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Městské slavnosti
sobota 18. června 2011

Letošní pátý ročník se opět vrací na moravskotřebovské náměstí. Tento úžasný prostor je jistě příslibem dobré zábavy po celé sobotní odpoledne. Ti nejmenší se hned po obědě mohou těšit na Báječnou maskotí show. Souhru bicích, kytar a houslí můžete zažít při vystoupení olomoucké skupiny
The Shapes. Jako tradičně nebude chybět vystoupení známé osobnosti českého showbyznysu. Aleš
Brichta rozproudí krev v žilách celému náměstí se svou kapelou Aleš Brichta Band. V podvečer si
jistě mnoho posluchačů získá známá třebovská kapela Swingový orchestr Františka Zeleného. Svou
návštěvou opět poctí naše město i skupina Laura a její tygři. Závěr celého slavnostního odpoledne
by na městských slavnostech neměl připadnout nikomu jinému než místní kapele. Tohoto úkolu se
s energií jim vlastní zhostí skupina Werglův Pjos Moravská Třebová.
Oslavy na náměstí samozřejmě slibují vstup zdarma. Žízeň bude hasit Dačický pivovar. Ani na našem festivalu nebude chybět občerstvení všeho
druhu. Těšme se na grilované speciality, trdelník,
flambované palačinky, langoše, bramborové spirálky, popcorn, cukrovou vatu a mnoho dalšího.
Přijďte si užít den, který je pořádán právě pro vás.

17:30 ALEŠ BRICHTA BAND
Aleš Brichta, český rockový zpěvák, zakládající člen a kdysi vůdčí osobnost legendární české

heavy metalové skupiny Arakain. Dnes vystupuje
se svou vlastní kapelou Aleš Brichta Band. V roce
2008 byl posluchači českého Radia Beat zvolen
v kategorii „Osobnost“ do Beatové síně slávy.

22:00 Werglův Pjos Moravská Třebová
Živá, energická, pohodová a zábavná – to je moravskotřebovská punk-rocková kapela, kterou za-

19:00 Moravskotřebovský swingový orchestr
Františka Zeleného
Desetičlenná moravskotřebovská kapela má ve
svém repertoáru skladby známých českých i za-

jisté není třeba místnímu publiku dlouze představovat. Jejich poslední album s názvem „Pia Fraus“
bylo kritikou označeno jako výborně zahraná muzika se svižnými hudebními nápady, působivou
razantní energií a dokonalým smyčcovým kořením…

13:00 Báječná maskotí show
Školák Albertík představí publiku ty nejžádanější
soutěžní klání, vtipné scénky a hudební vstupy ze
svých autorských programů. Na cestě za dobrodružstvím mu společnost bude dělat dvanáct kamarádů: pirát Zoubek, houbička Bob, medvídek
Maňána, opičák, oslík, tygr, sob, králíček, pes Pluto, panenka Madlénka, Elmo a Shreka. Na všechny diváky v průběhu programu navíc čeká narozeninová nadílka.
15:30 The Shapes (alternative Olomouc)
Anita Blokšová - bicí, Tomáš Morávek - elektroakustická kytara, Miroslav Novotný - elektrická kytara, Jakub Lorenc - baskytara, Helena Pernicová housle, Michaela Grohmanová - externí zpěvačka,
Suppapol Kaeowichian - elektrická kytara - thajský
student z Bankoku, který je v ČR na ročním studijním pobytu a žije v rodině ve Šternberku.

ta klubu Karel Šůcha založil skupinu Laura a její
tygři. Skupina si ode dne založení po dnešek drží
typickou image: bílé košile, černé brýle, kravaty
i kalhoty. Dnes z původní sestavy v kapele působí
Karel Šůcha a Bohumil Vitásek. Skupinou prošla
řada umělců (Jana Amrichová, Martin Pošta, Ilona
Csáková, Dan Nekonečný a další).

