to úžasný pocit. Byl jsem velmi šťastný. Ta 
radost, že jsem mu zachránil život. Byla to obyčejná, 
čistá radost, že se mi to povedlo.
Máš nějaký kontakt na toho pána, zajímal jsi se, 
jak to s ním dopadlo?
Pan Egert, jeho dcera, já a moji rodiče jsme se díky 
této příhodě velmi úzce seznámili. Jsou z nás nyní 
velmi dobří přátelé. Vidět ho naživu, je nádherný 
pocit.
Co tomu říkali tvoji rodiče, když se to dozvěděli?
Naši už jsou zvyklí na ledacos, hned tak je něco 
nepřekvapí, když vyprávím co se mi sem tam přiho-
dí. Tentokrát to bylo jiné. Když jsem volal roztřese-
ným hlasem, těsně potom, co jsem panu Egertovi 
pomohl, byli velmi překvapení. Ne z toho, že bych 
někomu nepomohl, když to potřebuje. Spíš z toho, 
že to byla dost závažná věc a že jsem měl odvahu to 
udělat. 
A co spolužáci?
Spolužáci ve škole se to dověděli při ranním nástu-
pu, když velitel školy přečetl dopis, který škole 
zaslala dcera pana Egerta. Také jsem od velitele 
obdržel věcný dar. Byly to moc krásné hodinky. 
Nechám si je jako památku na můj první zachráněný 
lidský život.
Změnilo se nějak chování spolužáků?
Je stejné jako před tím, jen občas mě někdo přátel-
sky plácne po zádech a řekne:“Seš dobrej“. Nebo 
něco v tom stylu. Moje třídní paní učitelka řekla, že 
je na mne hrdá, ale život jde dál. Já si myslím, že 
není třeba se na mě dívat jako na nějakého hrdinu.

Marcela Řeháková, tisková mluvčí velitele školy

Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Ás t r a n a 1 0

Začátkem března jsme si s našimi předškoláky 
z II. B a III. A povídali o významných budovách 
v našem městě. Využívali jsme různé obrázky, foto-
grafie, publikace, mapy, puzzle, a CD. Děti touto 
formou získávaly teoretické znalosti, které doplňo-
valy vlastními zkušenostmi a zážitky. Největším 
překvapením pro ně byla návštěva některých objek-
tů. Dětské oči již při vstupu zářily nadšením. Mimo 
jiné se jim líbila návštěva na radnici, kde nás mile 
přivítal a zároveň prováděl pan místostarosta Izák. 
Dětem přijatelnou formou vyprávěl o historii budo-
vy, upozorňoval na její architekturu a funkčnost 
některých prostor, jako obřadní síně, kanceláře 
starosty, místostarostů a zasedací síně. Kladné dět-
ské zážitky byly ještě znásobeny malým dárečkem – 
lízátko s emblémem radnice a kalendář, za který 
touto cestou děkujeme. Naše exkurzní putování 
následující dny ještě směřovalo do II. ZŠ Palackého 
ulice, na zámek, do muzea a také k hasičům na ul. 
Zahradnické. Zde nás očekával pan Nečas a Smolík. 
Ochotně nám nejen vyprávěli o náplni jejich práce, 
ale provedli nás i celým areálem, ukázali auta 
s veškerou hasičskou výzbrojí. Bylo od nich milé, že 
dětem umožnili nahlédnout do kabin aut a aspoň na 
chvíli se vžít do „povolání“ hasiče. Všechny děti 
byly nadmíru šťastné a spokojené, zvláště při mož-
nosti vyzkoušet si přilbu, podržet stříkací hubici 
a různé pracovní pomůcky. Zde se na vlastní oči pře-
svědčily, že práce hasičů je důležitá, nelehká a velice 
zodpovědná. Možná, že se z některého nadšeného 
předškoláka také stane hasič a umožní též mladší 
generaci prohlídku ve stávající zbrojnici, jako to 
výborně zvládli páni Nečas a Smolík. Děkujeme.

