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Slunovrat 2012 na Hřebči jako zrození tradice 
kulturního setkávání Třebové a Svitav

Spolupráce měst Moravská Třebová a Svitavy daná blízkostí obou sídel a jejich 
polohou na samém konci východu Čech je prověřená desetiletími. Vedení obou 
měst se nyní rozhodla dotvořit vzájemné vztahy také kulturní výměnou a iniciovala 
vznik hudebního festivalu konaného na půli cesty. Hřebečský masív jako přirozený 
předěl mezi našimi městy se stane místem, na kterém se sejdou svitavské 
a moravskotřebovské hudební formace a na které jsou pořadateli srdečně zváni 
všichni, kteří se chtějí dobře bavit.

Festival nazvaný Hřebečský slunovrat se bude 
konat v sobotu 23. června od 10 hodin na Hřebči 
v areálu parkoviště restaurace U Tety. Uskuteční 
se pod záštitou starostů Moravské Třebové a Svi-
tav, a za spoluúčasti obcí, jejichž 
katastry kulturní akce zasahuje, 
Koclířova a Kamenné Horky. Zá-
štitu převzal také Pardubický kraj 
a osobním finančním příspěvkem 
se na jeho organizaci podílí hejt-
man Radko Martínek. Ten k zá-
měru založení tradice kulturního 
setkání dvou sídel na pomezí Čech 
a Moravy říká: „Jsem potěšen, že 
jsem mohl převzít osobní záštitu 
nad akcí, která na Českomorav-
ském pomezí dává vzniknout nové 
kulturně společenské a umělecké 
tradici. Symbolicky u tunelu spoju-
jícího Čechy s Moravou, symbolic-
ky na místě, kde po léta u věhlas-
ného vařeného kolena a dršťkové 
polévky velice rádi odpočívají řidi-
či po náročném putování mezi regiony a zeměmi. 
Slunovrat je o pomyslném jasu v duši, o podání 
ruky, pohledu z očí do očí.  Bude-li právě ten mu-
zikální slunovrat mít punc nadregionálnosti či 

dokonce nadnárodnosti, pak červnový víkend, kdy 
na Hřebči bude místo motorů znít skvělá muzika, 
bude o to významnější a radostnější. Nejen pro 
účinkující, ale pro nás pro všechny.“

Proč se objevila myšlenka na uspořádání společ-
ného hudebního podniku právě nyní, okomento-
val starosta Svitav David Šimek: „Tato myšlenka 
se zrodila v únoru loňského roku při jednom ne-
formálním setkání v Moravské Třebové. Všichni 
jsme došli ke společnému názoru, že nádherné 
prostředí Hřebečského hřbetu je ideálním mís-
tem na setkávání nejen obyvatel Svitav a Morav-
ské Třebové, ale i obyvatel okolních obcí. Pokud 
se stane akce tradicí, určitě bychom rádi tento 
festival rozšířili v budoucnu o účast našich part-
neských měst, ale i Hřebečského krajanského 
spolku.“ 
Jeho názor potvrzuje i místostarosta Moravské 
Třebové Pavel Brettschneider, další z iniciátorů 
a garantů celého podujetí: „Začali jsme prohlu-
bovat vzájemné kontakty na pravidelných setká-
ních vedení obou radnic. A řekli jsme si, že by 
bylo zajímavé společně uspořádat akci pro širo-
kou veřejnost nejen z našich měst. Spousta lidí ze 
Třebové má rodiny, přátele a známé ve Svitavách 
a naopak. Bylo by skvělé, kdyby se sešli na půli 
cesty a dobře se pobavili.“   

9. června 2012 se konají

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
u příležitosti výročí

755 let od založení města
Moravská Třebová

Více na str. 3

Cenu města 2011 
obdrží Rudolf Mánek

Zastupitelstvo města Moravská Třebo-
vá schválilo na svém dubnovém zase-
dání návrh na laureáta Ceny města za 
rok 2011. Stane se jím Rudolf Mánek 
za svou dlouholetou činnost v oblasti 
popularizace vážné hudby v Moravské 
Třebové. Rudolf Mánek obdrží Cenu 
města z rukou starosty Moravské Třebo-
vé v pondělí 4. června 2012 u příležitos-
ti schůze zastupitelstva města v zasedací 
síni v budově městského úřadu v Olo-
moucké ulici.

Vybíráme z obsahu str.

Plakát Hřebečského slunovratu .   .   .   .14

A že bude o zábavu dobře postaráno: v progra-
mu prvního ročníku Hřebečského slunovratu 
se na hlavním pódiu představí kapely z obou 
míst, na vedlejším pódiu předvedou své umění 
tanečnice a tanečníci z amatérských i polopro-
fesionálních souborů. Vrcholem koncertní části 
bude bezesporu vystoupení Čechomoru, popu-

lární formace, jejímiž členy jsou 
excelentní hudebníci vzešlí z mu-
zikantských líhní Svitav a Třebové. 
Čechomor zakončí sobotní hudební 
maratón, avšak program potrvá ješ-
tě přes půlnoc, která by měla být ve 
znamení laserové show. Pro festiva-
lové vytrvalce je od půlnoci do tří 
hodin plánována diskotéka DJ Ma-
tyho.  Postaráno bude také o boha-
tou nabídku občerstvení, atrakcí pro 
děti, domy dětí a mládeže z obou 
měst připravují soutěže a hry pro 
malé i větší návštěvníky festiva-
lového dne. Pozitivem je zřízení 
pravidelných kyvadlových autobu-
sových linek z obou partnerských 
měst. Z Moravské Třebové vyjede 
bus každou lichou hodinu počínaje 

devátou hodinou ranní, ze Svitav od deseti ho-
din v každou další sudou. Přesné časy a zastávky 
jsou uvedeny v jízdním řádu, který je otištěn na 
straně 6 v tomto vydání zpravodaje. Organizáto-
ři apelují na návštěvníky, aby zvážili právě do-
pravu autobusem a nejezdili zbytečně na místo 
konání automobily. Doprava v místě bude řízena 
a parkovací plochy jsou omezené.
Hřebečský slunovrat si činí ambice založit tra-
dici pořádání dalšího z velkých hudebních pod-
niků v regionu. Skladba účinkujících na jeho 
startu je výběrem toho nejlepšího, co mohou 
naše muzikantské studnice nabídnout, avšak 
máme z čeho čerpat i nadále, proto se po le-
tošním prvním můžeme zcela jistě těšit na další 
neméně kvalitní ročníky. Slunovrat 2012 by tak 
měl být úsvitem velké každoroční kulturní záře 
nad Hřebčem.              Dagmar Zouharová

Čechomor – kapela z pomezí Čech a Moravy            Foto: Petra Zápecová
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Odbory městského úřadu se představují

Odbor vnitřních věcí je rozdělený na Oddělení Ob-
čanského informačního centra, Oddělení správní 
a provozní a organizační úsek odboru.
Oddělení Občanského informačního centra zajišťu-
je činnost v těchto oblastech:
• vyřízení žádosti o občanský průkaz a cestovní 

doklad a jejich výdej
• přihlášení k trvalému pobytu
• poskytnutí údajů z informačního systému evi-

dence obyvatel a z informačního systému evi-
dence občanských průkazů a cestovních dokladů

• ověření shody a pravosti opisu nebo kopie s lis-
tinou, ověření pravosti podpisu

• v informačním systému portálu veřejné správy 
Czech POINT poskytuje ověřené výpisy a při-
jímá podání (výpisy z katastru nemovitostí, 
z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, živnos-
tenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení 
řidiče ad.), zajišťuje agendy a služby Informač-
ního systému datových schránek a poskytuje au-
torizovanou konverzi dokumentů

• vydávání rybářských lístků
• výdej a evidence parkovacích karet
• zajištění agendy ztrát a nálezů
• příjem poplatků v hotovosti (poplatek ze psů, za 

komunální odpad, za využívání veřejného pro-
stranství ad.)

• příjem podání od občanů
• výdej požadovaných tiskopisů a formulářů včet-

ně poskytnutí příslušné informace (ústní, písem-
né)

• prodej plavenek do aquaparku, prodej propagač-
ních matriálů

• poskytování informací o činnosti města a měst-
ského úřadu (zákony, vyhlášky a nařízení města, 
usnesení a zápisy zastupitelstva města a usnesení 
rady města, prodeje a pronájmy města, činnost 
ostatních odborů, organizace města, kontakty ad.)

• provoz telefonní ústředny a spojovatelky
V kompetenci Oddělení správního je matriční úřad, 
agenda evidence obyvatel, útvar podatelny, výprav-
ny a centrální spisovny, úřední deska a další.
Oddělení správní zajišťuje: 
• jako matriční úřad vedení matričních knih 

a sbírky listin, kontrolu vedení matričních knih 
u matričních úřadů příslušného správního ob-
vodu, ověřování odborné způsobilosti matriká-
řů, zajišťuje konání občanských obřadů (vítání 
novorozenců, předávání maturitních vysvědčení 
a výučních listů, životní jubilea, jubilejní svat-

by, atd.), zabezpečuje činnost komise rady města 
Sbor pro občanské záležitosti

• v agendě evidence obyvatel přihlašování k tr-
valému pobytu, vedení informačního systému 
evidence obyvatel, zpracovávání údajů, posky-
tování výpisů z informačního systému evidence 
obyvatel (ISEO) a správní řízení ve věci rušení 
údaje o místu trvalého pobytu

• na úseku podatelny a výpravny podání a vypra-
vení dokumentů v papírové a elektronické po-
době, podle spisového a skartačního řádu vede 
evidenci dokumentů v programu spisové služby. 
Dále pak vede centrální spisovnu a provádí skar-
tační řízení dokumentů a spisů. 

• zveřejňování dokumentů na úřední desce v elek-
tronické i papírové podobě.

Provozní a organizační úsek odboru zabezpečuje 
údržbu a opravy budovy radnice na nám. T. G. Ma-
saryka a budovy úřadu na ul. Olomoucké, provádí 
kontrolu, údržbu a opravy vybavení úřadu. Zabez-
pečuje autoprovoz úřadu, zajišťuje vybavení kan-
celáří, řídí a kontroluje telefonní provoz úřadu, ak-
tualizuje orientační systém v budovách, provozuje 
hlavní pokladnu úřadu a zajišťuje hotovostní výda-
je města. Zajišťuje další technické, administrativní 
a materiální podmínky pro řádný chod úřadu (razít-
ka, klíče, kancelářské potřeby, spotřební materiál, 
úklid, otop, ostrahu ad.)
Odbor vnitřních věcí zajišťuje další činnosti, jako 
jsou:
• provoz a údržba městského bezdrátového roz-

hlasu
• příprava organizačních a technických podmínek 

pro zasedání zastupitelstva a rady města, včetně 
hlasovacího a konferenčního systému

• vedení evidence členění území města, přípravu 
návrhů na územní změny a přejmenování ulic 
a veřejných prostranství

• vykonávání státní správy v základním rozsahu 
přenesené působnosti obecního úřadu v oblasti 
sčítání lidu, domů a bytů

• na úseku práva shromažďovacího přijímání 
oznámení o shromáždění

• na úseku voleb vedení seznamu voličů, regist-
race kandidátních listin pro volby do zastupitel-
stev obcí, příprava podkladů pro plnění úkolů 
starosty města podle volebních zákonů, pří-
prava a realizace školení pro okrskové voleb-
ní komise, zajištění materiálních podmínek pro 
konání voleb ad.    Pavel Šafařík, vedoucí OVV 

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 2012 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 605 ob-
čanů ČR a 115 cizinců s povolením k trva-
lému pobytu na území České republiky. 
Celkem je tedy v Moravské Třebové evidová-
no k 30. 4. 2012 na trvalém pobytu 10 720 ob-
čanů. Za měsíc duben se v Moravské Třebové 
narodilo 7 dětí, zemřelo 9 občanů, přistěhova-
lo 19 obyvatel a odstěhovalo se 14 osob.

Fronty u pasové 
přepážky nejsou

Situace líčené v médiích poté, kdy vstoupily 
v platnost nové předpisy týkající se vydávání 
cestovních dokladů i pro nejmenší, se v Moravské 
Třebové nekonají. Nápor žádajících o cestovní 
doklady nově hlavně pro děti zvládáme podle 
vedoucí Občanského informačního centra (OIC) 
Šárky Pokorné dobře. Žádat o cestovní doklad je 
možné u dvou přepážek OIC, nacházejícího se 
v budově městského úřadu v Olomoucké ulici. 
Ty jsou vybaveny speciální fotokabinou. O obě 
zažádalo město, stejně jako jiná sídla v České 
republice, ministerstvo vnitra, které má výdej 
cestovních dokladů v gesci. Moravská Třebová 
představuje výjimku v počtu kabin. Valná většina 
měst disponuje jednou: „Na základě našich ana-
lýz procesů a statistik jsme v roce 2006 v době za-
vádění cestovních dokladů s biometrickými úda-
ji zažádali ministerstvo o dvě kabiny, bylo nám 
tehdy vyhověno a ukazuje se, že naše rozhodnu-
tí bylo velmi prozíravé,“ říká vedoucí odboru 
vnitřních věcí městského úřadu Pavel Šafařík.
Nově byla od ledna roku 2012 v OIC upravena 
ještě jedna přepážka, která dříve sloužila pouze 
pro výdej cestovního pasu, dnes je u ní mož-
né požádat také o občanský průkaz, ale nikoliv 
o cestovní doklad. Přesto touto nově vzniklou 
přepážkou snižujeme čekací dobu na pořízení 
cestovního pasu a občanského průkazu. Podle 
Pavla Šafaříka je třebovské centrum pro vyřizo-
vání záležitostí občanů města v rychlosti odba-
vování klientů na velmi dobré úrovni: „U přepá-
žek pro výdej občanských průkazů a cestovních 
dokladů je průměrná čekací doba tři minuty, 
průměrná doba vyřízení žádosti při jejím příjmu 
deset minut a pět minut při výdeji dokladu. Uve-
dené hodnoty jsou průměrné,  pro dokreslení, po-
dle statistiky od počátku letošního roku do polo-
viny května, čekalo více jak  patnáct minut pouze  
170 občanů z celkového počtu odbavených 8 907 
občanů, tedy necelá dvě procenta.“
K dlouhým frontám ukazovaným v televizních 
zprávách tedy ve Třebové nedochází: „Takové 
situace si lidé způsobují převážně sami, když žá-
dost o cestovní doklady směřují na měsíce květen 
až srpen, naprosto vynechávající další jiné měsí-
ce roku a stále se nenaučili využívat také ostat-
ních dnů než jen pondělí a středa. V těchto dnech 
odbavíme ve všech činnostech i dvě stě osob za 
den! Proto bych chtěla připomenout, že v Ob-
čanském informačním centru je každý den úřed-
ní  a protože se střídáme, ani v polední přestávce 
nezavíráme, je možné k nám chodit v kteroukoliv 
polední dobu,“ doplňuje Šárka Pokorná. 
A jak se úřednice vyrovnaly s nutností pořizování 
fotografií nejmenších občánků, které především 
vyvolalo mediální paniku? „Čerstvě narozená 
miminka se fotí tak, že rodič dítě drží, dítě má 
hlavu položenou na rameni rodiče, rodič přitom 
může být k fotoaparátu otočen čelně, proto-

že jeho obličej a část ramene je zakryta bílou 
rouškou, nebo může být rodič k fotoaparátu 
zády,  hlava miminka na rameni rodiče a rame-
no, krk a část hlavy rodiče jsou zase zakryty, 
aby nebyly vidět, tento způsob bývá asi častější. 
Nejtěžší a nejsložitější u focení například tý-
denních dětí je přinutit je, aby měly otevřené 
oči, což znamená probudit je. Větší děti, asi od 
půl roku, posadíme a připoutáme do dětské jí-
delní židličky, zde už probíhá focení snadněji, 
ale současně musí být rychlé, protože trpělivost 
dítěte trvá pouze chvíli. Vše vyžaduje spolu-
práci s rodičem, který dítě v židličce posouvá 
a upravuje podle pokynu pracovníka sedícího 
na druhé straně. A nakonec děti, které se už do 
dětské jídelní židličky nevejdou, stojí na plas-
tovém stupínku, protože z klasické otočné žid-
le, na které sedí dospělý člověk, by je nebylo 
možné vyfotit. S těmito dětmi se pracuje nejlé-
pe, ty se dají přemluvit, i když existují výjimky, 
které musely přijít vícekrát. Rodič by měl počí-
tat i s tím, že napoprvé nemusí k vyřízení dojít, 
a proto začít vyřizovat pas dítěti s menším před-
stihem., celá záležitost pak probíhá v klidu bez 

stresu a nervů ze strany rodiče, který svou ner-
vozitu přenáší také na dítě,“ komentuje radosti 
focení dětí Šárka Pokorná.                   (daz)

Kanalizace – projektové 
dokumentace k domovním 

přípojkám v rámci OUSB
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí 
v Udánkách, v Sušicích a v Boršově, kteří 
si dosud nevyzvedli projektovou dokumen-
taci domovní kanalizační přípojky, že pro-
jekt je možné si vyzvednout na Městském 
úřadě Moravská Třebová, Odboru rozvoje 
města, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, hlavní 
budova, II. patro, kancelář č. 032, v úřední 
dny v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 
a od 12:30 do 17:00 hodin, v ostatní dny 
po telefonické domluvě na tel. 461 353 106 
nebo 603 201 917.            (daz)

Odbor vnitřních věcí
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Městské slavnosti se letos snoubí s populárním sportovním podnikem.
Oslavy 755 let doplní objímání města

Moravská Třebová se představila 
na Českých dnech ve Vlaardingenu

Ve Třebové začali vyrábět elektřinu z odpadního tepla

Pět let uplynulo od velkolepých oslav 750 let 
od první doložené zmínky o Moravské Třebové 
jako městské lokality a už je tu půlvýročí.  U pří-
ležitosti kulatého jubilea vznikla myšlenka po-
kračovat v městských slavnostech pořádaných 
k 750 letům od založení města každoročně. Při-
pomínku 755 let existence Moravské Třebové  
letos oslavíme spojením kulturních vystoupení 
a sportovní akce populární a nepřehlédnutelné 
pro většinu Moravskotřebovských.  
Městské slavnosti jsou naplánovány na sobotu 
9. června. Program startuje v odpoledních ho-
dinách na náměstí a start je to doslovný.  Začí-
ná se zahájením závodu dětského Cyklománka, 
jehož rodičem je velký a obsáhlý seriál závodů 
Cykloman. Kategorie dospělých taktéž vystartu-
je v odpoledni městských slavností. V mezičase 
trvání závodu a před vyhlášením jeho výsledků, 
stejně jako po ukončení Cyklomana bude ná-
městí patřit hudbě. Králem večera bude kapela 

Sto zvířat, česká klubová formace hrající hudbu 
obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla za-
ložena roku 1990 v Praze na základech rock‘-
n‘rollového bandu a určitě udělá velkou radost 
mnohým z nás.