Po dobu konání akce bude vjezd na náměstí
uzavřen!
Daniela Blahová, tisková mluvčí

hraničních interpretů (Frank Sinatra, Glenn Miller). Velký ohlas vždy sklízí hity Loudá se půlměsíc, Dva roky jezdím bez nehod, Koukej, se mnou
si píseň broukej nebo česká verze Elvisova Falling
in love with you. Milovníci dobrého swingu si zajisté přijdou na své.
20:30 Laura a její tygři
Hudební skupina ovlivněná řadou hudebních žánrů: funk, soul, jazz, rock. V roce 1985 v Neprak-

Cenu města
za rok 2010 získá
Jan Mauler
Slavnostní předání ceny z rukou starosty města Miloše Izáka proběhne v úterý 7. června od 16:00 hodin ve dvoraně
Muzea Moravská Třebová. Jste srdečně
zváni. Jan Mauler byl občany nominován
za svůj přínos městu v oblasti umělecké,
ať už jako autor uměleckých děl nebo
spolupořadatel různých kulturně zaměřených akcí.
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Samosprávné komise
Rada města zřídila v částech města Boršov, Sušice
a Udánky samosprávné komise, které jsou iniciativními a poradními orgány rady. Na její členy se
občané příslušných částí města mohou obracet se
svými návrhy, připomínkami a požadavky, týkajícími se jak příslušných částí města, tak města jako
celku. Níže uvádíme jejich aktuální složení.
Samosprávná komise v Boršově
Předseda: Miloš Beyer
Členové: Jaroslav Kotouček, Milan Skalník,
Pavel Slezák, Jiří Vrána, Marie Škottová,

Program regenerace
MPR v roce 2011
Město Moravská Třebová obdrželo nabídku státní finanční podpory z Programu regenerace MPR
A MPZ pro rok 2011 ve výši 1.985.000 Kč. Jedná
se o jednu z nejvyšších finančních podpor z celé
České republiky. V loňském roce o tuto podporu
požádalo 7 soukromých vlastníků kulturních památek, 3 objekty v majetku společenství vlastníků bytových jednotek a 1 objekt v majetku církve.
Podklady pro úplné vyřízení žádosti podalo 9 žadatelů, dva vlastníci převedli žádost na rok 2012.
Z těchto finančních prostředků navrhujeme obnovu 6 památkově chráněných objektů ve vlastnictví
města, 3 objekty v majetku společenství vlastníků
jednotek (pod Správou nemovitostí s. r. o. Moravská Třebová), 5 objektů ve vlastnictví soukromého
majitele a 1 objekt v majetku církve, v souladu se
schváleným rozpočtem města a jeho investičních
aktivit.
Eva Štěpařová, odbor rozvoje města
Objekty v majetku města

stát

Dům, nám. TGM 36/21
- výměna oken

98.000 Kč

Dům, nám. TGM 35/23
- výměna oken

199.000 Kč

Dům, nám. TGM 34/25
- výměna oken

192.000 Kč

Dům, nám. TGM 60/13
- obnova střechy

145.000 Kč

Opevnění, ul. Marxova, parc. č. 95
- obnova opevnění
Radnice, nám. TGM 32/29
- restaurování maleb - dokončení

300.000 Kč

107.000 Kč

Dům, ul. Pivovarská 132/2
- restaurování vchodových dveří

49.000 Kč

Dům, ul. Pivovarská 132/2
- výměna výloh, obnova vnitř. prostor

60.000 Kč

Objekty v majetku fyzických osob
Dům, ul. Poštovní 73/1
- obnova fasády

100.000 Kč

Dům, nám. TGM 113/8
- výměna výloh, obnova střechy a fasády

151.000 Kč

Dům, nám. TGM 78/1
- restaurování sloupů v interiéru

100.000 Kč

Dům, ul. Marxova 211/1a
- obnova fasády
Dům, ul. Čs. armády 85/8
- obnova střechy, oken, statika domu

69.000 Kč
143.000 Kč

Objekty v majetku církve
Fara, Kostelní nám. 24/3
- obnova fasády a ohradní zdi

Oznámení

o změně telefonního čísla
MUDr. Evy Němcové

Oznamujeme tímto, že MUDr. Eva Němcová,
sídlící na adrese Brněnská 19, 571 01 Moravská
Třebová, s platností od 1. června 2011 bude k dispozici na novém telefonním čísle 461 310 110.