Alena Viktoříková,  II. MŠ Jiráskova

Poznáváme naše město

Pátek 1. 5. - Cykloturistická hvězdicová jízda 
do JAVOŘÍČKA - 31 ročník.
Sraz pro všechny zúčastněné cykloturisty je 
v Javoříčku od 12.00 do 15.00 hod. Trasy si volí 
dle vlastního uvážení a zájmu. Délka nejkratší 
trasy z Moravské Třebové do Javoříčka a zpět je 
cca 65 km.
Pátek - neděle 8. – 10. 5. - Tradiční květnový 
zájezd - Na Jeseníky od Vrbna. Pěší putování 
v oblasti Pradědu, Zlatých Hor a Jelení studán-
ky. Mládež sjede úseky řek Opavy a Opavice. 
Odjezd přihlášených účastníků v pátek 8. 5. 
v 6.00 hod. od klubovny odboru KČT, návrat 
v neděli 10. 5. v podvečerních hodinách.  
Středa 13. 5. - 4. přátelské posezení v klubov-
ně odboru, od 19.00 hod. – upřesnění programu 
na měsíc červen a další programové záležitosti 
letních akcí. 
Sobota 16. 5. - Cyklovýlet Za památkami po 
Santinim s návštěvou jeho církevních staveb 
v našem okolí. Výlet po trase: M. Třebová – 
Křenov – V. Opatovice – Jaroměřice – M. Tře-
bová v délce cca 50 km. Odjezd v 8.00 hod. od 
autobusového nádraží, návrat odpoledne
Sobota 23. 5. - Účast na DP Za Třebovským 
kohoutem – pěší trasy od cca 15 do 25 km. Sraz 
zájemců na nádraží ČD v 6.45 hod., odjezd 
vlakem v 7.00 hod. Program na akci dle nabídky 
pořadatele.
Sobota 30. 5. - Cyklovýlet na akci Za Loštic-
kým tvarůžkem do Loštic po trase:  M. Třebo-
vá – Svojanov – Mohelnice - Loštice – Vranová 
Lhota – M. Třebová. Délka trasy cca 70 km. 
Odjezd od autobus. nádraží v 7.30 hod., návrat 
okolo 17.00 hod.  
Připomínáme - středeční a nedělní odpolední 
vycházky nebo cyklovyjížďky - sraz v 13.00 
hod. u autobus. nádraží. Všechny zájemce o naši 
činnosti informujeme také na naši webové 
stránce: www.kctmt.wz.cz /

Program činnosti KČT

Cestou do školy zachránil lidský život

Maškarní rej v CVČ
Dne 16. 3. se v Centru volného času konal, maškarní 
rej. Děti se dlouho dopředu na tuto akci připravova-
ly. Skupina ČAJORA nacvičovala vystoupení, všich-
ni vyráběli výzdobu a kostýmy.
Program byl zahájen promenádou nádherných 
masek. Porota složená z řad rodičů měla těžký úkol 
vybrat tři nejhezčí kostýmy. Pak následovaly soutěže 
se sladkými odměnami. Vrcholem programu bylo 
vystoupení děvčat z CVČ, které představily svoji 
taneční skupinu ČAJORA a sklidily u obecenstva 
velké ovace. Maškarní rej byl zakončen diskotékou, 
na které se bavily nejen děti, ale i jejich rodiče. Díky 
sponzorským darům jsme měli možnost přichystat 
dětem bohatou tombolu. 
Sponzoři akce: Oliver, drogerie STERA, drogerie 
Radová, Dárek, Harmonie, Hračky – Borsuk, Bredy 
sport,Obchodní dům – ul. Čsa, Antikvariát p. Musi-
la, Sport – p. Ježek, Kovořez – p. Haslinger, Tesař-
ství – p. Hloušek.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří svými 
dary vykouzlili úsměv a radost ve tvářích dětí 
navštěvujících CVČ.

Další díl partnerské spolupráce
ZŠ Kostelní náměstí 21

Společný pobyt českých a německých žáků 
proběhl tentokrát v novém prostředí v Drážďa-
nech. Část pobytu byla zaměřena na přípravu 
společného koncertu, který proběhl v březnu 
v Moravské Třebové. I přes časté zkoušky jsme 
zvládli bohatý program přímo v Drážďanech. 
Společně s německými žáky jsme si zahráli 
bowling, navštívili jsme Zwinger, Panometer – 
virtuální prohlídku Drážďan v roce 1756, absol-
vovali jsme prohlídku města a v neposlední řadě 
také nákupy.
Večery jsme trávili také společně, komunikační 
bariéry tentokrát zmizely již během prvního 
večera. Dobře jsme se bavili zejména při spole-
čenských hrách, žáci se zapojili s chutí a bez 
problémů komunikovali jak německy tak anglic-
ky. V červnu nás čeká výměnný pobyt v rodi-
nách v Moravské Třebové. Koncert učitelsko – 
žákovské kapely lipské školy proběhl  21. 3. 
v koncertním sále ZUŠ. S německými žáky 
vystoupili i žáci naší školy – Petr Hrubý a Ilona 
Burianová. Žáci si celý program sami i modero-
vali, velmi příjemným překvapením bylo úvodní 
slovo německých žáků v češtině!