Obejmutí města
Město Moravská Třebová chystá v rámci oslav 
755 let od první dochované zmínky o existenci
města akci Obejmutí města. Připravte svou 
náruč! 
Součástí oslav 755 let našeho města bude také 
akce, kterou její pořadatelé v čele s místosta-
rostou Pavlem Brettschneiderem hodlají po-
jmout jako prezentaci sounáležitosti obyvatel 
Moravské Třebové s místem, ve kterém žijí 
a které je jim milé, a se svými spoluobčany, 
s nimiž se denně potkávají a prožívají ve městě 
dobré i těžší časy.

Město obejmeme ve středu 27. června 2012.  
Školy budou vycházet kolem 9:00 hodin do 
prostoru akce v památkové rezervaci a postup-
ně se budou rozmisťovat. V 9:30 hodin přesně 
se vyhlásí v městském rozhlasu pokyn o ucho-
pení se a uzavření kruhu dle nákresu a v tomto 
obejmutí setrváme okolo pěti minut minut. Ob-
čané města se mohou k řetězci kdykoli a kdeko-
li připojit.  „Po skončení akce se přemístíme na 
náměstí, kde bude společné foto, neboť zde zá-
roveň bude probíhat obejmutí morového slou-
pu. Zúčastní se ho mateřské školky - jen ti nej-
menší, kteří tím dají najevo, že jsou tady také 
s námi,“ upřesňuje místostarosta Pavel Brett-
schneider. Akce se kromě veřejnosti, kterou sr-
dečně zve vedení města a pořadatelé Obejmutí, 
zúčastní všechny mateřské školy, základní ško-
ly i střední školy. Podrobnosti zhruba týden do-
předu zveřejníme také na webu města v rubrice 
Aktuality.                            Dagmar Zouharová

České dny se konaly v polovině května v centru 
partnerského města Moravské Třebové, holand-
ského Vlaardingenu. Akce byla jednou z částí 
oslav letošního 20. výročí partnerství mezi obě-
ma městy. České dny zahájili ve čtvrtek 17. květ-
na kuchaři z Třebovské restaurace. 
Připravili barbecue party v Café 
de Waal a dočkali se nadšených 
reakcí. O víkendu Češi na čtvrteč-
ní úspěšný večer navázali vařením 
v hotelu Delta. Holanďané možnost 
nahlédnout také do české kultury. 
Byla jim představována Moravská 
Třebová jako krásné historické
město, plné atraktivit, které čekají 
na jejich návštěvu. V informačním 
stánku v centru Vlaardingenu byla 
propagována také sousední města 
v rámci Českomoravského pomezí 
v čele s Litomyšlí s jejími památka-

mi UNESCO. Oslavy dvacetiletého výročí
partnerství budou pokračovat i na území České re-
publiky, a to v rámci festivalu Kejkle a kratochvíle 
v Moravské Třebové, které jsou plánované na prv-
ní zářijový víkend.      (daz)

Napsali o nás: MF Dnes 19. 5. 2012
Revoluční technologii nainstalovali v bioplyno-
vé stanici v Moravské Třebové. Do provozu tam 
uvedli tzv. Green Machine, která využívá odpad-
ního tepla k výrobě elektrické energie. K tomu-
to kroku se majitel firmy Pavlik Energo rozhodl 
jako první v České republice. Podle dodavatelů je 
dokonce technologie použita poprvé ve východní 
Evropě.
V areálu bioplynové stanice instalovali nenápad-
ný kontejner plný moderních technologií nazva-
ný Green Machine. Tahle chytrá mašinka umí 
dělat elektrickou energii z jakéhokoli odpadního 
tepla. Při nedávné návštěvě u výrobce v Renu 
v Nevadě se líbila i americkému prezidentovi 
Baracku Obamovi. V bioplynové stanici v Mo-
ravské Třebové se elektřina vyrábí z organického 
odpadu spalováním bioplynu. Stanice dodává do 
sítě kolem jedné megawatty, což by vystačilo na 
stálý provoz deseti tisíc stowattových žárovek. 
Sama ale na provoz potřebuje včetně přilehlého 
zemědělského areálu rovněž elektřinu a právě 
elektřina z odpadního tepla její potřeby pokryje 
až ze tří čtvrtin.
„Green Machine v podstatě nahrazuje chlaze-

ní, které je nezbytné. Tahle mašina ale stávají-
cí chladiče nahradila a místo odebírání proudu 
elektřinu vyrábí,“ konstatoval majitel bioplynové 
stanice Ladislav Pavlík. Na dotaz, co jej přimělo 
právě tuhle technologii zvolit, Pavlík odpověděl: 
„Jsem kluk, kterého zajímají všechny technické 
vymoženosti, a tak jsem narazil i na Green Ma-
chine,“ řekl. Zařízení, které by dokázalo zpraco-
vat odpadní teplo z bioplynové stanice, hledal už 
od jejího spuštění v roce 2009.
Bioplynová stanice v Moravské Třebové je první 
v celé České republice, kde Green Machine in-
stalovali. V Moravské Třebové jsou prvními uži-
vateli nejen v České republice, ale i celé východ-
ní Evropě. Spokojený je i moravskotřebovský 
starosta Miroslav Izák. „Já jsem tím ohromen. 
Skutečně. To je opravdová pecka. Když jsem na 
slavnostní předání tento týden šel, nevěděl jsem 
o téhle technologii vůbec nic. O to víc jsem byl 
překvapen,“ komentoval uvedení Green Machi-
ne do provozu Izák. Bezprostřední ekonomický 
přínos to podle něj sice městu nepřinese, na druhé 
straně je výborná věc, že se tu bude vyrábět další 
energie z obnovitelných zdrojů a pomůže se tak 
životnímu prostředí. „A musím se přiznat, že je to 

pro město vynikající reklama. Ne často se podaří, 
abychom měli něco jako první v republice, na-
tož pak v celé východní Evropě,“ dodal starosta. 
Systém ORC (Organický Rankinův Cyklus) spo-
lečnosti ElectraTherm - Green Machine je tech-
nologické zařízení, které využívá nejen odpadní 
teplo nad sto stupňů, ale i teplou vodu o teplotě 
88° C. V Moravské Třebové se tato voda dosud 
vypouštěla Pánu Bohu do oken.                        (zr)

Holanďanům česká kuchyně chutná              Foto: Miroslav Netolický

Koncert duchovní 
hudby

Římsko-katolická farnost a Nadační fond 
pro chrámové varhany v Moravské Třebo-
vé srdečně zvou v neděli 10. června 2012 
v 17:30 hodin do klášterního kostela 
sv. Josefa ve Svitavské ulici na benefiční 
koncert duchovní hudby. Jako účinkující 
vystoupí pěvecký sbor Fermáta, chrámový 
sbor Moravská Třebová, na varhany za-
hraje Klára Jarušková a sólovým zpěvem 
program doplní Kateřina Hloušková a Lu-
cie Pudilová. V programu mimo jiné za-
zní hudba autorů 19. a 20. století. Výtěžek 
z koncertu bude věnován na opravu varhan 
ve farním kostele. Přijďte se osvěžit prou-
dem krásné hudby a chládkem klášterních 
zdí.           (Nadační fond)

Schůze Zastupitelstva 
města Moravská Třebová
Starosta města svolává na pondělí 
4. června 2012 řádnou schůzi Zastupitel-
stva města Moravská Třebová. Konat se 
bude v zasedací místnosti budovy měst-
ského úřadu v Olomoucké ulici od 15 ho-
din.  Na programu je také předání Ceny 
města. Program bude zveřejněn na webo-
vých stránkách www.moravskatrebova.cz
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Co vypovídá Anketa k problémům města 2012, jak je vidí občané
V březnovém čísle zpravodaje jste obdrželi an-
ketní lístek, kterým jste mohli hlasovat o nej-
palčivějších problémech města, jak byly formu-
lovány občany na veřejném fóru v únoru tohoto 
roku. Letos poprvé bylo možné hlasovat také 
prostřednictvím internetu. Této možnosti vy-
užilo 82 respondentů. Celkem hlasovalo 573 
respondentů, což je 5,32 % obyvatel našeho 
města. Takto vysoký zájem nebývá v různých 

veřejných průzkumech a anketách dosažen čas-
to. Žel 76 hlasovacích lístků bylo neplatných 
z důvodu jiné úpravy. 
 
Výsledky ankety jsou podle daných pravidel 
a metodiky tzv. „metodou ověřování“ mixová-
ny s výsledky veřejného fóra. K ověření došlo 
u těchto problémů:
 - soužití s romskou komunitou  

- sezaměstnanost
- dostupnost lékařské péče  
- cyklostezky – urychlení realizace
- kriminalita        
- multifunkční sál
- digitalizace kina  
- noclehárna pro osoby bez přístřeší 
- zateplení školních budov
Tyto problémy jsou zpracovány a bu-
dou předány nejdříve radě města k pro-
jednání a poté zastupitelstvu města, 
které se jimi bude zabývat. Také ostatní 
problémy, které byly popsány na veřej-
ném fóru a v anketě nikam nezapada-
nou, ale budou předány vedení města 
k řešení. V letošním roce byla anketa 
také rozšířena o doplňující otázky, tý-
kající se samotných respondentů a je-
jich aktivního života ve městě. Z těchto 
doplňujících otázek lze vyčíst mnohé. 
Například průměrný věk responden-
tů je 36,44 roků. Další zajímavostí je 
separace odpadů. Z 573 odpovědí vy-
plynulo, že odpad pravidelně třídí 434 
dotázaných, někdy třídí 15 dotázaných. 
Ostatní buď netřídí vůbec nebo neod-
pověděli. „Děkuji vám všem, kteří máte 

zájem o naše město a věnovali jste svůj čas k za-
myšlení nad místem, kde bydlíte. Děkuji také za 
zodpovězení osobních dotazů. Dáváte tak nám 
zvoleným zastupitelům na vědomí, které problémy 
vás trápí,“ uvádí místostarosta a politik Zdravého 
města Pavel Brettschneider.

       Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého 
města Moravská Třebová

Můžeme za Vámi přijet na domluvené místo
Již více než rok mohou obyvatelé Pardubického 
kraje zdarma využít sociální služby podpory a po-
radenství. O. s. Romodrom v Pardubickém kraji 
pomáhá potřebným lidem při řešení jejich tíživé 
sociální situace. Sociální pracovníci sdružení pra-
cují na kontaktních místech v okresech Pardubice, 
Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, kde společně 
s osobami po výkonu trestu či jejich rodinnými 
příslušníky hledají zaměstnání, nebo řeší dluhy 
a exekuce. Pomáhají vyřizovat sociální dávky, 

jednají s úřady a institucemi, hledají bydlení a po-
skytují materiální pomoc (ošacení a potraviny).
V případě, že i Vy potřebujete konzultovat 
svou  situaci, můžete telefonicky či osobně kon-
taktovat pracovníky o. s. Romodrom - Vězeňský 
program Pardubice v jejich Pardubické kanceláři, 
Sukova tř. 1556 (budova, kde sídlí Krajský soud 
Pardubice), Po-Čt 9-11, 13-15 hod. 
Kontakt: Romana Kořínková, tel. 774 792 317,  
romanakorinkova@romodrom.cz.     (zr)

Odlehčovací služba
V návaznosti na článek Gity Horčíkové, který 
vyšel v dubnovém vydání Moravskotřebovské-
ho zpravodaje, nabízím občanům města Mo-
ravská Třebová pomoc pobytové odlehčovací 
služby, kterou Charita Svitavy poskytuje již od 
roku 2003 v zařízení Světlanka v Jungmanno-
vě ul. ve Svitavách. Jedná se o zařízení rodin-
ného typu, které je umístěno v areálu bývalé 
mateřské školy, obklopeno velkou zahradou. 
I v minulosti zde několikrát pobývali obča-
né z Moravské Třebové i okolních obcí. Rádi 
pomůžeme rodinám, které chtějí svému senio-
rovi zajistit kvalitní péči, ale nemají na to čas 
či energii. Pomůžeme v době jejich dovolené, 
pracovního zaneprázdnění, hospitalizace apod., 
v době, kdy se nemohou o svého příbuzného 
postarat vlastními silami. Okruh osob (cílo-
vou skupinu) tvoří senioři nad 65 let, v případě 
volné kapacity přijmeme osoby s chronickým 

onemocněním nebo osoby se zdravotním posti-
žením nad 50 let. Jedná se o sociální službu, 
která je poskytována obyvatelům Pardubické-
ho kraje po dobu jednoho měsíce (nebo kratší). 
V případě volné kapacity je možno pobyt pro-
dloužit. Služba je hrazena uživateli v souladu se 
zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Měla by přednostně sloužit osobám pobírajícím 
příspěvek na péči. Podrobnosti naleznete na 
našich internetových stránkách: www.svitavy.
caritas.cz. Další informace vám mohou podat 
také pracovníci Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu v Moravské Třebo-
vé nebo pracovníci Úřadu práce – kontaktního 
pracoviště Moravská Třebová.
Pro případ zájmu nabízíme rovněž pomoc cha-
ritní pečovatelské služby. Tu poskytujeme ne-
jenom ve Svitavách, ale podle potřeby i v okol-
ních obcích. Informace jsou uvedeny rovněž na 
výše uvedených stránkách.

Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy

Výsledky ankety: 
Pořadí Problém Počet hlasů

1. Soužití s romskou komunitou 141
2. Nezaměstnanost 135
3. Dostupnost lékařské péče 116
4. Cyklostezky – urychlení realizace 90
5. Kriminalita 68
6. Digitalizace kina 59
7. Multifunkční sál 57
8. Úklid města, čistota – chování 

občanů a firem
55

9. Noclehárna pro osoby bez přístřeší 53
10. Zateplení školních budov 50
11. Oprava bazénu ZŠ Palackého 39
12. Zvýšení počtu strážníků měst. 

policie a PČR
33

13. Průmyslová zóna (řešení 
nezaměstnanosti)

24

14. Dopravní obslužnost 20
15. Zřízení nových přechodů pro chodce 16

16.-17. Odlehčovací služba 15
16.-17. Odchod mladých do větších měst 15
18.-19. Protipovodňová ochrana města 10
18.-19. Pozemky pro bydlení, podnikání, 

volnočas. akt.
10

20. Zlepšení služeb klientům MÚ 5

Pěkně povedený  
Den Země v režii DDM

V pátek 20. dubna připravili pracovníci DDM pro 
děti z mateřských škol a žáky z 1. stupně základních 
škol bohatý program soutěží a her s názvem Ze života 
kosů a jejich kamarádů zaměřený na třídění odpadů, 
ošetřování zeleně a šetrný přístup k přírodě. V parku 
u muzea se během dopoledne vystřídal rekordní po-
čet 701 dětí z Moravské Třebové i okolí, nepočítaje 
v tom jejich doprovod a veřejnost. Na programu spo-
lupracovaly také firmy Eko-kom, a. s., a Asekol, s. r. 
o., jejichž zástupci měli pro děti připravený bohatý 
program s názvem Barevný den plný her. Nenápadnou 
formou byly děti vedeny k ekologickému smýšlení 
a k ochraně přírody. Zástupci Miltry z Městečka Tr-
návky, která je partnerem Zdravého města Moravská 
Třebová, nabízeli dětem k ochutnání různé druhy sýrů 
a Miltráčky. Dětem velmi chutnalo. Také Sokolníci 
z Banské Štiavnice svým programem velmi zaujali. 
Přehlídka dravých ptáků zajímala nejen děti, ale i do-
spělé. Odpoledne patřilo žákům a studentům. Probí-
hala totiž soutěž Módní přehlídka šatů vyrobených 
z odpadových materiálů. Všechny předváděné modely 
se velmi líbily a tak nebylo lehké vybrat ten nejlepší. 
Módní přehlídky se zúčastnilo 187!! dětí a studentů. 
Porotě se vybíralo velmi těžko, protože všechny mo-
dely byly velmi nápadité a slušivé. Novinkou bylo, že 
mezi autory některých modelů byli také chlapci a mla-
dí muži, dokonce jsme poprvé v celé historii viděli 
samotného manekýna.
Porota, kterou tvořili zaměstnanci z firem Eko-kom, a. 
s., a Asekol, s. r. o., se své práce zhostila velmi dob-
ře. V kategorii 4.-5. tříd ocenila společenské šaty od 
Nikoly Pelíškové ze ZŠ Palackého v Mor. Třebové. 
V této kategorii se na druhém místě umístil model 
„Večerní vánek“ ze ZŠ Linhartice, na třetím místě dal-
ší model bez názvu opět od Nikoly Pelíškové. Že by 
nám zde vyrůstala nová Blanka Matragi? V kategorii 
6.-7. tříd se na první příčce umístil model „Monthly 
roses“ žákyň 7. A třídy ze ZŠ Palackého v Moravské 
Třebové, na druhé příčce se umístil model „Sněhové 
šaty“ opět žákyň ze 7. A ZŠ Palackého a na třetím mís-
tě se umístily „Společenské šaty“ Nikoly Hegerové ze 
ZŠ Městečko Trnávka. V kategorii 8.-9. tříd byly nej-
vyšší cenou oceněny šaty s názvem „Krunýř“, které 
vyrobili studenti a studentky 4. AV gymnázia. Model 
byl velmi pracný, jak prozradili jeho tvůrci. Na dru-
hém místě se umístily šaty s názvem „Atlantské šaty“ 
a na třetím místě obleček s názvem „Božský Kája“, 
jejichž autorkami byly studentky 3. AV gymnázia. 
Zvláštní cenu poroty získal model „Vodotěsný oblek“, 
na jehož výrobě se podíleli studenti Karel Pastýř a Jiří 
Humpl a předvedl jej Michal Kavan z 1. AV gymnázia. 
V tomto případě mladí muži uplatnili veškerou svou 
fantazii a příjemně překvapili. 
Ceny do soutěže věnovalo Zdravé město Moravská 
Třebová a cukrárna Linda paní Moravcová. Dorty dě-
tem velmi chutnaly. Celou akci podtrhlo krásné sluneč-
né počasí a také velká účast dospělých. A není divu, 
bylo opravdu na co koukat. Některé modely najdete 
také na webových stránkách města www.mtrebova.cz 
– z naší galerie – rozvoj – Den Země 2012. Děkuji pra-
covníkům DDM a všem, kteří se podíleli na přípravě 
a realizaci této akce za vynikající spolupráci.   

Ludmila Lišková, koordinátorka ZM a MA 21
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel . 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

která byla motorem celého projektu. Za výrobu 
překážek pro jízdu zručnosti patří poděkování M. 
Cedzovi z Udánek. 

Muž v trenýrkách
O dopadení muže, který se ukájel v parku před 
zraky místních studentů se postarala hlídka měst-
ské policie. Strážníci vyjeli do místního parku dne 
14. 5. v ranních hodinách, kdy parkem prochází 
bezpočet žáků okolních škol a studentů přilehlé-
ho gymnázia. Na linku 156 bylo oznámeno, že se 
v parku pohybuje muž v červených trenýrkách, 
který se na stejném místě nejen obnažoval již kon-
cem měsíce března. Tentokrát však byli strážníci 
úspěšní! Poměrně přesný popis a okamžitá reakce 

oznamovatelů nedávaly muži velké šance k úni-
ku. Ani paruka s dlouhými vlasy pod kšiltovkou, 
které v bleskurychlém zásahu strážníků městské 
policie nestačil překvapený muž sundat, toho dne 
nedopomohla, aby tento nechutný výtržník uni-
kl spravedlnosti. Po několika málo metrech, kdy 
měl muž snahu z parku rychlou chůzí odejít, však 
představitelé zákona muže dostihli a začali klást 
záludné otázky. Pár výmluvných odpovědí a znač-
ná nervozita byla další známkou abnormálnosti 
jeho chování. A tak se muž po pár dalších minu-
tách ocitl na místním Obvodním oddělení PČR, 
kde jej čekaly další nemilé otázky policistů a vy-
šetřovatelů. 

Nebezpečný řidič
Strážník, který ve svém volnu tankoval na ben-
zínové čerpací stanici v Moravské Třebové si 
všimnul muže, který přijel k sousednímu stojanu 
s osobním vozidlem. Ve chvíli, kdy muž vystou-
pil z vozu, bylo zcela evidentní, že je buď těžce 
pohybově postižený, nebo značně pod vlivem 
alkoholu. A druhá varianta se nakonec ukáza-
la jako ta správná. Ovšem ne ze strany řidiče. 
Nezbývalo, než přivolat kolegy právě konající 
službu, kteří přispěchali na pomoc. Strážníci na-
konec na samotné místo přivolali kolegy z míst-
ního Obvodního oddělení Policie ČR, kteří si 
případ na místě převzali k dalšímu šetření. 

Karel Bláha, velitel městské policie 

Pult centrální ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, pro-
vozoven sloužících k podnikatelské činnosti, firem, skladů a dalších nemovitostí, připojením po-
mocí Elektronického zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena nejen 
občanům Moravské Třebové. O zabezpečení majetku připojeného k PCO se starají strážníci měst-
ské policie, kteří připojené objekty kontrolují i v průběhu nočních a denních služeb. S již zřízeným 
Elektronickým zabezpečovacím systémem je možné se k PCO připojit téměř okamžitě. V případě 
zájmu o nadstandardní zabezpečení vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obracejte na níže 
uvedená telefonní čísla nebo emailové adresy, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace.
GSM: 605 255 351, 731 031 231, e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz

Když se chce, všechno jde
Na ulici Zahradnické se podařilo otevřít Dětské 
dopravní hřiště, které bude sloužit nejenom dětem 
ze základních a mateřských škol z Moravské Tře-
bové. Po dvouletém úsilí se podařilo skupině pre-
vence kriminality Městské policie Moravská Tře-
bová otevřít plnohodnotné dětské dopravní hřiště, 
na jehož vzniku se podíleli téměř všichni stráž-
níci, vedení města a pracovníci Cestmistrovství 
Moravská Třebová. Dopravní hřiště 
o rozloze cca 1 500 m2 vzniklo na 
asfaltové ploše Autoklubu Moravská 
Třebová. Děti ze základních a ma-
teřských škol z Moravské Třebové 
a širokého okolí tak mají v měsících, 
které svým počasím přejí cyklistice, 
téměř denně možnost bez rizika a za 
odborného dohledu strážníků vy-
zkoušet v praxi jízdu na pozemních 
komunikacích, a to jak na křižovatce 
s odbočovacími pruhy s vodorov-
ným a svislým dopravním značením, 
tak i na křižovatce s užitím před-
nosti vozidel přijíždějícím zprava 
a dokonce i pravidla na kruhovém 
objezdu. Součástí hřiště je i nově 
zbudovaná dráha pro jízdu zručnosti 
mezi překážkami. Samotné otevře-
ní dopravního hřiště nedoprovázela 
hudba, ale rovnou „vůně“ pálící se 
gumy žhavých pneumatik jízdních 
kol závodících družstev, které přišly 
reprezentovat své školy v oblastním 
kole Dopravní soutěže mladých cyk-
listů vyhlášené Ministerstvem do-
pravy – BESIP, která měla ve městě 
svoji premiéru. Chladné výrazy ve 
tvářích, vroucí krev v žilách a napja-
té svalstvo soutěžících dávaly najevo poctivou pří-
pravu a náročnost úkolů, které čekaly bez výjimky 
všechny. A bylo skutečně na co se dívat. Jednotli-
vá družstva ukázala svůj v mnoha případech téměř 
dokonale vypilovaný um v pravidlech silničního 
provozu, jak v části soutěže testové, tedy teore-
tické, tak i praktické při jízdě na dopravním hřišti. 
Soutěžící, jejichž připravenost nebyla v disciplí-
nách pravidel provozu tak dokonalá, zase před-
vedli svoji dovednost na překážkové dráze při 
velice náročné jízdě zručnosti. A co dodat? Ško-
da, že nemohou vyhrát všichni! Výsledky, které 
dělily první tři místa, byly opravdu velice těsné. 
A tak nakonec po úmorném souboji postupují do 
okresního kola v kategorii mladších z 1. místa - 

ZŠ Městečko Trnávka, z 2. místa - ZŠ Palackého, 
M. T., v kategorii starších z 1. místa - ZŠ Kunči-
na a z 2. místa - ZŠ Městečko Trnávka. Soutěžící 
si odnesli spoustu krásných cen a vítězné poháry 
jednotlivým družstvům předával sám místosta-
rosta P. Brettschneider. Za to, že byla soutěž zor-
ganizována patří poděkování zejména hlavním 
organizátorům, a to všem strážníkům městské po-
licie, DDM, konkrétně A. Aberlové, komisi Zdra-

vého města Mor. Třebová, tedy její předsedkyni 
L. Liškové a za BESIP MD ČR, koordinátorovi 
pro Pardubický kraj Ing. O. Švecovi. Na soutěži 
vypomáhal také tým žáků Střední vojenské a Vyš-
ší odborné školy Ministerstva obrany Moravská 
Třebová, kterým patří velké poděkování za jejich 
nasazení. Za velice odbornou ukázku poskytnu-
tí první pomoci děkujeme také organizaci Český 
červený kříž Svitavy. Dále je nutné poděkovat za 
samotný vznik dopravního hřiště, a to vedení měs-
ta Moravská Třebová, vedoucímu Cestmistrovství 
Moravská Třebová I. Vašíčkovi, řediteli SÚS 
Pardubického kraje Ing. M. Němcovi, dále všem 
členům místního Autoklubu Moravská Třebová 
a samozřejmě Městské policii Moravská Třebová, 



strana 6 / červen 2012 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 Á Kino, divadlo, výstavy

KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky 
vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Tohle je válka (USA)*
11 . 5 . pondělí, 19:00, vstupné 65 Kč
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat 
Třetí světovou válku.
Akční / Komedie / Romant., 96 min. 

Probudím se včera (ČR)
13 . 6 . středa, 19:00, vstupné 75 Kč
Cesta za studentskou láskou do nedávné minulosti 
aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera.
Komedie / Sci-Fi, 120 min.

Kocour v botách (USA)*
16 . 6 . sobota, 14:00, vstupné 65 Kč
Nebýval žádné koťátko.
Animovaný / Dobrodružný / Komed./Fantasy, 90 min. 

Nepřítel pod ochranou (USA)*
18 . 6 . pondělí, 19:00, vstupné 65 Kč
Exotické Kapské Město se stane dějištěm neobvyk-
lého dramatu.
Akční / Krimi / Myster. / Thriller, 115 min.

Sherlock Holmes:  
Hra stínů (USA)*
20 . 6 . středa, 19:00, vstupné nebylo do uzávěr-
ky známo
Býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud.
Akční / Mysteriózní / Krimi / Dobrodružný, 129 min.

Okresní přebor – Poslední 
zápas Pepika Hnátka (ČR)
25 . 6 . pondělí a 26 . 6 . úterý, 19:00, vstupné 
70 Kč
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky 
hrajete vokres.“
Komedie. 

Kulturní centrum
Městské slavnosti
9 . 6 . sobota, nám . T . G . Masaryka, vstup volný
Program:
13:00 Cyklománek – zahájení závodu dětské ka-

tegorie 2-15 let
14:00 Cykloman kategorie dospělí  
15:45 Last Time (Moravská Třebová)
16:30 Vyhlášení výsledků cyklistického závodu 
17:00 Světlo Světa (Moravská Třebová)
18:30 Robbie Williams revival
20:00 STO ZVÍŘAT
22:00 Fly Fish (Moravská Třebová) 

Hřebečský slunovrat – festival 
na pomezí Čech a Moravy 
23 . 6 . sobota, 10:00–03:00 parkoviště u restau-
race U Tety, vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma
Na pomezí Moravy a Čech se bude konat festival 
Hřebečský slunovrat. První ročník muzikantského se-
tkání dvou sousedních měst Svitav a Moravské Třebové 
by se rád stal tradicí. Přátelské soupeření kapel z obou 
měst doplní na vedlejším pódiu tanečnice a tanečníci 
a vše vyvrcholí koncertem kapely pro toto místo přímo 
symbolické – vystoupením Čechomoru. Od půlnoci 
se můžete pokochat laserovou show a protancovat se 
k ránu na diskotéce. Občerstvení, nápoje, cukrovinky 
apod. budou zajištěny nejen v restauraci, ale také ve 
stáncích, které budou lemovat parkoviště. Nezapomeňte 
doma děti. Určitě by jim, kromě jiného, bylo líto, že si 
nemohly zaskákat na nafukovacích hradech.             (zr)

 Captain Morgan Explosion – Dj Maty
Rum Captain Morgan & Morgan Black – 25 Kč a super dárky

Mojito & Razz Party – Dj Mike
Mojito & malinové Mojito – 50 Kč

Semtex COOL Party - obarvi se na zeleno! – Dj Shirak
Novinka na trhu za super cenu.

Amundsen Party – Dj Maty
Vodka Amundsen – 20 Kč a super letní dárky k tomu

Tour de Beer after party – Dj Pitrrs

Video Rock´N´Roll Night – Dj Shirak
Videoprojekce nejlepších kapel - Metallica, AC/DC, Aerosmith, Guns N´ Roses, Sepultura, Nirvana, Rolling Stones,
U2, Kabát, Tři Sestry, Iron Maiden, Placebo, Tleskač, ZZ Top, Motörhead, The Exploited, Slayer a mnoho dalších
Za vstupenku pivo Fénix gratis!!! 

1.6.

16.6.
Festival Rosnička Warm Up
– Mikkim, Devy B, Crashman and guest
Rum Flor de Caňa – 35 Kč 

22.6.

8.6.

15.6.

9.6.

2.6.

Dětská diskotéka s Gábinou Goldovou
od 15.30 do 17.00 hodin - vstup zdarma

16.6.

Velká pěnová párty s rádiem Haná – Dj Mirek Karásek23.6.
Free Entry Dance Party – Dj Juri 
Vodka – 20 Kč, Rum & Zelená - 15 Kč

29.6.
Caribic Party – Dj Sluníčko
Cuba Libre – 50 Kč, exotické tanečnice, bubeníci, super výzdoba klubu, skvělé hity30.6.

Rozpis autobusové kyvadlové dopravy: Hřebečský slunovrat 23. června 2012
Moravská Třebová, vlakové nádraží 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Moravská Třebová, parkoviště při vjezdu 
na autobusové nádraží

9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05 23:05

Moravská Třebová, nemocnice 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:10
Hřebeč 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30
Svitavy, vlakové nádraží 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
Svitavy, restaurace Astra při vjezdu na 
autobusové nádraží

10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 0:05

Svitavy, parkoviště Penny market 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10 0:10
Hřebeč 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 0:30

Rozvoz směr Svitavy: 4:00 5:00
Rozvoz směr Moravská Třebová: 4:30 5:30

Program:
Hlavní pódium
10:00-10:30 RAID
11:15-12:15 Swingový orchestr Františka Zeleného
13:00-14:00 Proč ne band
14:45-15.45 Do větru
16:30-17:30 Syfon
18:15-19:15 Los Hongos
20:00-21:00 Trio de Janiero
22:00-23:30 Čechomor
  0:00-03:00 Diskotéka s lasershow - DJ Maty
Vedlejší pódium
10:30-11:00 Hřebečský taneční soubor
12:15-12:45 Solimanky – břišní tanečnice
14:00-14:30 SEFA – taneční skupina
15:45-16:15 Hřebečský taneční soubor
17:30-18:00 Solimanky – břišní tanečnice
19:30-20:00 SEFA – taneční skupina

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, 
tel.: 731 151 784
Otevřeno: duben–říjen út–ne 10:00–16:00 hod., po   zavřeno 
poslední prohlídka: 15:30 hod.