231.000 Kč

Oznámení

Městského úřadu
Moravská Třebová
Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost:
část pozemku parc. č. 2771/1, kultura orná
půda o celkové výměře 97.469 m2 (jedná se cca
o 1.000 m2, která je zakreslena v přiložené katastrální mapě) v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala za účelem výstavby
rodinného domu v souladu s urbanistickou studií
Jihozápad.
Pozemek bude prodán formou veřejného výběrového řízení. Záměr prodeje byl schválen usnesením
Rady města Moravská Třebová č. 453/R/020511.
Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů.

Živnostenský úřad informuje – 2. část
Vážené podnikatelky a vážení podnikatelé, k 1. 1. 2011
došlo k několika změnám v živnostenském zákonu.
O části z nich jsme Vás informovali v dubnovém čísle,
dnes pokračujeme.
Provozovny
Zákon č. 227/2009 Sb. ukládá živnostenským úřadům
povinnost přidělit provozovnám, které byly registrovány před 1. 7. 2010, identifikační číslo provozovny (IČP)
do doby 1 roku od účinnosti zmiňovaného zákona, tj.
do 1. 7. 2011. V souvislosti s předpokládanou změnou
zákona o základních registrech se lhůta pro přidělení
IČP prodlužuje do 30. 6. 2012. Přidělené identifikační
číslo provozovny se stane nedílnou součástí povinného
označení provozovny (živnostenský zákon, § 17 odst. 7
a 8). Informaci o přidělení IČP obdržíte dopisem, případně při návštěvě živnostenského úřadu.
Zumba fitness
Cvičení s tancem Zumba fitness se těší stále větší oblibě. Instruktory tohoto cvičení upozorňujeme, že k vedení těchto lekcí nepostačuje živnostenské oprávnění
pro živnost volnou, obor činnosti “Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti”, i když v obsahové náplni tohoto oboru je
výuka tance. Potřebné živnostenské oprávnění je živnost vázaná. Poskytování tělovýchovných a sportov-

41.000 Kč

Objekty v majetku společenství vlastníků jednotek
Dům, ul. Čs. Armády 100/5
- obnova fasády – II. etapa

Bohuslav Štrajt, Petr Vrána, Tomáš Brunclík,
Petr Hanák, Ing. Lukáš Horčík
Samosprávná komise v Udánkách
Předseda: Ing. Bohuslav Grepl
Členové: Stanislava Šírová, Karel Bláha,
Karel Sychra
Samosprávná komise v Sušicích
Předseda: Milada Horáková
Členové: Evžen Srnec, Vladimír Motl,
Ing. Miroslav Klíč ml., Josef Bohatec ml.,
Veronika Sabáčková

Č E R V E N 2 0 11

Petice
za urychlené prosazení
realizace rychlostní
silnice R43
Vážení občané, v minulém čísle Moravskotřebovského zpravodaje jsme vás informovali o petici za urychlené prosazení
realizace rychlostní silnice R43. Pokud se
rozhodnete tuto petici podpořit, můžete tak
učinit do 18. června 2011. Podpisové archy
jsou umístěny na následujících místech:
1. Městský úřad, nám. TGM
2. Městský úřad, ul. Olomoucká
3. MěÚ, ul. Olomoucká – odbor dopravy
4. Městská knihovna
5. Zámek
6. Městské muzeum
7. Turistické informační centrum
8. Lékárna Hypokrates - Pavel Podhorný
9. čerpací stanice Pohona na Západní
10. masna Makovec u prodejny Penny market