Zdena Šafaříková
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Ohlédnutí za letošním Vandrem
Letošní 42. ročník Vandru skrz Maló Hanó se konal 
ve velmi příznivém jarním počasí, které na jeho start 
přilákalo po delší době opět vysoký počet účastníků. 
Když pořadatelé sečetli všechny přihlášky, tak se 
dopočítali počtu 1179 vandrovníků. A byli to od 
batolecího věku až po zdatné seniory, pěší i cyklisté. 
Nejvíce byla obsazená trasa na 13 kilometrů.
Při presenci ve vstupní hale radnice v jednu chvíli 
nebylo ani k hnutí. Přesto po obdržení „vandrovního 
koláče“, který pro všechny poskytla pekárna pana 
Moravce, se vydali všichni na své zvolené trasy. Ti 
nejmenší jen na trasu do Pekla, kde cestou plnili 
nejrůznější zábavné úkoly a soutěže, ti starší pak 
přes Pastvisko, kde se právě staví rozhledna nad 
naším městem, dále přes Ludvíkov s „občerstvovací 
stanicí„ na zříceninu hradu Cimburka. Podle délky 
zvolené trasy pak účastníci přicházeli až na zámek 
v Moravské Třebové, kde obdrželi za svůj výkon 
pamětní list. Nejodvážnější si troufli až do centra 
Malé Hané do Jevíčka.
Za vzorně připravenou část dětské trasy je nutné 
vyslovit maximální uznání a pochvalu mladým 
členům Turistického oddílu mládeže – Čochtanům, 
na které byla ze všech stran slyšet pouze chvála 
a uznalé ocenění. Další trasy pro vandrovníky pak 
obětavě zabezpečili dospělí členové odboru Klubu 
českých turistů a na hradě Cimburku jim v tom 
pomohli i trnávští členové z místního Kulturního 
střediska. Všem je také nutné za jejich nezištnou 
pomoc poděkovat, protože touto tradiční akcí přispě-
li k přivítání skutečného jara tím nejlepším a aktiv-
ním přístupem.                        ing. Josef Schneeweiss 

Novinky z „Křižovatky“
Ve škole se stále něco děje, 6. května navštíví děti 
z 1. stupně boršovský les, kde se zúčastní projektu 
Lesů ČR – Lesní pedagogika. Žáci školní samosprá-
vy opět připravují (i pro žáky ze ZŠ Linhartice) 
návštěvu bazénu v České Třebové. Další projektové 
dopoledne, tentokrát s dětmi ze speciální základní 
školy, proběhne 3. června. Půjde o sportovní den 
nazvaný „My všichni dohromady“. Cílem tohoto 
projektu je začlenit děti s různým typem handicapu 
mezi žáky ZŠ, a to především v oblasti sportu.
Nesmíme zapomenout ani na školní výlety, odměnu 
pro děti za celý rok práce ve škole. Také děti, které 
navštěvují školní družinu, se mají na co těšit. I letos 
pro ně členky školní samosprávy uspořádají tajný 
dvoudenní výlet. A nakonec musíme ještě zmínit 
počítačové kurzy, které připravujeme pro širokou 
veřejnost.                                Učitelé z „Křižovatky“
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Hokejový zájezd do Švédska

Konec sezóny si naši nejmenší hráči zpestřili zájez-
dem do Švédska. K prvnímu utkání nastoupila pří-
pravka v Skillingarydu, kde naši hráči po horším 
začátku, způsobeném nervozitou z prvního zahranič-
ního utkání, dokázali přehrát místní team 3:4. 
K dalšímu utkání v tomto městě nastoupili i naši 
elévové, kteří však nedopatřením nastoupili proti 
místním žákům a prohra 15:1 nám trochu zkazila 
radost z jinak úspěšného dne. Další den nastoupili 
elévové tentokrát proti teamu z Gislavedu. První 
polovina utkání byla ovlivněna vysokou porážkou 
z předchozího dne, ale ve druhé polovině dokázali 
naši borci srovnat se soupeřem krok. Utkání vyrov-
nali a za stavu 5:5 je dovedli do prodloužení, ve 
kterém se ani po dalších pěti minutách nerozhodlo. 
Vítězství nakonec domácím přisoudila až devátá 
série samostatných nájezdů. Další den jsme se přesu-
nuli do Nitorpu, kde nás čekalo opět místní mužstvo 
elévů. Zde již naši hráči jednoznačně ovládli ledo-
vou plochu a zvítězili poměrem 1:11.
Stejný soupeř čekal další den mužstvo přípravky. 
Naši hráči soupeře převyšovali bruslařsky a po skon-
čení utkání svítil na světelné tabuli výsledek 5:10. 
Poslední utkání odehráli hráči naší přípravky po 
cestě domů v přístavním městě Treleborgu. I tohle 
utkání se podařilo nejmenším reprezentantům naše-
ho oddílu vyhrát 1:6.
Tento zájezd, který pro nás pořádala cestovní kance-
lář Skandia tour, nebyl jen o hokeji. Projeli jsme kus 