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

Zámecká kavárna opět otevřena!
Zároveň se zahájením zámecké sezony 2012 se opět 
otevřela i Zámecká kavárna.
Kavárna nabízí příjemné posezení uvnitř v nekuřáckém 
prostředí nebo na zahrádce na nádvoří zámku. Vybrat 
si můžete ze široké nabídky kvalitních káv včetně oblí-
bené ledové kávy se zmrzlinou, čajů, nealkoholických 
nápojů či míchaných drinků dle aktuální nabídky. No-
vinkou v sortimentu je Americká limonáda, osvěžující 
nealkoholický nápoj plný čerstvého ovoce. Na přání 
nejmenších zákazníků bude rozšířena nabídka zmrzlin 
a nanuků. V interiéru kavárny se nově nachází menší 
knihovnička se zásobou zajímavých knižních titulů, 
které jistě zpříjemní posezení u kávy nebo čaje. Pro děti 
je pak k dispozici dětský koutek s pastelkami a hračka-
mi.   Nově je kavárna otevřena každý den, tedy včetně 
pondělí a to od 10:00. Přijďte nás navštívit a strávit pří-
jemné chvilky ve stínu zámeckých arkád.                (zr)
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Výstava Expedice středověk
8 . 6 . do 16 . 9 ., Zámek Moravská Třebová
Výstava přibližující život lidí ve středověku zábav-
nou a interaktivní formou. Interaktivní exponáty 
vozové hradby, turnajového koně, pranýř, kláda pro 
zločince, možnost vyzkoušet si středověké oblečení 
nebo zbroj. Ukázky tyčových zbraní a další.

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb 

cesta kolem světa – reinstalovaná expozice 
Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Egyptologie. Úspěchy české vědy 
objektivem Martina Frouze (výstava)
Výstava potrvá do neděle 17 . června 2012

Fotofestival Moravská Třebová
Zahájení festivalu 30 . 6 . 2012 
v 9:00 hod . v budově muzea 
• Pěvecký sbor Fermáta.
• Přednášky a besedy včetně Roberta Vana.
• Vyhlášení vítězů online fotosoutěže na webových 
stránkách festivalu a Salonu na šňůrách (soutěž 
v den zahájení festivalu na arkádách zámku).
http://fotofestivalmt.cz/ 
Výstavy:
Robert Vano - městské muzeum
Markéta Luskačová - městské muzeum
Evžen Sobek - městské muzeum
Hansgert Lambers (Německo) - městské muzeum
Ota Nepilý - městské muzeum
FK Obzor Žilina - městské muzeum
Ivan Bumba a Michal Hejna - radnice
FK Vývojka České Budějovice - městský úřad
FK Svitavy - městský úřad
FK  Znojmo - městský úřad
Petr Dolinský - městský úřad
Lumír Moučka - Úřad práce
FFUD Ústí nad Labem - Mazhaus Poštovka
Pavel Zukal - restaurace Excalibur
Aleš König - restaurace u Kalvárie

ROBERT VANO
Narodil se roku 1948 v Nových Zámkoch na Slo-
vensku maďarským rodičům. V roce 1967, krátce po 
maturitě emigroval do USA. Pracoval jako kadeř-
ník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy 
(Horst, Glaviano, Castel, Fallai), později se prosadil 
jako fotograf světových módních časopisů (Harpers 
Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan). Po roce 1989 
se vrátil do Československa a zakotvil v Praze. V le-
tech 1996–2004 pracoval jako umělecký ředitel čes-
ké edice časopisu ELLE, odsud se přesunul na pozici 
art directora v agentuře Czechoslovak Models, kde 
působil do roku 2009. Vydal několik fotografických 
publikací, vystavoval např. v New Yorku, Miláně, 
Londýně a v Praze. Fotograf Robert Vano je za-
stupován Leica Gallery Prague.

PLATINOVÁ KOLEKCE/THE PLATINUM 
COLLECTION
Kompletní kolekce obsahuje na dvě stě speciálním 
postupem tištěných originálních fotografií, které 
Robert Vano ručně zhotovuje jako neopakovatelné 
originály. Pro maximální životnost a výtvarný úči-
nek přitom používá speciální bezcelulózový bavl-
něný papír a mimořádně drahý vyvolávací proces 
na bázi platiny a paladia. Předem speciálně připra-
vené negativy jsou na tuto emulzi kopírovány kon-
taktním způsobem pro zachování maxima detailů 
a co nejbohatší škály polotónů.
Výstava platinových tisků Roberta Vana se konala 
ve výstavní síni Mánes v roce 2009 a pro velký 
ohlas byla následně prodloužena v prostorách Le-
ica Gallery Prague ve Školské ulici. Ve výstavní 
síni Mánes navštívilo expozici The Platinum Co-
llection 23 000 diváků.

Moravskotřebovská muzejní noc
v pátek 8. června 2012 od 18 do 24 hod.

na téma 

Čína
Připravujeme:
• Program pro děti
•  Tajemství dávných symbolů – přednáš-

ka o čínském písmu a kaligrafii
•  Nastříleno cestou - výstava fotografií 

Lumíra Moučky
•  Z Holzmaisterovy sbírky  - výstava fo-

tografií a drobných předmětů z Číny
• Ochutnávka čínských pokrmů a nápojů

Dětské odpoledne
Sbor dobrovolných hasičů v Sušicích pořádá 
10. 6. ve 13:00 hodin dětské odpoledne 

na hřišti v Sušicích.
Program: různé soutěže, pohádkový strom, 
šplh na májky, trampolína, jízda na kolech 

a odrážedlech – vzít s sebou.
Dále vystoupení dětí z Mateřské školy 

Sušice.
Občerstvení zajištěno.
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Moravskotřebovští gymnazisté opět na GLOBE GAMES
Gymnázium v Moravské Třebové je od roku 
2004 zapojeno do mezinárodního projektu Glo-
be, který se zabývá sledováním životního pro-
středí. Žáci provádí meteorologická a hydro-
logická měření, své výsledky zaznamenávají 
a porovnávají. Každý rok počátkem května se 
vybrané týmy jednotlivých škol zapojených do 
projektu setkávají na takzvaných GLOBE GA-
MES. Ty se letos konaly již po popatnácté, a to 
konkrétně v termínu 4. až 7. května 2012, a hos-
titelem zástupců z třiceti škol se tentokrát stalo 
město Litomyšl. V rámci mezinárodního setkání 
se odehrává řada aktivit spojených s environ-
mentální tematikou, mezi nejvýznamnější již 
tradičně patří terénní hra, studentská konference 
a festival. Terénní hra probíhala v litomyšlském 
lesoparku Černá hora. Šestičlenné týmy, tvořené 
vždy dvěma zástupci z tří různých škol, plnily 
v přírodě řadu úloh spojených s pedologií, me-
teorologií, hydrologií a biologií a měly vytvořit 
návrh projektu na obnovení dané části Litomyš-

le. Na závěr svůj návrh každá šestice představo-
vala před odbornou komisí. 
Na studentské konferenci zástupci jednotlivých 
škol vždy prezentují výsledky projektu, kterým 
se během roku zabývají. Moravskotřebovští 
gymnazisté v Litomyšli představili závěry svých 
pozorování vztahující se k nástupu vegetace še-
říku v různých nadmořských výškách. Nutno 
poznamenat, že žáci gymnázia získali obdiv po-
roty nejen za vybrané téma a dosažené závěry, 
ale také za vysokou úroveň prezentace výsled-
ků. Finále GLOBE GAMES patřilo společnému 
koulení obrovské gumové zeměkoule, symbolu 
akce, a festivalu. V jeho rámci představily vy-
brané školy svá improvizovaná pracoviště, na 
nichž si ostatní účastníci akce, stejně jako zá-
stupci široké veřejnosti mohli vyzkoušet řešení 
řady zajímavých úloh spojených s ekologií. Mla-
dí gymnazisté se domů vrátili plni zážitků a do-
jmů z vydařené akce a motivováni pro další práci 
v projektu Globe.                             Přemysl Dvořák

Účastníci Kinderiády od Kostela            Foto: archív

Jarní sportování v Základní škole Palackého

Návštěva dětí z Vlaardingenu 
v Moravské Třebové

Po úspěšné loňské návštěvě žáků 1. stupně (5. B) 
ZŠ Palackého ve Vlaardingenu bylo dohodnuto, 
že i základní škola Klimop z partnerského měs-
ta navštíví ve dnech 17.-19. května Moravskou 
Třebovou. 21 žáků a 10 pedagogů je součástí 
více než 60 členné skupiny hostů z partnerského 
města. Druhou část skupiny tvoří vlaardingenský 
pěvecký sbor, který bude mít několik vystoupení 
v našem městě a zúčastní se i májové veselice 
pořádané ZŠ Palackého. Návštěvu z Holandska 
čeká v ČR bohatý program – výlet do Prahy, 
na Bouzov, do Javoříčka, Litovle a Loštic, do 
nedalekého Starého Města, dále pobyt v DDM 
spojený s noční návštěvou hvězdárny, s žáky ze 
ZŠ Palackého soutěž ve znalostech reálií obou 
zemí, sportovní utkání, plavání. Celá akce je 
významně podporována městem, při ubytování 
a stravování nám vyšla vstříc Vojenská střední 
škola a Integrovaná střední škola v Moravské 
Třebové. Věříme, že se akce podaří a že přispě-
je do mozaiky vzájemných vztahů mezi oběma 
městy.                                                 Jaroslav Jarůšek

Mladé Demosthenky 
v Praze

Po vítězném tažení školním, regionálním 
a krajským kolem soutěže Mladý 
Demosthenes postoupily dvě studentky 
našeho gymnázia Kristýna Marková 
a Dominika Draesslerová do kola 
celostátního. Nejlepší řečnící z celé ČR se 
utkali 17. 5. 2012 v nádherných prostorách 
Emauzského opatství v Praze. Celé klání 
uváděl známý imitátor Petr Martinák. Po-
četná porota, v níž zasedli například mode-
rátoři Jana Adámková a Jan Tuna, herec Ja-
roslav Sypal nebo pedagogové Univerzity 
Palackého v Olomouci, měla opravdu ne-
lehký úkol vybrat ty nejlepší z nejlepších. 
Naše studentky na pomyslnou bednu sice 
tentokrát nevystoupily, ale cenné zkušenos-
ti, které získaly jednak na víkendovém sou-
středění v Želivu, jednak při soutěži samot-
né, jistě zúročí, a to nejen v příštím ročníku 
soutěže.                        Šárka Sekaninová

Výlet za zvířátky
Hurá, jedeme za koníčkem, ozývalo se prv-
ní květnovou středu ráno celou mateřkou 
školou. Děti se nemohly již dočkat, až uvi-
dí svého nového kamaráda Vilíka. Sbalili 
jsme svačiny a s velkým elánem a nadše-
ním jsme vyrazili do Kunčiny, kde na nás 
již čekal kůň Vilík, kterého si okamžitě za-
milovaly všechny děti. Nejdřív děti musely 
Vilíka vykartáčovat, nakrmit a pak už ná-
sledovaly samotné jízdy na koníkovi. Bylo 
hezké sledovat rozzářené oči dětí a hlavně 
krásný vztah ke zvířátkům. Loučení nebylo 
smutné, spíše veselé, neboť již plánujeme 
další setkání s našimi kamarády koníčky.

Za speciální mateřskou školu učitelky  
Petra, Hana a Jana 

ZŠ Kostelní náměstí 
a Kinderiáda

Dne 2. 5. 2012 se naše škola zúčastnila atletické 
soutěže KINDERIÁDA, která se konala ve Svi-
tavách. Patronem této akce byla Ludmila Forma-
nová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 800 
metrů, která dětem po celou dobu držela pěsti. 
Do tohoto kola se přihlásilo 34 škol (340 dětí). 
Naše družstvo vybraných dětí se v konečném po-
řadí umístilo na 11. místě. Děti plnily atletické 
disciplíny dle ročníků (skok z místa, hod 1 kg 
míčem, hod kriketovým míčkem, skok do dálky) 
a společně zaběhly štafetu 4 x 60 m. Děti závo-
dily, jak za celé družstvo, tak v kategorii jednot-
livců. Nejvíce se zadařilo Petře Skřebské, která 
získala diplom za 2. místo v běhu na 60 m a Ma-
těji Burdovi, který obsadil ve skoku do dálky 
také 2. místo a krásné 5. místo v běhu na 60 m. 
Dalších dobrých umístění dosáhl i Michal Racl, 
který si doběhl pro 7. místo, Markéta Stránská si 
doskočila pro 6. místo a v běhu na 60 m obsadi-
la místo 7. Celá soutěž byla skvěle zorganizova-
ná a pro děti to byla opravdu dobrá zkušenost. 
A proto bychom chtěli poděkovat všem, co se na 
této akci podílejí.               Lucie Skácelíková

Letošní začátek jara nás obdařil krásným tep-
lým počasím, které přímo volalo na zahrádky, 
do přírody a na hřiště. Pro naše žáky bylo toto 
období především ve znamení sportovních ak-
tivit. Na 1. stupni proběhla školní soutěž Od-
znaku všestrannosti olympijských vítězů, kde 
soutěžily nejzdatnější děti z každé třídy v disci-
plínách navržených našimi olympioniky Roma-
nem Šebrlem a Robertem Změlíkem, kteří jsou 
zároveň patrony tohoto závodu. Skákalo se přes 
švihadlo i do dálky, dělaly se sklapovačky, há-
zelo se medicinbalem a driblovalo kolem met. 
Kdo nesoutěžil, fandil svému týmu s vlastno-
ručně vyrobenou vlajkou a připravenými po-
křiky. Celé dopoledne přihlížel našemu zápo-
lení čestný host - bývalý hokejový reprezentant 
Vladimír Martinec. Dětem z jiných škol jsme 
nabídli vyzkoušet si tyto disciplíny 8. května 
na náměstí, kde probíhal již tradiční Dětřichov-
ský memoriál. Na něm si doběhly pro vítězství 

Lucie Dolečková (1. třída), Tereza Horáková 
(2. třída) a Aneta Janštová (5. třída). Zásluhou 
pravidelných hodin plavání v rámci tělesné 
výchovy zvítězila naše škola už poněkolikáté 
v okresních závodech  plavání. Výběr žáků 4. 
a 5. tříd obsadil 2. místo v oblastním kole vy-
bíjené a děvčata získala po prvenství v oblas-
ti i 2. místo v okrese. Obdobně reprezentovali 
naši školu také mladší florbalisté. Starší žáky-
ně zúročily svou dlouhodobou přípravu v kraj-
ském kole, kde obsadily ztrátou jedné branky 
rovněž 2. místo. Do kraje postoupili i nejmladší 
fotbalisté. Jejich úspěch a další sportovní klání 
můžete sledovat na školních webových strán-
kách (www.2zsmtrebova.cz).
Ale teď už dost chlubení. Sportovat budeme dál, 
ale zároveň se budeme těšit na pomalu se blížící 
závěr školního roku, který s sebou přináší dobu 
výletů, školních akademií a bilancování celoroč-
ní práce. A o tom až příště.            Lenka Čápová
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Již posedmé vyjede cyklobus na svou trasu 
Českomoravským pomezím

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště 
na ZŠ Palackého

Telefonická krizová pomoc

Projekt Cyklobusem Českomoravským pome-
zím si během šesti uplynulých sezón našel mno-
ho příznivců. I v letošním roce bude linkový 
autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol od 
posledního červnového víkendu do konce září 
vyjíždět na svou trasu po turisticky atraktivních 
místech na pomezí Čech a Moravy. V roce 2011 
se podařilo do projektu zapojit Vysoké Mýto, 
poslední z měst Českomoravského pomezí, ve 
kterém cyklobus nestavěl. Loňská trasa autobu-
su zůstane zachována i pro letošní rok. Cyklis-
té i pěší turisté tak budou moci poznávat nejen 
krásy pěti historických měst Českomoravského 
pomezí, ale také dalších zajímavých míst, jako 
jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důl-
ní stezky, Toulovcovy maštale, cyklostezky 
v okolí České Třebové, rozhledna na Kozlově 
nebo zřícenina hradu Cimburk. Cyklobus bude 

jezdit každý pátek, sobotu a neděli od 29. červ-
na do 30. září, celkem tedy čtrnáct prodlouže-
ných víkendů, v provozu bude také o svátcích 5. 
a 6. července a 28. září. Možnost dostat se blíž 
k atraktivitám Českomoravského pomezí vám 
nabízíme díky spolupráci měst Litomyšl, Svi-
tavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Polička 
a Česká Třebová. Projekt opět podpořil také Par-
dubický kraj.
Podrobné informace o trase cyklobusu a tarifech 
jízdného vám přineseme v příštím čísle Mo-
ravskotřebovského zpravodaje, ve kterém najde-
te i leták s mapou, jízdním řádem a tipy na výlet 
v naší turistické oblasti. Další informace bu-
dou v průběhu června uveřejněny také na www.
ceskomoravskepomezi.cz a facebookové stránce 
Českomoravského pomezí.      
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu ČMP