ních služeb v oblasti ... (za tečky lze doplnit “aerobiku”
nebo lépe “fitness sportů”). Potřebnou odbornou kvalifikaci k této živnosti naleznete na stránkách MPO nebo
i na stránkách města Moravská Třebová v části Živnostenský úřad.
Cizinci
Cizincem z pohledu živnostenského zákona je každý
občan, který nemá trvalé bydliště v ČR (a to i občan
České republiky s trvalým bydlištěm v jiném státě!).
Cizinci ze třetích zemí jsou ty osoby, které nemají ani
občanství ČR ani občanství EU (tedy nejsou občany
žádného státu EU) ani občanství žádného ze států Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko,
Norsko, Island) a  Švýcarska. Ne všichni cizinci, kteří
nemají státní občanství členského státu EU jsou řazeni
do skupiny cizinců ze třetích zemí. Cizinci, kteří mají
občanství třetích zemí, např. Ukrajiny, USA či Turecka,
mohou být rodinnými příslušníky občanů EU a cizinecké právo je tak řadí k občanům EU. Od 1. 1. 2011 vešel
v účinnost zákon č. 427/2010 Sb., který změnil zákon č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a další související zákony. Mimo jiné nastala změna
i u obchodního zákoníku a živnostenského zákona, která se významným způsobem dotýká podnikání zahraničních fyzických osob ze třetích států, jejich zápisu do
obchodního rejstříku a způsobu vzniku živnostenského
oprávnění: cizinci ze třetích států, kteří hodlají podnikat
v režimu živnostenského zákona, nemají povinnost se
od 1. 1. 2011 zapisovat do obchodního rejstříku (právo
zapsat se dobrovolně zůstává). Povinný zápis do OR
zůstává nadále pro organizační složky podniku všech
zahraničních fyzických osob, tzn. i zahraničních fyzických osob, které jsou státními příslušníky EU.
Právo provozovat živnost cizinci ze třetích států
vzniká:
a) dnem ohlášení živnosti volné nebo vázané, nebo
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
– předpokladem je splnění všech podmínek provozování živnosti v rámci ohlášení živnosti či podání žádosti o koncesi, včetně povolení pobytu podle § 5 odst. 5
živnostenského zákona (tzn. cizinec má uděleno vízum
nad 90 dnů nebo povolen dlouhodobý pobyt) nebo
b) dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu
živnostenskému úřadu. Cizinci, kteří při ohlášení nebo
podání žádosti o koncesi neměli povolen pobyt na území České republiky a kteří obdrželi od živnostenského
úřadu pro účely řízení o povolení k pobytu na území
ČR „předběžný výpis“, jsou povinni do 3 pracovních
dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na policii
předložit živnostenskému úřadu doklad o povolení
k pobytu.
Krásné léto Vám přeje
Ing. Vladimíra Stejná,
obecní živnostenský úřad Moravská Třebová
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Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Rozsah poskytované péče Lékařské služby první
pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. května
sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad
Orlicí a Litomyšli slouží na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi

počtem pacientů ve všední a sváteční den, zůstává
ordinační doba zachována v původním rozsahu,
tedy po celý týden. Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění
lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou

ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a v případě
ohrožení života volat záchrannou službu.
Magdalena Navrátilová,
tisková mluvčí Pardubického kraje

Ordinační doby LSPP pro dospělé
pátek

sobota, neděle,
svátky

umístění

poznámka

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

14.00 - 22.00

10.00 - 22.00

Erno Košťála 1014, Pardubice

slouží se i ve všední dny, službu
zajišťuje Pardubická lékařská pohotovost s.r.o.

Svitavská nemocnice, a.s.

18.00 - 21.00

9.00 - 17.00

LSPP sídlí v budově polikliniky naproti nemocnici.
Adresa: Kollárova 2070/22, Svitavy

Chrudimská nemocnice, a.s.

16.00 - 20.00

Litomyšlská nemocnice, a.s.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.

17.00 - 21.00

E-mailové poradenství
při Lince důvěry
Ústí nad Orlicí

8.00 - 17.00

v areálu nemocnice, v budově ředitelství

8.00 - 13.00

v areálu nemocnice, v budově ředitelství

9.00 - 18.00

v areálu nemocnice, v přízemí neurologického pavilónu

v pátek se neslouží

Pomůžete Zelenému Vendolí?