Skandinávie, navštívili hlavní město Dánska  Kodaň, 
ve Švédsku jsme si prohlédli několik muzeí, 
skanzenů zoopark. Nahlédli jsme do švédské domác-
nosti  a poznali historii a kulturu nejen v Jönköpin-
gu, v jehož okolí jsme odehráli většinu utkání, ale 
i v druhém největším městě Švédska Göteborgu.
V družstvu přípravky nastoupili: David Pospíšil, 
Pavel Vanous, Martin Pospíšil, Tomáš Kavan, Domi-
nik Šedý, Pavel Hlavatý, Samuel Veselý, Jan Kašic-
ký, Marian Janíček, Vojta Marek, trenér Jaroslav 
Faltus a ved. mužstva Jiří Kavan      
V družstvu elevů nastoupili: Dominik Urban, 
Dominik Cach, Martin Černý, Karel Ševčík, Ondra 
Šimek, Ondra Slavíček, Fanda Přidal, Kuba Hubá-
ček, Mira Stařík, Lukáš Kurbel, Vít Laštůvka, Miša 
Komárek, Vojta Smolík, Petr Masopust. Trenéři 
Libor Cach, Miloš Černý a ved. mužstva Tomáš 
Přidal.

Jiří Kaván

MISTROVSTVÍ ČR V KRITÉRIU
Pořadatel: Pavel Legát + Kidokai
Účast: Členové Českého svazu koloběhu, příchozí 
koloběžkáři. Závodí se podle Soutěžního řádu pro 
sezónu 2009 a Pravidel Koloběhu.
Datum a místo konání: 8. a 9. květen 2009, Morav-
ská Třebová
Startovné: Platí pouze muži, ženy, veteráni, vete-
ránky. Platí se za každý individuální závod 80,- Kč.
Bezpečnostní předpisy: Ochranná přilba odpovída-
jící právním předpisům a bezpečnostním normám je 
povinná pro všechny závodníky, nedodržení tohoto 
pravidla znamená zákaz startu, respektive diskvalifi-
kaci. Závodník jež v den startu nedovrší 18-ti let, je 
kromě toho povinen na požádání předložit písemný 
souhlas nejméně jednoho z rodičů, nebo jejich 
zákonného zástupce o povolení ke startu na závodě.
Různé: Každý startující se zúčastní na vlastní 
nebezpečí, je povinen respektovat obecně závazné 
předpisy, zejména pravidla silničního provozu, 
pravidla na jízdu na koloběžce a pokyny pořadatelů.
Časový rozpis + trať a místo závodu
Pátek 8. května
Dlouhý závod:
15:15 – 15:45 > Prezentace a výdej čísel
16:00 > Start závodu:
Trasa závodu: Start u PP&T Linhartice –> Městeč-
ko Trnávka –> Přední Arnoštov –> Dlouhá Loučka 
–> Mor. Třebová (Hamperk).
Sobota 9. května
Kritérium: Mistrovství ČR
10:00 > Vložený závod dětí
11:00 > Start mužů, žen, veteránů, veteránek, junio-
rů, juniorek
Trasa závodu: Ulice 9. května (start) –> Sluneční 
–> Tyršova –> Nová –> Bezručova –> K.Čapka –> 
9.května (cíl)