Bylo 17. 6. 2011. Žáci naší školy (A. Gerišero-
vá, T. Dolečková, F. Radimecký a M. Dvořák) 
začínali v 10:00 hodin svou první disciplínu ve 
finále družstev Pětiboje Martiny Sáblíkové. Sou-
těž probíhala v obci Dříteň. Po napínavém boji 
naši závodníci končí jako vítězové. Škole tak 
vybojovali 600 000 Kč. To byla částka, kterou 
poskytla škole nejlepšího družstva Nadace ČEZ. 
Pak jsme se mohli rozhodnout, zda za výhru 
postavíme hřiště nebo vybudujeme počítačovou 
učebnu. Zvítězilo víceúčelové hřiště. Ve 
výstavbě školu finančně podpořilo město 
Moravská Třebová částkou 320 000 Kč a část-
kou 210 000 Kč se podílela škola.
Je 23. 4. 2012. Nové víceúčelové hřiště je slav-
nostně otevřeno. Akci jsou přítomni zástupci 
Nadace ČEZ, představitelé města Moravská 
Třebová v čele se starostou Milošem Izákem, 
naši slavní vítězové a další hosté. Všichni mají 
radost, neboť toto zařízení určitě rozšíří možnost 
pohybových aktivit žáků.   Květa Štefková

Linka důvěry Ústí nad Orlicí již řadu let nabízí lidem 
telefonickou krizovou pomoc. Jejím posláním je po-
skytovat okamžitou telefonickou pomoc v obtížné 
životní situaci. Lidé se mohou na naši linku obracet 
i v případě, že svá trápení, ale i radosti, potřebují jenom 
někomu svěřit a s někým je sdílet. Pracovník Linky dů-
věry se snaží posilovat motivaci a schopnosti volajícího 
samostatně řešit svou situaci v budoucnu, dává naději. 
Cílem hovoru je stabilizace a zklidnění a poskytnutí 

Slavnostní otevření hřiště zahájily svým vystoupením 
roztleskávačky             Foto: archív

Soutěžní rok mažoretek Arnika 
Moravská Třebová pokračuje

19. 5. 2012 je dalším významným dnem pro 
mažoretky Arnika, o který se zasloužila Kat-
ka Felnerová, studentka Gymnázia v Jevíčku 
a cvičitelka mažoretek Arnika, která v Ronově 
nad Doubravou ve velmi silné konkurenci vy-
bojovala titul Mistr České republiky. Tento ti-
tul jí zaručuje postup na mistrovství Evropy do 
Francie, které se uskuteční v říjnu tohoto roku. 
Nelze opomenout i další její zásluhy společně 
s juniorkami Arnika, kdy díky její choreografii 
a nácviku získaly 6. 5. 2012 v Ostravě titul MI-
STR OBLASTI a postup na zemskou soutěž 
do Hranic na Moravě. Blahopřejeme a přejeme 
další úspěchy.                         Marie Blažková

Provozní doba 
Pondělí: 
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
16:30-18:00 Flétničky s p. Dosedělovou
Středa:
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum 
Čtvrtek: 
16:00-17:00 Plaváček bazén ZŠ Palackého
Pátek:
15:45-17:30 Světlušky (společenství dívek 
7-11 let)

PŘIPRAVUJEME:
Pátek 1. 6. NOC KOSTELŮ – kostel sv. Josefa 
(podrobnosti na plakátech)
12.-14. 7. tradiční pěší pouť z M. Třebové do 
Králík
22.-29. 7. farní dovolená rodin ve Fryštáku
30. 7.-3. 8. prázdninová školička Ferdy Mra-
vence
Informace o jednotlivých akcích najdete na na-
šich webových stránkách.
UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE 
CENTRUM BUDE V DOBĚ LETNÍCH 
PRÁZDNIN UZAVŘENO (s výjimkou pláno-
vaných akcí).

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

podpory. Kontakt s volajícím může sní-
žit nebezpečí, že se krize bude dále 
prohlubovat. Linka důvěry nabízí 
základní psychosociální poradenství 
a informace. V případě potřeby dopo-
ručuje a podává kontakt na další organi-
zace či odborníky, kteří pomohou řešit obtížnou situaci 
(např. psychology, manželské poradny, občanské po-
radny atd.). Od minulého roku jsme naši činnost rozší-
řili o novou sociální službu. Jedná se o poradenství po 
e-mailu. Posláním e-mailového poradenství je napo-
moci lidem při řešení obtížné situace prostřednictvím 
poskytnutých informací. Odpověď na e-mail je zpraco-
vána nejpozději do 4 pracovních dnů; v akutním přípa-
dě je lépe zavolat přímo na uvedené krizové telefonní 
číslo. Výhodami obou našich služeb jsou jejich snadná 
dostupnost, anonymita klienta, zachování mlčenlivos-
ti a individuální přístup. Linka důvěry také pravidelně 
organizuje přednášky a besedy. Ty jsou určeny přede-
vším pro žáky základních škol (6.–9. třídy), ale také 
žáky středních škol a pro další organizace, které mají 
zájem se o naší činnosti dozvědět více informací. Důle-
žitým prvkem interaktivního programu je také povzbu-
zení k aktivnímu hledání pomoci a snížení obav se na 
krizové telefonní linky obracet. Více o činnosti Linky 
důvěry Ústí nad Orlicí naleznete na našich webových 
stránkách: www.linkaduveryuo.cz.
Rychlý kontakt: Telefonickou krizovou po-
moc poskytujeme na čísle 465 52 42 52. E-
-mailové poradenství poskytujeme na:  
napis@linkaduveryuo.cz.      Lucie Šumberová,  
   vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1. 6.-30. 8. – Výtvarné práce žáků ZUŠ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Moravská 
Třebová, třída p. učitelky Gabriely Pokorné. Přístupno 
v půjčovní době knihovny (po–čt: 9:00–17:00 hod., so: 
9:00–12:00 hod.).
19. 6. – Vlastivědná vycházka
Vycházka po městské památkové rezervaci, odborný vý-
klad zajistí p. M. Kužílek, předseda památkové komise. 
Sraz účastníků v 15:00 hod. v knihovně.
19. 6. – Pojďte s námi do světa …
Konverzační večer pro všechny, kteří si chtějí ověřit, jak 
se domluví v jiném jazyce.
ruština – lektorka p. Šárka Sekaninová
němčina – lektorka p. Hana Krejčová
angličtina – lektor p. Miroslav Landa
francouzština – lektorka p. Sophie Lhuillier
Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, pořádáno 
pravidelně 1x měsíčně. Další 
pokračování po prázdninách 
(změna vyhrazena, aktualizace 
v MTZ).
Uzavření knihovny 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové s předstihem upozorňuje své čtenáře, že bude 
v období od 30. 6. do 31. 7. 2012  z důvodu revize kni-
hovního fondu uzavřena. Provoz bude opět zahájen od 
1. 8. 2012.
Knihovna dětem
Tvořivé středy 
  6. 6. – Keramika 
13. 6. – Keramika - glazování 
20. 6. – Kšilt
27. 6. – Dárek pro paní učitelku/pana učitele   
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK, 
keramická dílna 6. 6. a 13. 6. 2012 ve spolupráci se spe-
ciální školou.  
Šikovné děti mezi námi
7. 6. – Ptáček 
Výtvarná dílna s Adélou Hanusovou. Začátek je v 15:15 
hod. v dětském oddělení knihovny.
11. 6. – Kuře 
Výtvarnou dílnu povede Adéla Hanusová. Začátek je 
v 15:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
12. 6. – Tulipán
Výtvarná dílna s Adélou Hanusovou. Začátek je v 15:00 
hod. v dětském oddělení knihovny. 
25. 6. – Přáníčko pro p. učitelku nebo p. učitele 
Tvořit budeme se Šárkou Abrahamovou. Začátek je ve 

14:30 hod. v dětském oddělení knihovny.
26. 6. – Bludiště
Výtvarná dílna se Šárkou Abrahamovou. Začátek je 
v 16:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
8. 6. – Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Beseda se spisovatelkou + ukázky z nové knihy autor-
ky Tramvaj plná strašidel. Určeno žákům 1. stupně ZŠ, 
účast na besedě nutno předem nahlásit v knihovně. 
21. 6. – Šperky z FIMA pro náctileté
Výroba originálních šperků a módních doplňků z FIMA. 
Lektorka: Lenka Greplová. Nutné se předem přihlásit 
v dětském oddělení. Začátek v 15:00 hod.
Dětský bleší trh 
V sobotu 21. 4. 2012 uspořádala Městská knihovna La-
dislava z Boskovic ve spolupráci s komisí Zdravé měs-
to Mor. Třebová dětský bleší trh. Během dopoledne se 
i přes nepříznivé počasí pod zámeckými arkádami čile 

obchodovalo a vyměňo-
valo. V improvizovaných 
obchodech byly k dostání 
hračky, bižuterie, knihy, 
vlastní výrobky a mnoho 

dalších předmětů. Blešák děti evidentně baví a dělá jim 
radost, proto ho ke Dni země v příštím roce opět usku-
tečníme.
Z obýváku do knihovny – www.mkmt.cz
Prodlužte si výpůjčky, rezervujte si knihy, sledujte 
knižní novinky z pohodlí svého domova. Umožní vám 
to webová stránka městské knihovny, oddíl katalog 
(www.mkmt.cz).
Jak si prodloužit výpůjčku?
V nabídce najít:
Vaše čtenářské konto
Informace o čtenáři (doplnit číslo čtenářské průkazky 
a PIN, tj. datum svého narození – např. PIN data naroze-
ní 1. 1. 1923 je 230101
V zobrazeném čtenářském kontu označit kliknutím čtve-
reček a potvrdit prodloužení v nadpise nad tabulkou
Jak si rezervovat dokument?
Kliknout si ve Výsledky vyhledávání na vybraný název 
a zobrazit základní katalogizační lístek
Pokud není titul k dispozici, vybrat Rezervuj. Nelze re-
zervovat titul, který k dispozici je!
Zapsat číslo průkazu a PIN a odeslat
Jak se seznámit s  novinkami?
Kliknout Seznamy a novinky (část On-line katalog – Za-
dání dotazu)
Zadat si požadované parametry a vyhledat.

Otevření Laskavárny 
široké veřejnosti

Jak jsme již informovali v předcházejících číslech Mo-
ravskotřebovského zpravodaje, v pondělí 21. 5. 2012 
v 10 hodin jsme otevřeli široké veřejnosti sociální ka-
várnu – LASKAVÁRNU, která se nachází v přízemí 
budovy františkánského kláštera v Moravské Třebo-
vé v ulici Svitavská. Zpřístupnění zrekonstruovaných 
prostor by se nemohlo uskutečnit bez pomoci řady 
dobrodinců a sympatizantů, jejichž výčet jsme zve-
řejnili na našich internetových stránkách www.laska-
varna.cz a kterým patří naše upřímné a laskavé podě-
kování. A tak prvotní myšlenka Ludmily Dostálové 
společně s bratřími z řádu menších bratří františkánů 
a přizvaných partnerů byla uvedena v život. Obohatí 
jistě nabídku služeb nejen pro obyvatele Moravskotře-
bovska, ale i ostatní návštěvníky – turisty, kteří do to-
hoto regionu zavítají.
Laskavé prostředí kavárny je navrženo architektem 
Alexandrem Kozákem. Slavnostní otevření Laska-
várny proběhlo o pár dnů dříve, a to 10. 5. 2012 za 
účasti významných hostů, kteří přijali naše „laskavé 
pozvání“. Přivítali jsme poslance Parlamentu ČR Vác-
lava Neubauera, hejtmana Pardubického kraje Radko 
Martínka, starostu města Moravská Třebová Miloše 
Izáka, bratry z řádu františkánů, prezidenta Arcidiecéz-
ní charity Olomouc Bohumíra Vitáska a další vzácné 
hosty, představitele samospráv, státní správy a zástup-
ců podnikatelské sféry a duchovních správců farností 
děkanátu Svitavy. Požehnání zrekonstruovaných pro-
stor se ujal O. František a boží slovo umocnila libo-
zvučná hudba a zpěv Kateřiny Dostálové - Hlouškové 
za doprovodu Aloise Němce, evangelického faráře.
Hlavní poslání celého projektu představil Martin Foj-
tíček, který společně s prvotními tvůrci této myšlenky 
zpracoval žádost včetně podnikatelského plánu. Cílem 
a posláním projektu je zaměstnat naše handicapované 
spoluobčany z regionu, kteří jsou převážně klienty so-
ciálně terapeutických dílen Ulita. Mají svůj tréninkový 
plán, podle kterého by se měli postupně osamostatnit 
a najít zde uplatnění. Spolupráce s Oblastní charitou 
je navázána prostřednictvím partnerské smlouvy a ne-
chybí  rovněž podpora samosprávy města Moravská 
Třebová. Projekt je podpořen z Evropského sociálního 
fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a ze státního rozpočtu ČR po dobu dvou let. 
Laskavé poděkování patří všem, kteří se zasloužili 
o organizaci, přípravu a samotný průběh slavnostní-
ho otevření naší kavárny. Tito dobrodinci nemohou 
chybět na našich internetových stránkách. Přijměte, 
prosím, naše laskavé pozvání do zrekonstruovaných 
prostor, vždy když budete procházet kolem kláštera, či 
budete trávit čas v Moravské Třebové. Věřte, že vaší 
návštěvou podpoříte dobré a laskavé dílo. My se bude-
me snažit, aby vás uvítal laskavý personál s úsměvem 
na tváři, který vám nabídne naše služby a jistě přispěje 
k vaší dobré náladě a spokojenosti a nasytí nejen vaše 
tělo, ale i duši. 
Na Vaši návštěvu se těší celý kolektiv Laskavárny, 
společně s bratřími z řádu menších bratří františkánů 
a s dalšími ochotnými dobrovolníky.  Dagmar Krhlová

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 6. v refektáři 
františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za 
účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 13. 6. Odjezd 
v 14:00 hod. ze dvora Sociálních služeb na ul. Svitavské. 
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 739 002 744. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 

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. František Bartolomej 
Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po   9:00 hod. klášterní kostel
Út, St 18:00 hod. farní kostel
Čt 18:00 hod. klášterní kostel
Pá 18:00 hod. klášterní kostel
So 18:00 hod. klášterní kostel
Ne   8:00 hod. farní kostel
 11:00 hod. klášterní kostel

v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. 
Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupi-
lová, tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Slavnostní předání automobilu
Dne 10. 5. 2012 proběhlo za účasti hejtmana Pardubic-
kého kraje Radko Martínka, poslance Parlamentu ČR 
Václava Neubauera, starosty Mor. Třebové Miloše Izá-
ka a dalších významných hostů slavnostní předání osob-
ního automobilu Škoda Roomster do užívání OCHMT. 
Tento velkorysý dar bude využit k zajištění sociálních 
služeb, které provozuje Oblastní charita M. Třebová. 
Vzhledem k tomu, že charita již poskytuje své služ-
by stále většímu počtu klientů v celém regionu, bude 
toto vozidlo plně využito. Pro šťastnou cestu bez nehod 
a s přáním, abychom dojeli vždy tam, kde bude nejvíc 
potřeba pomoci, vozidlo požehnal prezident ACHO P. 
B. Vitásek. Toto vozidlo bylo zakoupeno díky podpo-
ře jednotlivých obcí sdružených v dobrovolném svazku 
obcí Moravskotřebovského a Jevíčského regionu a díky 
štědrosti místních firem jako jsou Stavebniny Stupka, s. 
r. o., firem. společnost Armaturka Vranová Lhota, a. s., 
a firma MATOUŠEK CZ, a. s. Tímto všem starostům 
i zastupitelům obcí a jednotlivým firmám mnohokrát 
děkujeme. Poděkování patří znovu poslanci Václavu 
Neubauerovi, který celou akci z vlastní iniciativy zor-
ganizoval.
STD Ulita
V rámci rozvoje pracovních dovedností klientů v STD 
Ulita jsme zakoupili hrnčířský kruh na výrobu kera-
miky. V současné době probíhá pod odborným vede-

ním zaškolení pracovnice, která je zodpovědná za chod 
keramické dílny. Po získání potřebných praktických 
dovedností se budou na práci s hrnčířským kruhem 
podílet i klienti dílen. Zároveň jim to umožní poznat 
nové techniky v souvislosti s dalším zpracováváním 
keramiky jako je např: glazování, kolorování vypálení 
výrobků v peci apod.
DS Domeček
Klienti Domečku se v tomto roce zúčastní poznávací-
ho a ozdravného pobytu. Tentokrát navštíví Moravský 
kras. V plánu máme plavbu po řece Punkvě, návštěvu 
Macochy a dalších atraktivních míst, ale také společné 
posezení u táboráku, povídání a sportovní aktivity. Tato 
akce je částečně zajištěna za finanční podpory hejtmana 
Pardubického kraje pana Radko Martínka, kterému tímto 
za jeho pomoc velmi děkujeme.
Další informace a kontakty najdete na našich interne-
tových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v za-
řízeních DS Domeček a STD Ulita, ul. Svitavská 44, 
Moravská Třebová. 
Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT a tým pracovníků 

Městská knihovna je na Facebooku! 
Staňte se našimi fanoušky! 
Více na www.mkmt.cz
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Jak vypadala, kdy a kde žila Hereret?
V minulém čísle Moravskotřebovského zpra-
vodaje jsme připomněli stoleté „posmrtné pů-
sobení“ mladé Egypťanky 
Hereret v muzejní sbírce. 
Mumie Hereret je beze-
sporu nejatraktivnějším 
exponátem našeho mu-
zea, který ovšem vyvolá-
vá řadu otázek. Kladou si 
je jak pracovníci muzea, 
tak spolupracující odbor-
níci i, kladou nám je však 
i návštěvníci. Zatímco ze-
jména v předválečném ob-
dobí byly jediným zdrojem 
odpovědí informace, které 
L. V. Holzmaister získal 
zřejmě při nákupu mumie 
od egyptského starožitníka, vědecké výzkumy 
v poválečném období a zejména mnohem větší 
technické možnosti vlastního výzkumu i šíření 
informací přinesly zvláště v posledních třech 
letech nové poznatky, které dosavadní tvrze-
ní a předpoklady zčásti potvrdily, zčásti zpo-
chybnily, zčásti  zodpověděly i otázky dosud 
nezodpověditelné – zejména jednu velmi čas-
tou:  jak vlastně Hereret vypadala, nakolik její 
vyobrazení na kartonáži a víkách rakví odpoví-
dá skutečnosti.