Zelené Vendolí je záchranná stanice, která v roce
2002 byla zařazena do Národní sítě stanic a působí v Unii stanic pro záchranu živočichů. Její
historie se začala psát již kolem roku 1987. Cílem
stanice je poskytování pomoci volně žijícím zvířaV minulém roce oslavila Linka důvěry Ústí nad
tům v nouzi. Spočívá v péči o nalezená opuštěná
Orlicí své 15. narozeniny. V roce 2011 i nadále
mláďata a poraněná či nemocná zvířata z celého
nabízíme a poskytujeme telefonickou krizovou
regionu. Stanice zapomoc všem lidem, ktejišťuje jejich svoz,
ří se potýkají s nějakým
případné
odborné
trápením, v nepřetržitém
ošetření a poskytnutí
provozu. Od 1. března
první pomoci. Dále se
2011 jsme naši činnost
podle možností snaží
rozšířili o novou sociálStejně jako v předchozích letech město Mozraněná a nemocná
ní službu. Jedná se o poravská Třebová poskytne stipendia pro dva
zvířata léčit, zajistit
radenství po e-mailu. Na
studenty vysokých škol. Žádosti o stipendijim rekonvalescenci
pracovníky linky důvěry
um se podávají na předepsaném formuláři na
a potřebnou rehabise můžete nově obraOdboru finančním MěÚ Mor. Třebová, nám.
litaci, aby uzdravené
cet s jakýmkoliv projedince bylo možné
blémem či trápením na
T. G. Masaryka 29. Žádost je třeba podat
vypustit zpět do příe-mailovou adresu: nanejpozději do 31. 7. 2011. Bližší informace
rody. Pokud to možpis@linkaduveryuo.cz.
o poskytování stipendií a tiskopis – „Žádost
né není, snaží se praPracovníci, kteří na Vaše
o poskytnutí stipendia“ jsou umístěny na
covníci o zabezpečení
e-maily odpovídají, jsou
stránkách města www.moravskatrebova.cz
důstojných podmínek
absolventy specializovave formulářích odboru finančního.
pro dožití trvale hanného kurzu Internetové
dicapovaných zvířat.
poradenství. Odpověď
Sestavují z nich i chovné páry a jejich mláďata
na e-mail je zpracována v nejbližším možném tervrací do přírody. Součástí Zeleného Vendolí je
mínu podle kapacity zařízení (odpověď zasíláme
také útulek pro psy, kam příslušníci městských ponejpozději do čtyř pracovních dnů). Novou služlicií z širokého okolí sváží zatoulané psy. Pracovbu poskytujeme bezplatně. Posláním e-mailového
níci stanice (zaměstporadenství je umožnit lidem v nepříznivé životnanci i dobrovolníci)
ní situaci dosáhnout na bezplatné poradenství po
se začali více oriene-mailu, které jim pomůže prostřednictvím potovat i na práci s mláskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci.
deží a veřejností jak
E-mailové poradenství může sloužit jako první
ve školách, na stanikontakt klienta s pomáhajícími službami. Požáci, tak i ve volném
dáte-li o pomoc, kterou Vám v rámci možností
čase. Snaží se stanici
e-mailového poradenství nebudeme moci poskytpropagovat v médinout, odkážeme a podáme Vám kontakt na další
ích i na veřejnosti.
odborníky, kteří Vám problém pomohou vyřešit.
Nabízejí programy
Více o činnosti e-mailové poradny naleznete na
ekologické výchovy,
našich webových stránkách: www.linkaduveryuo.
které seznamují se
cz. Výhodami e-mailové poradny je její snadná
zde chovanými zvířadostupnost, anonymita klienta, nulové náklady za
ty, pořádají výstavy,
využití služby. Rychlý kontakt: Telefonickou krisoutěže, přednášky,
zovou pomoc poskytujeme na čísle 465 52 42 52.
adopce zvířat, víkenE-mailové poradenství poskytujeme na:
dové brigády, tábory,
napis@linkaduveryuo.cz.
praxe studentů, ukázky kroužkování ptacLuďka Řeháková,
tva, prohlídky stanice
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Stipendia studentům
vysokých škol