První kolo české Rolloligy

Cykloman 2009
PODÍVANÁ PRO CELÉ MĚSTO

Terénní časovka prověřila cyklisty a potvrdila 
prognózy. Teď na cyklisty čeká druhá prověrka - 
Městské Cross country. 
Propozice akce: 2. závod seriálu              
Druh akce: Městské cross country                                                                               
Patron závodu: Miloš Mička, tel. 603 849 342 
- Petr Štěpánek, tel. 603 164 589              
Datum a místo akce:  23. 5.2009, M. Třebová                                                        
Start: ve 14.00 hod. pro všechny kategorie 
u radnice                                            
Prezentace: od 12.00 - 13.30 v budově radnice                                                                 
Startovné: 100 Kč 
Kategorie: Masters (M1) - muži do 40 let (rok 
narození 1989 až 1970); Oldies (M2) - muži nad 
40 let (rok narození 1969 až 1960); Rakváči 
(M3) - muži nad 50 let (rok narození 1959 až 
1950); Urnáči (M4) - muži nad 60 let (rok 
narození 1949 a starší); Ženy (Z1) - ženy do 40 
let (rok narození 1970 a mladší); Dámy (Z2) - 
ženy nad 40 let (rok narození 1969 a starší); 
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1990 
a mladší) 
Popis trati: Okruh náměstí T.G.M., Bránská 
ulice, farní kostel, schody, Knížecí louka, 
Kamenný most, ústí Panenské ul., po staré cestě 
k bráně hřbitova, kolem hřbitovní zdi do sadu 
nad ul. Nerudovou, úvozem dolů na ul. Panen-
skou a dále k Písku, za viaduktem opět ke 
Kamennému mostu, Rybní nám., zámecké 
schody, Zámecká ulice, Poštovní, nám TGM 
Počet okruhů: předběžně 
3 okruhy - kategorie M60; 4 okruhy - kategorie 
Z1, Z2, J; 6 okruhů - kategorie M1, M2, M3 
Vyhlášení výsledků: TJ Slovan v cca 17.30 – 
18.00 hod .
Dětské kategorie: prezentace: 12.00 - 12.30 
start: od 12.45 hod po jednotlivých kategoriích 
(věk 3 – 15 let) 
Trať: nám. TGM a okolní ulice 
vyhlášení výsledků: nám. TGM ve 13.45 hod 
Poznámka: bez cyklistické přilby nebude 
závodník připuštěn na start, celý závod absolvu-
je na vlastní nebezpečí.

Hobby Cup odstartoval
Na rakouském autodromu v Bruck An der Leitha  
byl po zimní přestávce odstartován 5. ročník závodů 
malých motokár Hobby Cup 2009. Ani v letošním 
roce neztratil Hobby Cup na své oblíbenosti. Na 
startovním roštu se vystřídalo celkem 160 jezdců. 
Depem zněla čeština, němčina, slovenština, dokonce 
i ruština. Závodní dráha našich jižních sousedů je 
sice téměř bez převýšení, není ale dostatečně široká 
a tím velmi náročná na předjíždění. Domácí piloti 
byli tak ve výhodě, v některých kategoriích si odvá-
želi domů zlaté věnce. I třebovští borci v silné mezi-
národní konkurenci uspěli. Nejlepším jezdcem naší 
výpravy byl bezesporu Libor Blaha, se svým FC 
nechal na trati všechny síly a právem vybojoval 
druhé místo. Láďa Jokeš s novým závodním strojem 
EASY 125 skončil na velmi dobrém třetím místě. 
Zdeněk Ošťádal v letošním ročníku přestoupil do 
silnější třídy Kadet. V první rozjížďce se dostal pár 
metrů před cílem do hromadné kolize a závod nedo-
končil. V následující rozjížďce vyjížděl ze startovní-
ho roštu až z 27. pozice. Dokázal, že je velký bo-
jovník. V každém dalším závodě se posouval vždy 
o devět míst dopředu, součet dosažených bodů mu 
nakonec stačil na třetí místo. S technickými problé-
my v prvním závodě se potýkal i Adam Doležal, 
který startoval ve stejné třídě. Ani on první závod 
nedokončil, v následujících rozjížďkách se stále 
zlepšoval, součet bodů ho zařadil na  osmé místo. 
Svého zástupce jsme měli i v Hondách. Za volant 
poprvé usedl Robert Doležal, domů si odvážel první 
získané body, obsadil rovněž osmé místo. Náš 
nejmladší závodník Ondra Khyr opustil skupinu pro 
začínající jezdce, na startovní rošt se zařadil do kate-
gorie Bambini, tentokrát vybojoval šesté místo. 
Romanovi Vackovi nedovolila viróza nastoupit do 
závodu, tak snad příště.                     Váš Hobby Cup

Dne 4. 4. 2009 proběhla v Hulíně soutěž Majo-
rettes show 2009. Soutěže se zúčastnilo v jed-
notlivých kategoriích 230 soutěžících z celé 
republiky.
Markéta Havlíková, studentka gymnázia, 
vedoucí začínajících mažoretek se silné konku-
rence nezalekla a připravila 3 děvčata na toto 
klání. A výsledek? 
Šestiletá Tina Kolomá si vybojovala v kategorii 
sólo 1. místo. Devítiletá Michaela Frischová 
a stejně „stará„ Adéla Novotná 5. místo. Děku-
jeme.
Příznivci mažoretkového „hnutí“ budou mít 
možnost vidět umění nejen těchto děvčat, ale i 
200 dalších, dne 9. 5. 2009 v Moravské Třebo-
vé na Oblastní soutěži mažoretek ČR.
Bližší informace v tisku a na plakátech.