Vědecký výzkum mumií
Od roku 2009 se multidisciplinární tým 
Národního muzea a Diagnostického centra Me-
discan, člena Euromedic Group zabývá výzku-
mem egyptských mumií ve veřejných sbírkách 
České republiky. Do zkoumaného souboru mu-
mií byla zařazena i moravskotřebovská Here-
ret. Informace získané o některých mumiích 
ze sbírky Náprstkova muzea byly v roce 2011 
prezentovány výstavou a doprovodnou publi-
kací Egyptské mumie. Vyšetření pomocí počí-
tačové tomografie (CT) ovšem umožnilo také 
pokusit se o rekonstrukce skutečné podoby sta-
rých Egypťanů, jejichž mumie byly zkoumány. 
A této možnosti využilo právě moravskotřebov-
ské muzeum.

Rekonstrukce podoby Hereret 
Vytvoření rekonstrukce podoby Hereret pomocí 
speciálního počítačového programu bylo svěře-
no MgA. Heleně Lukášové, ArtD., výtvarnici 
a člence Katedry počítačové grafiky a designu 
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 
Ta svou práci konzultovala s kolegyní z Ústavu 
antropologie Masarykovy univerzity RNDr. 
Petrou Urbanovou, PhD. Helena Lukášová 
a Petra Urbanová vystoupily s příspěvkem o re-
konstrukci podoby Hereret na konferenci Počí-
tačová podpora v archeologii, která se konala 
23. – 25. května v Lokti.
Zároveň se o rekonstrukci podoby Hereret po-
kusil Mgr. František Žáček, výtvarník a peda-
gog, který právě dokončil studium sochařství na 
VUT. Rozhodl se s využitím 3D modelu Here-
retiny lebky, ovšem bez znalosti výsledků práce 
Heleny Lukášové, vytvořit další model tradiční 
sochařskou metodou. Svůj postup konzultoval 
rovněž s antropoložkou, Mgr. Pavlou Zedníko-
vou Malou. Připravil také „miniworkshop“ pro Workshop pro žáky ZUŠ vedl František Žáček               Foto Ondřej Šlahař

Takto vypadala Hereret – obrazový výstup 
virtuálního modelu Heleny Lukášové.

William Flinders Petrie (1853–1942)
Anglický egyptolog, bývá pokládán za za-
kladatele moderní egyptské archeologie. 
Zabýval se pyramidami v Gíze a vyvracel 
s nimi spojené mýty. V roce 1894 odhalil 
nejrozsáhlejší pohřebiště z predynastické-
ho období v Nakádě severně od Théb. Na 
základě archeologického materiálu, zejmé-
na keramiky stanovil relativní chronologii 
predynastického období v Horním Egyptě.
Rozpoznal význam rentgenových paprsků 
pro archeologii, už v roce 1898 zhotovil 
rentgenové snímky mumie. Od osmdesá-
tých let 19. století prováděl výzkum v Láh-
únu (Illahunu) u oázy Fajjúm v Dolním 
Egyptě.

Ralph Huntington Blanchard (1875–1936)
Americký diplomat, v Egyptě působil od 
toku 1905. Později obchodník se starožit-
nostmi v Káhiře, jeho obchod stál v cen-
tru poblíž slavného Shepheardova hotelu. 
Nakupovalo od něho např. Britské mu-
zeum nebo Metropolitní muzeum umě-
ní v New Yorku. Blanchard měl vlastní 
rozsáhlou sbírku skarabů a v roce 1909 
vydal příručku staroegyptských památek.

žáky základních uměleckých škol, ze kterého 
vzešly další sochařské modely. 

Pro lepší možnost srovná-
ní výsledků obou postupů 
byl digitální model hlavy 
Hereret trojrozměrně vy-
tištěn. Postupy a výsledky 
rekonstrukce byly před-
staveny v rámci programu 
Týdne se starým Egyp-
tem a jsou prezentovány 
v reinstalované muzejní 
expozici.  Fotografie za-
chycující rekonstruovanou 
podobu Hereret je možno 
zhlédnout i na webu mu-
zea – www.muzeummo-
ravskatrebova.cz nebo na 

profilu muzea na Facebooku.

Antropologická analýza 
Z antropologické analýzy virtuálního modelu 
lebky Hereret, kterou provedla Petra Urbanová, 
citujme závěr:
„Antropologické zhodnocení CT vyšetření mu-
mie Hereret ukázalo, že se jedná o mladou gra-
cilní ženu s afinitou k egyptským populacím. 
S ohledem na morfologii lebky by tento jedinec 
vykazoval výrazné odlišnosti od moderní české 
populace. Současně bylo zjištěno, že podoba 
na kartonáži vykazuje podobnost v konfiguraci 
horní části obličeje, ale odlišnosti v oblasti dol-
ní čelisti.“ 

Kdy a kde Hereret ve skutečnosti žila?
Egyptolog PhDr. Pavel Onderka, se naší Hereret 
zabývá už více než jedno desetiletí. V poslední 
době dospěl k zajímavým  zjištěním. 
V rámci programu Týdne se starým Egyptem 
přednášel v sobotu 19. května na téma Hereret 
– novinky ze starého Egypta. Novinky spočívaly 
hlavně v zásadním zpochybnění stáří naší mu-
mie. Dlouho se předpokládalo, že Hereret žila 
v Ptolemaiovské době, nejspíše až ve druhé po-
lovině 1. století př. n. l., v Thébách. V roce 2009 

objevila však Egyptská památková správa řadu 
rakví velmi podobných té, ve které leží Hereret, 
v Illahunu, jednom z nejvýznamnějších pohře-
bišť Dolního Egypta, při ústí Fajjúmské oázy. 
Další velmi podobné rakve byly nalezeny v ka-
talozích některých muzeí. V moravskotřebov-
ské sbírce, o které víme, že byla alespoň částeč-
ně zakoupena od starožitníka R. H. Blancharda, 
se nacházejí předměty, které téměř nepochybně 
souvisejí s výzkumy W. Flinderse-Petrieho.
Pavel Onderka proto předpokládá, že Hereret 
žila ve Třetím přechodném období v Illahunu 
(Láhúnu), ev. jinde ve středním Egyptě, byla 
vykopána Flindersem Petriem a posléze – 
v zimě 1911/1912 – zakoupena u Blancharda 
L. V. Holzmaistrem pro moravskotřebovské 
muzeum.                      -jm- 
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Druhá šance na trhu práce 
PROJEKT INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY – nabídka získání kvalifikace 

pro zájemce z řad veřejnosti
Integrovaná střední škola Moravská Třebová se 
snaží maximálně využít možností, které poskytu-
jí operační programy a další projekty EU. V zís-
kávání grantů je naše škola velmi úspěšná, v sou-
časné době jsme řešiteli 3 projektů v celkové výši 
přesahující 5.000.000 Kč. Jeden z těchto projektů 
nese název Dílčí kvalifikace – druhá šance na 
trhu práce a jeho cílem je vytvořit ucelenou 
vzdělávací nabídku v oblasti stavebnictví a gast-
ronomie pro veřejnost a nabídnout tak zájemcům 
a uchazečům o práci větší šanci pro uplatnění 
se na trhu práce. Dne 16. 5. 2012 se uskutečni-
la úvodní konference projektu za účasti starosty 
Moravské Třebové Miloše Izáka, zástupců Úřadu 
práce, zaměstnavatelů - sociálních partnerů ško-
ly a tvůrců programu. Účastníci konference byli 
seznámeni s obsahem a průběhem celého pro-
jektu: škola vypracuje 8 vzdělávacích programů 
z oblasti gastronomie (např. Příprava teplých po-

krmů, Kuchař-expedient, Barman atd.) a 5 vzdě-
lávacích programů z oblasti stavebnictví (např. 
Pokrývač, Montér suchých staveb, Zhotovitel 
zateplovacích systémů apod.). Vzdělávací pro-
gramy budou vytvářeny ve spolupráci se zaměst-
navateli – každý program bude ověřen u dvou 
partnerů a budou tedy v souladu s požadavky 
trhu práce. Tři z uvedených programů budou pi-
lotně ověřeny s účastníky z řad veřejnosti a ucha-
zečů o práci. Jejich účast na těchto vzdělávacích 
aktivitách, včetně ostatních nákladů, je hrazena 
z prostředků projektu.  
Pracovníci Integrované střední školy Moravská 
Třebová udělají maximum pro naplnění hlavních 
cílů projektu - vytvořit ve škole regionální cent-
rum dalšího vzdělávání a poskytnout zájemcům 
z řad veřejnosti ucelenou nabídku možností zís-
kat další profesní kvalifikaci. 

Libor Čáp, odborný garant projektu

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

Dům dětí a mládeže

2.-3. 6. STŘELECKÝ VÍCEBOJ ZE VZDUCHO-
VÝCH ZBRANÍ - MISTROVSTVÍ ČR RS SRNČÍ 
Moravská Třebová. Akce pořádaná Svazem branně-
-technických sportů České republiky. Organizátorem 
je ZO SBTS ČR ve spolupráci s DDM. Soutěž se 
koná pod záštitou starosty města Moravská Třebová 
a hejtmana Pardubického Kraje.
5. 6. OVOV - desetiboj odznaku zdatnosti pro ZŠ - 
okresní finále, 8:00 hod. ZŠ Palackého. Spolupořada-
telé ZŠ Palackého + VSŠ a VOŠ Ministerstva obrany 
v Mor. Třebové. 
7. 6. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST - obvodní 
kolo  družstev 2.-5. tříd. ZŠ, od 8:00 hod. - ZŠ Pa-
lackého.
8. 6. PEKELNÁ STEZKA - program pro členy ZÚ 
a jejich kamarády, prezence v 15:00 hod. v DDM. Cíl 
- studánka v Pekle. Cestou a na místě soutěže s vy-
hodnocením. S sebou špekáčky, pití, sportovní oble-
čení a obuv podle počasí. Více na plakátech.
12. 6. PROGRAM NA HVĚZDÁRNĚ A V DDM 
PRO DĚTI Z MŠ SUŠICE. 
13. 6. ZŠ Jaroměřice v DDM - Program: Kreativní 
činnost, keramika a lezení na US.
15. 6. OVOV - desetiboj odznaku zdatnosti pro ZŠ - 
krajské finále, 8:00 hod. ZŠ Palackého. Spolupořada-
telé ZŠ Palackého + VSŠ a VOŠ Ministerstva obrany 
v Moravské.Třebové.  
23. 6. HŘEBEČSKOU STEZKOU ZA SKŘÍTKY 
- program pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost, od 
13:00 hod. - Hřebeč U Tety, procházka vyznačenou 
trasou - plnění úkolů na stanovištích, v cíli odmě-
na, součástí bude prezentace střeleckého oddílu při 
AVZO, HBT - pozorování slunce solarscopem i da-
lekohledem a aikida - lukostřelba. Program je sou-
částí HŘEBEČSKÉHO SLUNOVRATU pořádaného 
KS měst Mor. Třebová a Svitavy. Dopolední program 
pro děti zajišťuje DDM Svitavy. Podrobnosti na pla-
kátech.
Připravujeme
11. 8. - Mezinárodní den leváků - zábavné odpoledne 
pro leváky i praváky, plné zdánlivě lehkých úkolů, co 
je ale zkusit druhou rukou? Přijďte si to vyzkoušet na 
koupaliště v Moravské Třebové. 
Proběhlo
15. květen je Mezinárodním dnem rodiny a k této pří-
ležitosti se pracovníci Domu dětí a mládeže Morav-
ská Třebová a TJ Staré Město rozhodli uspořádat akci 
pro děti a rodiče. Termín byl stanoven na sobotu 12. 
5. 2012 a místem konání měl být, díky podpoře obce 

Staré Město, krásný tamní sportovní areál. Počítalo se 
i s mokrou variantou v Sokolovně ve Starém Městě, 
a ta se nakonec ukázala býti jediná možná. Kdo by 
věřil, že se všechny stanoviště i se skákacím hradem 
povedou umístit do zmíněné Sokolovny? Asi ani sa-
motní pořadatelé nedoufali, ale opak byl pravdou. 
Téměř sto dětí se svými rodiči, babičkami, dědečky 
a tetičkami plnilo různé úkoly a sbíralo razítka, která 
jim pomohla rozluštit tajenku s přáním pěkného svát-
ku rodiny. Poděkování patří všem, kteří se na akci po-
díleli, ale především rodičům, kteří si udělali čas na 
své děti a pomohli tak vytvořit příjemné odpoledne 
nám všem.         Pracovníci DDM Moravská Třebová

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH TÁ-
BORECH NEVÁHEJTE! 
LETNÍ TÁBOR V DDM od 9.-15. 7. 2012. Všeobec-
ně zaměřený tábor. Kreativní a sportovní činnosti, 
soutěže v klubovně, na zahradě a v přírodě v rámci 
CTH. Strava 5x denně, pitný režim neomezen. Cena 
2 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo 
e-mailem v DDM. Bližší informace Zdena Tauerová. 
PŘÍMěSTSKý TÁBOR - VHODNý PRO DěTI 
KTERÉ JEŠTě NIKDY NA TÁBOŘE NEBYLY - 
od 27.-31. 8. 2012. Děti budou denně docházet v 8:00 
hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1 200 Kč. V ceně 
je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická 
táborová náplň. Bližší informace u Jany Chadimové.
ASTRONOMICKý MINITÁBOR od 30. 7.-2. 8. 
2012 pro děti od 2. tříd. Vzhůru za tajemstvím ves-
míru. Astronomická expedice Sluneční soustavou za 
tři dny, hledá posádku. Teoretická i praktická přípra-
va zajištěna na hvězdárně. Ubytování v DDM. Cena 
1 050 Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo emailem 
v DDM. Bližší informace Andrea Aberlová.hrnuta 2x 
svačina, oběd v restauraci a klasická táborová náplň) 
Bližší informace u Zdeny Tauerové.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2. BĚH od 27. 8.–31. 8. 
2012 pro děti od 7 let. Děti budou denně docházet 
v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1200 Kč. 
(v ceně je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci 
a klasická táborová náplň) Bližší informace u Jany 
Chadimové.

Bližší informace o táborech najdete na letáčcích, 
webových stránkách a na facebooku. Přihlásit se 
můžete telefonicky 461 316 786 nebo emailem ddm.
mt@atlas.cz přímo v DDM. 