s výkladem i možností posezení a opékání apod.
Provoz stanice není jednoduchá ani levná záležitost - na svoz zvířat, běžný provoz, léky, krmení,
či veterinární ošetření chybí finanční prostředky.
V současné době je nezbytné obnovit zázemí stanice (např. oplocení, přípravna krmiv, zázemí pro
veterinárního lékaře apod.) a je potřebná i výstavba nových voliér, či okruhu pro veřejnost. Zaměstnanci se snaží získat finanční prostředky mnoha
způsoby, ale bez přispění obětavých lidí by nebylo
možné stanici provozovat. Proto oslovují možné
sponzory ve firmách, podnikatelských subjektech,
ale i zastupitelstva měst, prostřednictvím odborů
životního prostředí. Také starosta města Svitavy
- David Šimek - si vzal Zelené Vendolí pod patronát. Objíždí okolní města a přesvědčuje radní,
aby se přijeli do Zeleného Vendolí podívat. Jedna z takových návštěv se odehrála 9. května, kdy
stanici navštívila delegace radních z Moravské
Třebové. Za minulý rok navštívilo Zelené Vendolí
kolem 5 tis. návštěvníků. Nikomu asi není osud
stanice lhostejný, proto se obracíme i na vás. Pomůžete? Své příspěvky posílejte prosím na č. účtu:
78-9932340217/0100. (Stanice je občanské sdružení - materiální a finanční dary jim poskytnuté
lze odečíst z daňového základu. Další informace
naleznete na http://zelene.vendoli.sweb.cz/). Za
případné finanční dary děkujeme.
Zuzana Pustinová, tisková mluvčí města Svitav
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Speciální škola měla co slavit
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická
škola slavila v těchto dnech 50. výročí svého založení. I když škola nikdy nebyla zřizována městem,
k Moravské Třebové rozhodně patří. Obyvatelé
města jí dodnes nazývají „slabozraká“, protože až
do začátku 90. let v ní byli vzděláváni a ubytováni
slabozrací žáci z celé republiky. Dnes je zařízením,
které vzdělává v mateřské škole, základní škole
a střední škole žáky, kteří nezvládají docházku do
běžných škol, žáky těžce i kombinovaně postižené.
Dlouholetou praxi má zdejší logopedická ambulance, v posledních třech letech docházejí do školy i ti
žáci ostatních základních škol Moravské Třebové
a okolí, kteří mají problémy s nácvikem čtení, psaní či mají výchovné problémy. K výročí školy se
žáci i pedagogové dočkali nových moderních prostor. Díky finanční dotaci Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod byla v posledním
roce spolufinancována Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny a výstavba nové budovy – zázemí pro sociální integraci žáků. V této budově žáci
najdou nejen nové moderní ubytování, ale zejména
nové prostory pro různé terapeutické činnosti: arteterapii a keramickou dílnu, místnost pro ergo a muziko terapii. Možnosti pohybové a tělesné výchovy
jistě posílí i nová rehabilitační tělocvična. Celkové
náklady na tuto investici převýšily částku 33 milionů korun. Zázemí pro sociální integraci žáků bylo
slavnostně otevřeno za účasti představitelů kraje
i města ve čtvrtek 12. 5. dopoledne. Slavnostní pro-