PaedDr. Marie Blažková, ag. Arnika

Májové oslavy v Mor. Třebové obohatí i letos 
již 20. ročník oblíbeného volejbalového turnaje 
smíšených družstev „O pohár osvobození“. 
Turnaj se koná ve sváteční Den vítězství nad 
fašizmem v pátek 8. 5. na antukových dvorcích 
za aquaparkem, v případě nepříznivého počasí 
v tělocvičně ISŠ na ulici J. K. Tyla. Prezence 
hráčů je od 8:30. Předem sestavená šestičlenná 
družstva (2+4) přihlaste u ing. Hany Vávrové, 
tel. 739 532 968 nebo u Mgr. Jany Šimonové, 
tel. 777 005 014. Podmínky jsou stejné jako 
každý rok: minimálně 2 dívky (ženy), maximál-
ně 2 registrovaní, s výjimkou pro hráče starší 
45 let, kteří mohou hrát bez žen. Družstva 
moravskotřebovských středních škol jsou vítá-
na. Občerstvení zajištěno v místě sportovního 
areálu. Na turnaj podporovaný tradičními spon-
zory s hodnotnými cenami srdečně zvou domácí 
i přespolní volejbalisty oddíly odbíjené TJ Slo-
van Moravská Třebová pod záštitou Městského 
výboru KSČM.
Přijďte si zahrát i uctít památku padlých za naše 
osvobození.                                 Bohumil Kalina

Úspěchy nejmenších mažoretek Arnika

Pozvánka na volejbalový turnaj
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Sportovní rubriku připravil František Matoušek

Sport Stars 2008
Jak budou zářit letos?
Pátek 17. dubna 2009 byl vyhrazen důležité akci, 
dotýkající se sportu. Sál ZUŠ byl svědkem, už potře-
tí, oficiálního aktu vyhlášení Sportovce města. 
Třináctka (od r. 1996) rozhodně nebyla pro některé 
sportovce neštěstím...
Přítomno bylo vedení města a TJ Slovanu a i zástup-
ci všech sportovních oddílů. Nejvíc pozornosti na 
sebe soustřeďovali ovšem nominovaní sportovci 
a nervózně přešlapující kmeti, kteří doufali, že 
konečně dojde při životních jubileích i na jejich 
zásluhy o městský sport.
Moderátorkou akce byla Dagmar Vomelová, která 
s typickou bravurou uváděla doprovodný kulturní 
pořad frekventantů ZUŠ (tanec, hudba), který tvořil 
vynikající kulisu oficiální akci. Úvodní slovo prone-
sl místostarosta města Václav Mačát, který vyzdvihl 
současný vztah města ke sportu. Připomněl také 
úspěchy moravskotřebovských sportovců v anketě 
„Sportovec regionu Svitavska za rok 2008“. „Dík 
patří všem, kdo mají podíl na tom, že sport ve městě 
je  na dobré úrovni, že máme skvělé sportovce, 
podávající takové výkony, že mohli být dnes vyhlá-
šeni. 

Na pódiu defilovali ti nejlepší v jednotlivých věko-
vých kategoriích, podle toho, kolik v anketě dostali 
hlasů od lidí, spoluobčanů...
A zde jsou výsledky:
Sportovec roku města Moravská Třebová 2008, 
kategorie mládež:

2. Marek Langhamer, hokej 
3. Ondřej Brychta, fotbal 
4. Karolína Maděrová, volejbal
Sportovec roku města Moravská Třebová 2008, 
kategorie dospělí:

 
2. Roman Šatník, fotbal 
3. Milan Mrva, tenis 
4. Lukáš Moravec
5. Edward Palatka
Sportovec roku města Moravská Třebová 2008, 
kategorie trenér:

2. Ing. Petr Mrázek, fotbal 
3. Miloš Černý, lední hokej 

1. Nikola Pařilová, atletika 

1. Jiří Ježek, ASPV, korfbal

1. Mgr. Miloslava Nováková, atletika 

Absolutní vítěz hlasování veřejnosti v anketě 
Sportovec roku města Moravská Třebová 2008: 

nejvyšší počet hlasů 

Jiří Ježek, Roman Šatník, Milan Mrva

Sportovní osobnost roku 2008 
 za dlouholetou vynikající práci 

a zásluhy o rozvoj stolního tenisu ve městě
Jeden z nejlepších hráčů stolního tenisu v moravsko-
třebovské historii. 46 let hrál tenis aktivně – v minu-
losti mnohonásobný držitel titulu okresního přebor-
níka, dlouholetý předseda oddílu stolního tenisu; 
trenér, jehož zkušeností využívali talenti moravsko-
třebovského sportu.

Ing. Milan Patočka s Václavem Mačátem

Zvláštní ocenění starosty města 
 za celoživotní oddanost sportu a zá-

sluhy o rozvoj tenisu ve městě

Zvláštní ocenění starosty města 
 za vynikající propagaci 

moravskotřebovského sportu v médiích

Zvláštní ocenění starosty města 
 za dlouholetý sportovní přínos 

a práci s mládeží ve stolním tenisu

Zvláštní ocenění starosty města 
 za dlouholetou činnost 

pro oddíl ledního hokeje a za spolupráci při organi-
zaci seriálu Cykloman

Zvláštní ocenění starosty města 
 

za historicky první titul šampióna Pardubického 
kraje v hokeji, kategorie muži

V letošním roce bylo rozděleno mezi sportovce 
rekordních 880 hlasů. Dva z hlasujících získali 
plavenky do Moravskotřebovského aquaparku na 
deset vstupů a poukaz v hodnotě 1000,- Kč na spor-
tovní oblečení od Bredy sport a Sport servis Ježek. 
Ocenění si odnesli věcné dary a radost určitě udělaly 
i kytice z květinového studia Věry Weinlichové. 
Slavnostní večer byl zakončen chutným rautem, 
který zajistila Třebovská restaurace.

Mgr. Miloslava Nováková

Ing. Milan Patočka 

Ludvík Cihlář

PhDr. František Matoušek

Bohumil Holešovský

PaedDr. Helena Mazalová

týmu hokeje za 
mimořádný sportovní výkon v sezoně 2008 - 2009
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Vítězství v derby
je rehabilitací za vstup do jara