Den otevřených ateliérů
V sobotu 12. 5. 2012 proběhl v našem 
městě Den otevřených ateliérů. Tuto akci 
zaštítilo Městské muzeum v Chocni pod 
vedením jejího ředitele Ing. Horáčka. 
Tato akce probíhala v ten samý den v ce-
lém Východočeském kraji a většinou byla 
podporována městskými a obecními úřady. 
V našem městě to byl první ročník. Do pře-
hlídky se přihlásili čtyři třebovští výtvarní-
ci. Na zahradě u Trantírků byla vystavena 
zahradní keramika, v galerii tamtéž obra-
zy Anny Sekaninové a enkaustika/vosko-
vá technika Danuše Navrátilové. Zuzana 
Mičková měla výstavu svých děl doma. 
Ač bylo krajně nepříznivé počasí – pršelo 
a dul studený vítr – návštěvnost byla skvě-
lá. Sušice navštívilo 71 lidí. My všichni zú-
častnění i pan Horáček doufáme, že se na 
příští ročník přihlásí víc neprofesionálních 
výtvarníků a že ze Dne otevřených ateliérů 
vznikne pěkná a příjemná tradice.         JT

Okénko ZUŠ
Školní rok se pomalu blíží ke konci, a jak se již stalo 
tradicí, je jeho závěr v naší ZUŠ spjat s poslední 
významnou akcí školního roku - Slavnostní vy-
řazení absolventů. Tato akce je slavnostní tečkou 
za studiem na naší škole pro naše absolventy, kteří 
ukončují mnohaleté studium a se kterými se tímto 
rozloučíme. Absolventi I. stupně ukončí studium 
sedmileté, absolventi stupně druhého studium je-
denáctileté. Při této příležitosti budou přítomní žáci 
z přípravných oborů, kteří chodí do 2. třídy ZŠ, slav-
nostně pasováni na prvňáčky, protože 3. třídou ZŠ 
začíná studium I. stupně na ZUŠ. Absolventi tímto 
symbolicky předají štafetu budoucím prvňáčkům ve 
studiu na naší ZUŠ. Na programu jsou vstupy hu-
debního, tanečního a literárně dramatického oboru. 
Těšit se můžete na vystoupení hudebních souborů 
a sborů naší ZUŠ a současně na výstavu absol-
ventských prací žáků výtvarného oboru. Vzhledem 
k důležitosti této akce jsou každoročně pozváni hos-
té z městského zastupitelstva a řady dalších institucí 
města Moravská Třebová a okolí, kteří předají při 
slavnostním ceremoniálu absolventům a budoucím 
prvňáčkům gratulace. Slavnostní vyřazení absol-
ventů proběhne 13. června 2012 v Koncertním sále 
ZUŠ v 17:30 hod. Všichni jste srdečně zváni!
Dále bychom vás rádi pozvali na pravidelný Pod-
večer s múzami, který proběhne 7. června 2012 
v 17:30 hod. v Komorním sále ZUŠ a na Vystoupe-
ní tanečního oboru, které se uskuteční 14. června 
2012 v 17:30 hod. v Koncertním sále ZUŠ. Těšíme 
se na vaši návštěvu.
Závěrem vám všem přejeme příjemné prožití léta, 
rodičům odpočinek v době dovolených a dětem 
hodně sluníčka, koupání, krásných výletů a nezapo-
menutelných zážitků.       Základní umělecká škola

Trantírkovy navštívilo 71 lidí                    Foto: archív
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Skauti uklízeli přírodu aneb Operace PVC
V sobotu 21. dubna 2012 uspořádali moravsko-
třebovští skauti v rámci Dne Země již 7. ročník 
úklidové akce Operace PVC, při které Poctivě 
Vyčistili (nejen) Cesty 
v oblasti Pekla, Pastviska 
a Křížového vrchu. I když 
nám zejména zpočátku 
počasí příliš nepřálo, na-
šlo se 34 dobrovolníků, 
kteří v uvedených loka-
litách posbírali asi deset 
pytlů odpadu, který do 
přírody nepatří. Všech-
ny skupiny se nakonec 
sešly u společného ohně 
v Pekle, kde se jim kromě 
občerstvení dostalo také 
tradičního poděkování 
přímo od Paní lesa. Akci 

podpořily Technické služby a město Moravská 
Třebová. Všem, kteří přiložili ruce k dílu, patří 
dík.     Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Účastníci s částí „kořisti“                         Foto: archív

Připravované akce hospodářské 
komory ve Svitavách

Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kance-
lář Svitavy a Orlicko pořádají ve Svitavách dne 
14. června 2012 seminář na téma Nový zákon 
o trestní odpovědnosti právnických osob s účinnos-
tí od 1. 1. 2012 s přednášejícím prof. JUDr. Pavlem 
Šámalem, Ph.D., předsedou velkého senátu a spe-
cializovaného senátu na hospodářskou trestnou 
činnost Nejvyššího soudu ČR. Pozvánku lze nalézt 
na www.khkpce.cz a na adrese svitavy@khkpce.cz, 
724 613 968 a orlicko@khkpce.cz, 724 613 928, je 
možné se registrovat a pozvánku si vyžádat.     (zr)

Pálení čarodějnic s klienty 
domova pro seniory

Pálení čarodějnic se tradičně odehrává v noci z 30. 
dubna na 1. května. My jsme však pálení čarodějnic 
s klienty domova pro seniory pojali formou výletu do 
Boršova na hájenku, kam jsme jeli společně autobu-
sem. Opekli jsme si párky, poseděli při skleničce piva, 
lima a kávy. Zazpívali jsme si známé lidové písničky 
a pěkné odpoledne uteklo jak voda. Zpátky domů se 
nám moc nechtělo. Příští rok se budeme opět všichni 
těšit na společné setkání v Boršově.      Realizační tým

Průmyslové muzeum otevřeno
1. května se opět otevřely brány Průmyslového 
muzea v Mladějově. V sobotu 5. 5. byly zahájeny 
i výletní jízdy parních vlaků na historické úzkoroz-
chodné dráze.V rámci zahájení sezóny vystoupili 
v muzeu i nejmladší dobrovolní hasiči z obce Mla-
dějov a předvedli přítomným kromě jiného i po-
žární útok. Dobrovolníci mladějovské průmyslové 
dráhy ve svém volném čase pořádají jízdy v květnu 
a červnu po 14 dnech, o prázdninách každou so-
botu. V rámci oslav 10 let založení Průmyslového 
muzea v Mladějově proběhnou mimořádně jízdy 
parních vlaků i o čevencových svátcích. Nejbližší 
významná akce se koná v muzeu dne 16. 6., kdy se 
uskuteční Historie v pohybu. V ten den uvidí ná-
vštěvníci historickou techniku, včetně autoveteránů 
z Veterán klubu Konice. Více se dozvíte na našich 
stránkách www.mladejov.cz.            Miloš Kopřiva

Jarní úklid na HDS
Jaro přilákalo na stezky nové turisty a kachny 
s modrou hlavou. Zatím co se kachny prohánějí po 
rezavé vodě, na stezkách od začátku dubna přibý-
vají denně desítky pěších a cyklistů. Správná inves-
tice se potvrdila vysokou návštěvností. TS zajišťují 
údržbu a po zimním čištění se prokázalo, že nej-
větším problémem nejsou turisté, ale občané, kteří 
si dělají z lesa skládku. Například 200 m od staré 
silnice pod mostem se nacházela kompletní sestava 
plastů z auta a okus dál ležel blatník. Celkově bylo 
sesbíráno 8 velkých pytlů odpadu a to převážně 
v místech, kde zastavují řidiči. Některý odpad je 
opravdu zvláštní, sdělil pracovník údržby. Napří-
klad loni po zimní sezóně neznámý občan zanechal 
lyže i s hůlkami opřené o rozcestník. Letos na stej-
ném rozcestníku byly pověšené boty. TS připravují 
také doplnění košů a rozcestníků.      Lumír Moučka

Projekt Volba povolání 
v Pardubickém kraji je u konce

Projekt, který realizovala po dobu 3 let Khk Pk, kon-
čí v červnu 2012 a zakončen bude závěrečnou kon-
ferencí uspořádanou pro zástupce škol a firem za-
pojených do projektu v Kongres Hotelu Jezerka na 
Seči dne 6. června 2012. Závěrečná konference bude 
věnovaná zhodnocení projektu a poděkování partne-
rům. Veškeré informace a výstupy projektu v podobě 
článků a fotek z exkurzí, a také ze soutěží uspořáda-
ných po dobu projektu, lze nalézt na www.vppk.cz. 

Sraz Lhot a Lehôt letos poprvé ve Vranové Lhotě 
Své velké setkání, letos už po dvaatřicáté, mají ve 
dnech 5.-8. července všichni Lhoťané a Lehoťané 
ve  Vranové Lhotě na Moravskotřebovsku. Tuto 
společenskou akci obyvatelů Lhot, Lehôt, Lhotek 
či Lehôtek, ale i všech jejich příznivců, tentokrát 
připravil ve spolupráci s dalšími spolky a organi-
zacemi Obecní úřad Vranová Lhota. Tradiční se-
tkávání obyvatelů českých, moravských, slezských 
i slovenských obcí nesoucích ve svém názvu toto 
prastaré slovanské pojmenování je doprovázeno 
bohatým kulturním programem, nechybí ani růz-
ná společenská nebo sportovní klání. Svého dru-
hu největší letošní událost v Pardubickém kraji, 
významně překračuje nejen jeho hranice, je akcí 
celorepublikového, ba i mezinárodního významu. 
Každoroční účast obcí ze Slovenska jen podtrhuje 
lhotskou sounáležitost po celém světě. Mnohaleté 
setkávání starých přátel i nových kamarádů přináší 
vždy nezapomenutelné zážitky, neomezuje se však 

v žádném případě jen na Lhoťáky, srdečně je vítán 
každý návštěvník, ať je odkudkoliv. 
V průběhu hlavního programu na vedlejší scéně 
(Zámeček) se mohou návštěvníci 
těšit na vystoupení dechových hu-
deb, folklórních souborů a C&W 
skupin, na scéně hlavní (Louka) 
pak mohou přivítat mj. skupiny 
Buty, Rock&Roll Band Marcela 
Woodmana, Hamleti Praha, Ha-
nácké bigbít Stracené ráj, Kabát 
Revival Morava a představení 
Vladimíra Hrona. Nebude chybět 
ani Ohňová šou Akády Šumperk, 
připraveny jsou také taneční zá-
bavy se skupinami Galaxy a Ar-
conat. 
Podpora srazu: Generální part-
ner - Amaturka Vranová Lhota, 

a. s. Hlavní partner - Pivovar Zubr, a. s., Přerov. 
Aktualizované bližší informace nejen o programu: 
www.srazlhotalehot2012.cz.                             (mp)

Svátek matek v MŠ
Druhou květnovou neděli slavíme Svátek matek, 
kdy by si měl každý vzpomenout na svou ma-
minku a přispěchat za ní s kytičkou a poděko-
váním. I v naší MŠ jsme svátek všech maminek 
náležitě oslavili. S dětmi jsme si pověděli o ma-
minkách, o tom, jak se o nás s láskou starají a jak 
je důležité se za jejich péči odměňovat hezkým 
chováním a pomocí. Děti se naučily nové bás-
ničky i písničky k tématu a také vyrobily pro ma-
minku dárečky pro radost. V naší třídě Motýlků 
jsme pro maminky chtěli přichystat dárek nejen 
originální, ale rovněž takový, který by byl oprav-
du pro potěšení a na parádu. Děti se proto s nad-
šením daly do výroby klobouků, které si nejen 
vybarvily barvami podle vlastního uvážení, ale 
také si na něj nalepily vystřižené kytičky. Z vý-
robků byly tak nadšené, že si s nimi v průběhu 
celého týdne hrály ve třídě i na zahradě školky. 
Při pátečním odchodu domů maminkám svůj vý-
tvor předaly spolu se sladkou pusou a blahopřá-
ním.    Za třídu Motýlků Iva Dohová, MŠ Tyršova

Zájezd do Bruntálu
Komise památkové péče ve spolupráci 
s muzeem pořádá v sobotu 25. srpna 2012 
zájezd na zámek v Bruntále. Odjezd od mu-
zea v 11.30. Zajištěna je společná prohlíd-
ka zámeckých interiérů (60 min., vstupné 
80/40 Kč) ve 14.00, individuálně je možno 
zhlédnout další muzejní expozice. Podrob-
nější informace na www.mubr.cz.
Zájemci se mohou jako obvykle hlásit 
v muzeu, záloha na jízdné činí 150,- Kč na 
osobu.                                     Jana Martínková
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Atleti jdou do boje 
v II. lize

Je tomu zhruba 7 měsíců co si atleti z Mo-
ravské Třebové vybojovali ve své premiéře 
postup do II. ligy. Teď čas postoupil a už se 
pomalu musí chystat na první kolo nové sezó-
ny, kde už budou daleko kvalitnější soupeři. 
Asi největší konkurent je bývalý prvoligový 
klub Jiskra Ústí nad Orlicí či loni třetí Hvěz-
da Pardubice B. Dále pak do naší skupiny C 
byli vylosováni: Atletika Jihlava, PSK Olymp 
Praha B, AFK Chrudim, Kavalier Sázava, SK 
Aktis Praha. Jako jediný je Moravská Třebo-
vá v II. lize nováček, nicméně věřím, že se 
ukáže v dobrém světle a bude se rvát o výsle-
dek stejně silně jako loni.
A kdy a kam že se na naše atlety můžete při-
jet podívat?
26. 5. Pardubice, 2. 6. Ústí nad Orlicí, 5. 7. 
Týniště n/O, 25. 8. Jihlava   

Za AKMT, Jaroslav Matuška, ředitel

Pohár osvobození putuje do Žichlínka     Foto: archív

Dobrá věc se podařila, 
láska k volejbalu zvítězila
Tradiční a mezi hráči odbíjené velmi oblíbený vo-
lejbalový turnaj smíšených družstev O pohár osvo-
bození má za sebou 23. ročník. V neděli 13. května 
se navzdory chladnému počasí ve sportovním areá-
lu sešly na čtyři desítky aktivních hráčů. Motivují-
cím prvkem je každoročně uctění památky padlých 
ve druhé světové válce. Naše svoboda si v těchto 
létech vyžádala životy tří set šedesáti tisíc Čecho-
slováků. Připomínku válečných událostí a jejich 
obětí bylo slyšet také u příležitosti zahájení turna-
je. Vítězem volejbalového klání a držitelem Poháru 
osvobození 2012 se opět, již po sedmé, stalo zku-
šené družstvo Žichlínka. Další příčky obsadila dle 
uvedené posloupnosti družstva: Horolezci Morav-
ská Třebová, Ráďa Team Vranová Lhota, Tatenice, 
Městečko Trnávka a na šestém místě ASPS Rekrea 
Moravská Třebová. Díky patří všem přítomným za 
účast, organizátorům za zvládnutí náročné přípravy 
a perfektní organizaci a také za výrobu vynikající-
ho guláše.                    Bohumil Kalina (red. upraveno)

Program činnosti Klubu českých 
turistů na měsíc červen 2012

7.-10. 6. Zájezd na Slovensko na putování po Ro-
háčích. Program pro přihlášené dle propozic zájez-
du. Odjezd přihlášených účastníků od klubovny 
KČT v 15:00 hod., návrat 10. 6. okolo 20:00 hod. 
Vede J. Schneeweiss.
13. 6. Schůze odboru KČT, začátek v 19:00 hod. 
Na programu upřesnění činnosti v červenci a srpnu 
a k cykloputování okolo Neziderského jezera.
16. 6. Účast na DP Putování za šamotovým plát-
kem ve Velkých Opatovicích. Sraz zájemců o cyk-
lojízdu na akci v 8:00 hod. u autobus. nádraží. Vede 
L. Weinlich. Zájemci o pěší účast na DP - odjezd 
linkovým autobusem v 6:30 hod. z autobus. nádraží.
22. 6. Červnové přátelské posezení v klubovně 
odboru s promítáním obrázků z letošních akcí. Za-
čátek v 18:00 hod.
24. 6. Cykloturistický výlet do skanzenu v Horním 
Smržově v délce cca 45 km. Sraz zájemců ve 13:00 
hod. u autobus. nádraží. Návrat do 18:30 hod. Vede 
J. Schneeweiss.
30. 6. Vyjížďka na kole do České Třebové. Sraz 
zájemců ve 13:00 hod. u autobus. nádraží. Vede L. 
Weinlich.
V měsíci červnu budou každou středu v případě 
příznivého počasí uskutečňované vyjížďky na kole 
do blízkého okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00 
hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na 
měsíční schůzce nebo internet. stránce odboru 
www. kctmt.webnode.cz.

První body Karting Cupu rozdány
Sezóna oblíbeného motokárového seriálu Karting Cup 
2012 se rozjela do plných obrátek prvním závodem 
v areálu vysokomýtského autodromu. Páteční dopole-
dne i odpoledne bylo naplněno volnými tréninky, kde 
si postupně jezdci všech tříd mohli v trénincích vy-
zkoušet a vylepšit nastavení svých závodních strojů. 
I sobotní dopoledne bylo obdobné, odpoledne se už 
jel měřák a první ostrý závod. Ze startovního roštu po-

stupně vypálila na závodní okruh početná konkurence 
214 jezdců malých motokár několika kategorií. Vel-
mi teplé počasí nebylo příliš ideální pro tento sport, 
adrenalin a touha po dobrém umístění však zvítězily 
nad únavou z neúprosného horka. Barvy Autoklubu 
Moravská Třebová hájili čtyři jezdci a start v nové se-
zóně se jim opravdu vydařil.V kategorii Kadet vyjel 
na trať Ondřej Šíp, který v loňské sezóně startoval ve 
třídě Bambini. Ondra si nevedl špatně a získal celko-
vé 3. místo. Kategorii Kadet naopak opustil na konci 
loňské sezóny Zdeněk Ošťádal a letos usedl do mno-
hem silnějšího závodního stroje ve třídě Rotax junior 
Max. V letošním ročníku chce získávat hlavně nové 
zkušenosti, ale hned prvním závodem mile překvapil. 
Zajel nečekaně dobře a na téměř domácí trati získal 
stříbro. Adam Doležal setrvává několikátou sezónu ve 
třídě Rotax Max. Soupeře i trať velmi dobře zná a za-
slouženě si domů odvážel zlato. Roli nejzkušenějšího 
jezdce autoklubu, po ukončení závodní kariéry Ládi 
Jokeše, převzal Libor Blaha. V silně obsazené nejrych-
lejší třídě FC junior vybojoval výborné páté místo. Po-
děkování patří pořadatelům a traťovým komisařům, kteří 
v parném horku a náporu závodníků organizačně zvlád-
li první závody bez jediné chybičky.      Autoklub MT

Den otevřených 
dveří na střelnici
Základní organizace BTS a střelecký oddíl 
mládeže BTS Moravská Třebová pořádá 
den otevřených dveří v pátek 8. 6. od 15:00 
hodin na naší střelnici AVZO, BTS v Lin-
harticích nad závodištěm. Možnost střelby 
z různých zbraní jak sportovních, vojen-
ských i loveckých. Střelba pouze za režij-
ní cenu střeliva. Instruktoři a zkušení střel-
ci naší organizace vám budou k dispozici. 
Zvou správce střelnice Miroslav Pařízek 
a trenér mládeže Tomáš Přidal.