Fotbalisté se střídavými úspěchy
Fotbalové jaro se rozjelo naplno. V něm se mělo 
potvrdit, jak úspěšná a efektivní byla dlouhá 
zimní příprava. Oficiální činitelé fotbalu se příliš 
nesvěřují, navenek perlí optimistickými soudy, 
jenže... ze čtyř utkání získal A tým dospělých 
pouhý bod; reputaci napravil výhrou v Lanškrou-
ně a mezi přední celky se snad už natrvalo vrátil 
vítězstvím nad okresním rivalem a druhým cel-
kem průběžné tabulky. Béčko se jeví zcela nevý-
razně, céčko má případný postup na dosah. 
Dorostenci okupují přední místa tabulek, žákům 
se naopak nedaří.
Kaleidoskop výsledků:
A muži - Titanic Srch: 1 : 3 (0 : 1) Branky: Konečný 
(PK) *zahajovací utkání jara domácí nezvládli, své 
šance nedokázali proměnit v góly a po chybách 
trestuhodně inkasovali.
A muži - FK Č.Třebová: 1 : 1 (0 : 1) Branky: Šatník P.
*výkon se oproti vstupu do soutěže výrazně zlepšil, 
ale opět domácí doplatili na neproměňování šancí.
Stolany - A muži: 2 : 1 (1 : 0) Branky: Konečný
Lanškroun - A muži: 2 : 4 (0 : 2) Branky: Potáček 2, 
Staněk, Konečný
A muži - Svitavy: 1 : 0 (0 : 0) Branky: Šatník P.
* Třebovští byli lepší. Zejména v druhém poločase, 
kdy pochopili, že čím útočnější fotbal budou hrát, o to 
méně se budou muset bránit. Výhra to byla zaslouže-
ná, měla být vyšší!
Průběžné pořadí: 4. místo 20 9 7 4  37:25 - 34 bodů
B muži - SK Verměřovice: 5 : 0 (1 : 0) Branky: 
Konečný, Potáček, Fikr,Šatník P., Pařil
Dolní Újezd B - B muži: 0 : 1 (0 : 0) Branky: Fikr Z.
B muži - Pomezí: 0 : 2 (0 : 1)
Sloupnice - B muži: 1 : 1 
Průběžné pořadí: 10.místo 17 6 4 7 26:32 - 22 bodů
Chornice - C muži: 2 : 2 Branky: Kalus 2
C muži - Trstěnice: 4 : 1 (1 : 0) Branky: Potáček 2, 
Cink, Skřebský * v přímém souboji o první místo 
v tabulce byli domácí fotbalisté úspěšnější
Křenov - C muži: 0 : 1 (0 : 1) Branky: Cink P.
C muži - Koclířov: 1 : 1 (1 : 0) Branky:
Průběžné pořadí: 1.místo 18 11 5 2 52:20 - 38 bodů
V. Mýto - Dorost st.: 0 : 2 (0 : 1) 
Dorost st. - Tesla Pce: 3 : 1 (2 : 0) Branky: Zemánek, 
Konečný, Fikr
Dorost st. - ŽSK Třemošnice: 3 : 0 Branky: Polák, 
Konečný, O. Brychta
Vysoké Mýto - Dorost st.: 0 : 2 Branky: Zemánek, 
Polák
AFK Chrudim B - Dorost st.: 1 : 0
Průběžné pořadí: 5. místo 17 8 3 6 29:20 - 27 bodů
V. Mýto - Dorost ml.: 2 : 0 (1 : 0)
Dorost ml. - Tesla Pce: 1 : 3 (0 : 3) Branky: vlastní
Dorost ml. - ŽSK Třemošnice: 3 : 1 Branky: Muselík 
2, Coufal 
Vysoké Mýto - Dorost ml.: 2 : 0
AFK Chrudim - Dorost ml.: 4 : 0 (1 : 0)
Průběžné pořadí: 11.místo 17 5 2 10 23:50 - 17 bodů
AFK Chrudim - Žáci starší: 1 : 0 (0 : 0)
Žáci starší - Choceň: 2 : 3
Přelouč - Žáci starší: 1 : 0 (1 :0)
Žáci starší - Č.Třebová: 2 : 5 (1 : 2) 
Průběžné pořadí: 13. místo 17 1 3 13 13:58 - 6 bodů
AFK Chrudim - Žáci mladší: 6 : 0 (2 : 0)
Žáci mladší- Choceň: 0 : 3 
Přelouč - Žáci mladší:  2 : 0 
Žáci mladší - Č.Třebová: 0 : 4 (0 : 0) 
Průběžné pořadí: 11.místo 17 3 2 13:63 - 11 bodů

Fotbal v květnu:
Pá 1. 5   9.00 - turnaj přípravek
Ne 3. 5.   9.30 - Žáci st., ml. - Rosice
            17.00 - Muži C - Opatovec
Čt 7. 5. 17.00 - Muži C - Boršov
Pá 8. 5.   9.30  - Dorost st., ml. - Ústí n/Orl.
So 9. 5. 10.15 - A muži - Dobříkov 
Ne 10. 5. 17.00  - B muži - Jevíčko
So 16. 5.   9.30 - Dorost st., ml. - Letohrad
             17.00 - B muži - Polička B
Ne 17. 5.   9.00 - turnaj přípravek  
So - 23. 5. 10.15 - A muži - Skuteč
               17.00 - Muži C - Staré Město 
Ne 24. 5.   9.30 - Žáci st., ml. - Tesla Pce
So 30. 5.  10.15 - Muži C - Rohozná
            17.00 - B muži - Ústí n/Orl. B
Ne 31. 5.   9.30 - Dorost st., ml. - Polička

Ondřej Brychta , Nikola Pařilová, Marek Langhamer

Zeměpisně sportovní kvíz
Víte, co spojuje města? Nový Jičín (43), Žatec 
(65), Liberec (6), Přerov (24), Brno (2), Jihlava 
(22), Praha (1) a Moravská Třebová (119)
Zařadíte se k patnáctce lidí, kteří znají správnou 
odpověď?
Správná odpověď je VOLEJBAL
Starší žákyně oddílu volejbalu TJ Slovan skon-
čily v sezoně 2008/9 v krajském přeboru na 
druhém místě, což je opravňuje v novém roční-
ku ke startu v Přeboru žactva ČR. To právě 
s výše jmenovanými soupeři. Moravská Třebová 
je tak jednoznačně nejmenší město, které tuto 
poctu získalo, což je odraz dobrých podmínek, 
které jim město vytváří, ať v zázemí či trenér-
ském zajištění.
(Čísla za městy znamenají pořadí velikosti/počet 
obyvatel měst v ČR)
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