Sportovní červen
Fotbal
  2 .6. 10:00 žáci st., ml. - Holice
  3. 6. 17:00 A muži - Holice
10. 6. 10:00 C muži - Chornice
 17:00 A muži - Litomyšl
16 .6. 10:00 Dorost U-19 - Nové Město n. Met.
17. 6.   9:30 Žáci st., ml. - Ústí n/Orl.
 17:00 B muži - Janov
30. 6. ORI Cup, silniční závod na 44 až 132 km - 5. zá-
vod seriálu CYKLOMAN – 2012. Silniční závod jednot-
livců – typický jednorázový závod na 44 až 132 km. Patron 
závodu Dušan Orálek, tel. 465 320 346, Miroslav Pavlík. 
Datum a místo akce 30. 6. 2012, Petrušov od hospody. Pre-
zence tamtéž. Start v 13:00 h.
Branný sport (střelectví)
2. 6. KRS Cup – 3. ročník střelecké soutěže. 10:00  hod. 
– svazarmovská střelnice nad závodištěm.
Tenis
30. 6., 14. 7., 28. 7., 18. 8. – vždy od 9 hodin seriál turnajů 
dvouher SPIN CUP TOUR 2012. 
A tým dospělých
16. 6. v 9:00 Slovan M. Třebová - TK Česká Třebová B
23. 6. v 9:00 Slovan M. Třebová - TO SK Žamberk C
B tým dospělých
2. 6. v 9:00 Slovan M. Třebová - SK Týniště n/Orl.
KP seniorů
17. 6. v 9:00 Slovan M. Třebová - Červený Kostelec
Memoriál Zdeňka Kocmana (minitenis, smíšená druž-
stva)
3. 6. Slovan M. Třebová - TO TJ Svitavy
Městská liga v tenisu družstev
potrvá do 5. 8., v podstatě denně lze zhlédnout dramatické 
boje desítky městských týmů.
Volejbal (Skupina PA-Z-2A) – ženy KP II. 
9. 6. v 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová - TJ Žichlínek A

Střelecký klub mládeže ZO 
sBTS Moravská Třebová 

Během jarních měsíců se mladí střelci rozhodně ne-
nudili. Na konci března proběhlo MČR ve střelbě 
z laserových pušek na optické střelnici ve Svita-
vách. Odtud jsme si odvezli v kategorii B 3. mís-
to – družstvo ve složení Frühauf, Dospěl, Jarůšek 
a v kategorii D získali již zkušení střelci první a dru-
hé místo, družstva ve složení Onuca, Žák, Kadlec 
a Jičínský, Zemach, Kyrcz. V dubnu jsme předali 
dětem tituly MISTRŮ REPUBLIKY za rok 2011. 
Týkalo se to střelců, kteří se umístili v loňských 
třech mistrovských závodech BTS na prvních mís-
tech. Z klubu M. Třebové jsou to František Přidal, 
Lukáš Kadlec, Ondřej Štol, Michael Pavliš a Jakub 
Dvořák. Již tradičně jsme se zúčastnili čarodějnic-
kého odpoledne pořádaného DDM. Květen se nese 
v duchu příprav MČR ve střelbě ze vzduchových 
zbraní, které pořádá náš klub v RS Srnčí. Jedná se 
o střelbu venku, a proto naše tréninkové středis-
ko přesouváme z areálu STŠ na venkovní střelni-
ci AVZO technické sporty v Linharticích. Všech 
závodů se již zúčastnily i děti ze začátečnického 
kroužku, které trénují v tělocvičně II. ZŠ na ulici 
Palackého. Za možnosti přípravy mladých střelců 
v důstojných podmínkách a se slušným vybavením 
v rámci finančních možností děkuji našemu městu, 
Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové 
a DDM.                  Tomáš Přidal, trenér mládeže
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Atraktivní FOOTBIKE v Moravské Třebové

BONUS GYM SBÍRÁ ÚSPĚCHY A ZKUŠENOSTI

Koloběh patří k těm minoritním sportům, které ovšem 
dokážou nadchnout každého, kdo jej jednou zkusí. V Mo-
ravské Třebové zakotvil v r. 2009 zásluhou Pavla Legáta 
ze Starého Města (jezdec Kidokai Jablonec n/N.), od té 
doby dokáže při každém návratu vždycky upoutat. Otví-
rací první kolo české koloběžkové Rollo ligy se uskutečnilo 
jeho zásluhou a kolegy L. Onderky z Třebařova o víkendu 
12.-13. 5. v kopcovitém okolí Moravské Třebové. Závody 
i přes nepřízeň počasí ovládla pohoda v závodním peloto-
nu a zajímavá účast nejen dospělých, ale i mládežnických 
kategorií. Sobotní závod s hromadným startem na 30 km 
na okruhu Staré Město - Třebařov - Petrušov - Staré Měs-
to nabídl tuhý boj: 2 km stoupání do Petrušova roztrhalo 
balík a do úniku se vydala plzeňská dvojice Provod L. – 
Kadlec Marek. Ladislav Provod, česká koloběžkařská le-
genda, účastník a medailista mnoha evropských/světových 
šampionátů, se svým týmem z Plzně de facto nemá v ČR 
větší konkurenci. Západočeši představují čs. špičku v tom-
to atraktivním, leč nesmírně náročném druhu sportu. Svého 
mladšího soka, stále ještě juniora Kadlece nakonec Provod 
setřásl a dojel si pro první letošní vítězství. Teprve pak ná-
sledovala druhá garnitura – další jezdci z Plzně, z pořáda-
jící Kidokai Jablonec, z Ultimy Praha, BK Lipníku n/B. 
či slovenští sportovci. V následujícím 5 km dlouhém sjez-
du z Petrušova do Starého Města síly jezdců regenerovaly 
pro rozhodující druhý okruh. Vyrovnaný a famózní sou-
boj o bronz mezi Cvalínem, Vláškem, Peštou a Onderkou 
pro sebe rozhodl prvně jmenovaný. Další postupné místo 
získal sám organizátor domácí Pavel Legát. V ženách se 

po letech radovala z vítězství Kupilíková z Plzně před ve-
teránkami Dvořákovou a Kadlecovou. Mužské veterány 
vyhrál slovenský matador Cisár před navrátilcem z Ulti-
my Gazárkem a Fojtíkem z Plzně. Tuhý boj v žákovské 
kategorii ovládl Gonda před Juráškem a Antonem. Nedělní 
časovka na 6 km přímo v Moravské Třebové vedla půlkou 
do kopce a půlkou z kopce. Láďa Provod znovu nenašel 
přemožitele, vyhrál ji o 12 sekund před Vláškem z Ultimy 
a znovu juniorem Markem Kadlecem.V ženách se vrátila 
do pelotonu mistryně světa z roku 2004 Gazárková a hned 
vítězně. Druhé v pořadí Kupilíkové však nadělila pouhých 
17 sekund. Změny nenastaly ve veteránských kategoriích, 
avšak v mládežnických se dostavil téměř kompletní Lipník 
nad Bečvou. Žákovské stupně vítězů zůstaly stejné jako 
v dlouhém závodě. V žákyních kralovala z mezinárodních 
závodů ostřílená Drietomská před svými stájovými kole-
gyněmi Chytilovou a Pechovou.       (mt)

Moravskotřebovský klub bojových sportů působí 
zdárně již druhým rokem. Za tu dobu se jeho čle-
nové zúčastnili mnoha amatérských turnajů i pro-
fesionálních galavečerů a to jak v Thajském boxu, 
Kickboxu, tak i v ultimátních zápasech MMA. 
Naši závodníci denně tvrdě trénují, aby svá odhod-
lání zúročili ve vítězství anebo se alespoň obohati-
li o další zkušenosti z ringu i z klece. 
Rád bych vyzdvihl výkony naší jediné dívčí zá-
stupkyně klubu Martiny Kuchařové, která ve svých 
15ti letech a během pouhých osmi měsíců tréninku 
absolvovala už čtyři tvrdé zápasy. Na posledním 
turnaji konaném 19. 5. v Brně ve stylu K-1 zvítězi-
la jak v eliminaci, tak i ve finále a to K.O. již v prv-
ním kole a stala se tak vítězkou poháru!
Doufám a věřím, že se náš klub bude dále rozvíjet a že 

Fotbal v závěru sezóny
Fotbal finišuje, aby byl klid na fandění čs. reprezentan-
tům v nadcházejícím EURU.Nicméně několik posledních 
kol se bude dohrávat souběžně. Průběžná situace třebov-
ských týmů je setrvalá – rozhodně nebudí umístění druž-
stev žádnou hrůzu: „áčko“ je nadále nejlepším nováčkem 
soutěže a míří hodně vysoko, rezerva znovu získala ně-
kolikabodový náskok a zdá se, že její postup je reálný. 
Nejstarší tým v republice (“céčko“) drží statečně přísluš-
nost k 3. třídě . Dorost končí mezikrajský Východočes-
ký přebor na jeho konci a už se těší na krajský přebor 
Pardubického kraje. Žáci drží pozice na začátku druhé 
poloviny tabulek.
A muži - FK Žamberk 3 : 1 (0:0) Branky: Konečný 2, 
Linhart
Cerekvice n/L - A muži  1 : 0 (0:0)
A muži - Lanškroun 4 : 1 (2:0) Branky: Linhart, 
Müller, Staněk,
A muži - Polička 3 : 1 (1:0) Branky: Potáček, 
Konečný, vlastní   
Dobříkov - A muži 2 : 2 (1:1) Branky: Šatník R., 
Linhart
A muži - Svitavy 1 : 0 (1:0) Branky: Staněk
v prestižním derby utkání byli domácí šťastnějším, nikoli 
lepším celkem
Průběžné pořadí: 4. místo  26 12 7 7  41:33  43 bodů      (mt)

Volejbalové ženy
Druhá (jarní) část soutěže KP II. třídy začala v květnu 
15. kolem; třebovské hráčky vybojovaly 50% bodový 
zisk, v tabulce obsazují průběžné 5. místo. V aktuálním 
období tvoří soupisku družstva jména: Garguláková Mi-
chaela, Kobelková Adéla, Maděrová Karolína, Netolická 
Dagmar, Podhorná Iva, Radová Lucie, Rodová Markéta, 
Šařecová Eva, Šebrlová Žaneta, Šimonová Kamila, To-
lárková Martina, Vomelová Alena.
TJ Slovan M.Třebová - TJ Svitavy   3:0  a  3:1  
TJ Slovan M.Třebová - SKO Hlinsko 3:2  a  2:3 
TJ Sokol Žamberk - TJ Slovan M.Třebová  3:0  a  3:0
5. TJ Slovan Moravská Třebová A
20  10  10  0  36:41   1625:1632   30       (mt)

Terénní časovka 2012
CYKLOMAN OPĚT NEZKLAMAL
Celoroční seriál Cykloman Haibike Cup 2012 má za se-
bou již dva závody svého XI. ročníku. Jestliže silniční 
časovku zvládla stovka jezdců v 9 kategoriích, na ná-
ročnou trať druhého podniku – terénní časovku se jich 
postavilo jen o tři méně, je tedy jasné, že zájem cyklis-
tů neutuchá. Samozřejmě kromě klasického měření sil 
a sportovní prestiže láká každého „cílové kolo“ (kdo se 
zúčastní 7x z 10 závodů, může být vylosován). Dopro-
vodného dětského závodu Cyklománek se zúčastnilo 
35 mladých spokojených  talentů. Předloňský obhájce 
prvenství Jiří Boštík nechyběl na startu ani tentokrát. 
„Ale favority je nutno dnes hledat jinde,“ upozorňoval 
důrazně před závodem. Nakonec se příliš nespletl – dru-
hý závod seriálu vygeneroval druhého celkového vítěze. 
Oproti loňsku se výsledkové listiny na předních místech 
proměnily jen výjimečně. Inu, kdo umí jezdit brutální 
terén, byl ve výhodě. Závod vyhovoval silovým typům, 
stejně tak jej zvládli techničtí jezdci. Suchý podklad tra-
sy kolem závod nesmírně zrychlil, dokonce muselo být 
narychlo kvůli bezpečnosti vytvořeno několik retardérů 
při nebezpečných lesních sjezdech. V každém případě 
trať zůstala dostatečně náročná a uchovala si dramatický 
náboj. „Stopa byla perfektní, jen bylo moc horko, všude 
přítomný prach až z toho bolela hlava,“ shodla se větši-
na bikerů.  
Odstartováno!
V minutových handicapech vyjížděli cyklisté od čísla 
1 až do 97 na trať. Nejprve pouhou minutu v „bludi-
šti“ na hřišti, aby následně kolem Hradiska a Dubiny 
zvládli celé 11 km kolečko. „Je to zrádný úvod, zde mů-
žete ztratit dost pro závod, v němž rozhodují sekundy,“ 
slibně přizvukovali domácí favorité s nižšími startovní-
mi čísly (Štěpař, Doležel, Kadidlo, Pocsai, Rotter ad.). 
Nervozitu však neskryli, vždyť s vyššími čísly na trať 
teprve vydali adepti na posty vrcholné – Němčík a jeho 
tým (svitavský Horák), Boštík se svým poličským, ko-
legou Škorpíkem. „Je to můj tréninkový sparingpartner, 
v současnosti začal systematicky trénovat. Technická 
trať mu zcela nepochybně vyhovovala. Ještě o něm usly-
šíte,“ zněla prorocká slova cyklistického matadora. Po 
dvou hodinách byli konečně všichni v cíli. Prvních de-
set bikerů se srovnalo na náročné trati do jediné minuty. 
Mnozí se velmi výrazně zapsali do historie závodu. Jas-
ným králem byl nakonec zmiňovaný Škorpík. Napros-
to překvapili mladí junioři, kteří viditelně dotáhli „svět 
jedničkářů“, jen minimum jezdců stihly technické pro-
blémy. Zbývá hodnocení samotných cyklistů: „Byla to 
výtečná propagace mountbikové cyklistiky. Prostě svá-
tek lesního ježdění, ani moc těžká na výškové metry či 
množství kilometrů, prostě návod, jak si užít a vychutnat 
lesní sjezdy.Gratulace pořadatelům.“ Aktuální organi-
zátor a stavitel tratě závodu Josef Doležel udělal hod-
notící tečku: „Mé pocity? Mám radost z toho, že ostatní 
mají radost z vydařeného závodu.“       (mt) 

Sportovní aktuality 
Postup do krajského finále Mc Donald´s Cupu
Dne 9.května se uskutečnilo ve Svitavách-Lánech 
okresní kolo malé kopané Mc Donald´s Cup, jehož se 
zúčastnil i tým složený ze žáků 1.-3.třídy II. ZŠ ul. 
Palackého. A kupodivu si nevedl nikterak špatně - pod 
vedením Romana Cápala, učitele Tv na škole hráči 
zvládli své soupeře i s notnou dávkou sportovního 
štěstí. V posledním zápase zvítězili na penalty a opět 
se, podobně jako v loňském roce, probojovali do kraj-
ského finále. To se uskutečnilo 21. května v Pardubi-
cích. Ani tam se Třebovští neztratili, v silné konku-
renci skončili třetí za Vysokým Mýtem a Pardubicemi. 
Člen týmu Jan Žouželka získal cenu za nejrychleji 
vstřelený gól. 
Dva rodáci svorně na GT 
Tajenka snadno rozluštitelná – cyklisté K+K na prv-
ním Grand Tour 2012, jíž bude prestižní závod Giro 
d’Italia (95. ročník) ve dnech 5.-27. května t. r. Oba 
jsou rodáky z našeho města, každý z nich reprezentuje 
dnes jinou stáj – Roman Kreuziger (1986) kazašskou 
Astanu, Leopold König (1988) německou NetApp, 
která získala divokou kartu k účasti. 20. dubna t. r. 
rozhodl zaměstnavatel, že kvůli nedoléčenému zraně-
ní se L. König závodu nezúčastní. R. Kreuziger, pátý 
z pořadí v roce 2011, průběžně se v aktuálním pořa-
dí pohyboval na 4.-6. místě před rozhodujícími kopci 
a pět etap před koncem.       (mt)

bude přibývat dalších vítězství a cenných zkušeností. 
Kdo by snad měl zájem o tento druh sportu nebo se 
na něj chtěl jen podívat, může přímo u nás na adrese 
klubu: Josefská 29, Mor. Třebová nebo může navští-
vit náš web: www.bonusgym.ic.cz, kde jsou veškeré 
informace.    Milan Margetin, trenér Bonus Gym o.s.