gram pokračoval i v odpoledních hodinách. Ve škole
jsou totiž realizovány dva projekty s podporou ESF.
A právě konference, která shrnovala jejich výsledky spojená s vystoupením žáků všech částí našich
škol, byla tak velkým lákadlem pro rodiče, že sál
městského kina byl zcela přeplněn. Atmosféra byla
výborná, 67 účinkujících předvedlo své umění a důstojně byly prezentovány i výsledky obou projektů:
výtvarné práce žáků, znalosti anglického jazyka,
dovednosti žáků za podpory pedagogické asistence
i kulinářské umění podpořené novými učebnicemi
do přípravy pokrmů žáků praktické školy. Vyvrcholením školních oslav však byl páteční program
pro absolventy a bývalé zaměstnance školy. Sjela
se jich z celé republiky necelá stovka. Prohlédli si
školu a město, na radnici byli přivítáni panem tajemníkem. Nešetřili slovy chvály na nové prostory
školy i změny, které se udály od jejich předchozího
shledání před pěti lety v našem městě. Program byl
zakončen společenským večerem v sále Na Písku,
který pro všechny uspořádala VSŠ a VOŠ Moravská Třebová a na kterém se všichni výborně bavili
za doprovodu hudební skupiny Kontakt. Oslavy tak
byly nejen důstojné, ale velmi příjemné a probíhaly v přátelské atmosféře. Za ni patří můj velký dík
všem pracovníkům školy, na jejichž bedrech přípravy oslav spočívaly stejně jako všem příznivcům
naší školy, kteří se účastnili našich oslav i těch, kteří
nás podporují a fandí nám i v časech všedních.
Pavlína Baslerová, ředitelka
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K recyklaci jsme odevzdali
1 084 televizí a monitorů
Moravská Třebová již několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče. Mimo
jiné i televize a monitory. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních
surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu
prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro naše město zajišťuje
sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu
za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody
z deseti sprchování. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, který obdržela Moravská Třebová za loňský rok, vyplývá,
že jsme v loňském roce vytřídili 694 televizí a 390
monitorů. Tím jsme uspořili 162 kWh elektřiny,
3 195 litrů ropy, 812 263 litrů vody a 7 292 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 44 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 165 tun. Když si uvědomíme,
že například osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Přestože nyní jsme se zaměřili pouze na
televize a monitory, přínos pro životní prostředí
představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří
elektroodpad nevyhazují do popelnic nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Hana Klímová – výherkyně
konference ŠVOČ 2011 Zvolen

Dne 10. května 2011 se konal 52. ročník mezinárodní konference ŠVOČ (študentskej vedeckej odbornej činnosti) na Drevárskej fakulte TU Zvolen. Bývalá žákyně Gymnázia v Moravské Třebové Hana Klímová, nyní studentka třetího ročníku
bakalářského stupně v oboru Nábytek na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, získala hlavní cenu
v technicko-technologické sekci s tématem “Modální analýza
rezonanční desky pianina metodou konečných prvků”.

Digitalizace 2011
Analog v územní oblasti Brno končí 30. června
2011.
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Brno-Kojál, Hodonín-Babí lom, Mikulov-Děvín, Svitavy-Kamenná Horka, Žďár nad Sázavou-Harusův vrch bude
30. června 2011 ukončeno. Na většině územní oblasti
tak nebude od června možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. Na
blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných
vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením
piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační
lištou a spoty. Pro další příjem televizního
signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat
i nadále u zemského (přes anténu) televizního
vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo
internetovou (IPTV) televizi. Při volbě zemského
televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box
(převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním
tunerem. Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel,

satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav
bude fungovat standardně i po 30. červnu.
KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?
Na webových stránkách - www.digitalne.tv
Na infolince - 800 90 60 30
Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30.
Zkušení operátoři zde denně zodpovídají dotazy ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin.
JAK BUDE ZAJIŠTĚNA INFORMOVANOST OBČANŮ?
Občané najdou ve svých schránkách speciální leták s názvem „Diginoviny“, kde jsou
všechny důležité informace uvedeny. Přibližně 3 měsíce před vypnutím se na obrazovkách u programů České televize těch diváků, kterých se vypínání týká, objeví speciální
„piktogram“, který je na vypínání upozorní. Poběží i semináře pro osoby se zdravotním postižením
o nichž je možné se více dozvědět na stránkách www.
ozp-digitalne.cz.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Mezinárodní konference
v Moravské Třebové
O víkendu 20. až 22. května probíhala v našem
městě konference s názvem VISEGRAD – TERRA INTERCULTURALIS. Tato konference je organizována od roku 2006 a věnována vzájemným
národnostním menšinám v zemích střední Evropy.
Pořadatelé konference si za místo konání poprvé
zvolili Moravskou Třebovou. Okouzlila je svou
atmosférou při letošních Dnech slovenské kultury.
Hlavními body konference bylo projednání vztahu
států střední Evropy ke svým vnitřním i vnějším
národnostním menšinám a kultura a vzdělávání
národnostních menšin. Akci pořádal Slovenskočeský klub s podporou Mezinárodního visegrádského fondu. Konference proběhla pod záštitou
starosty města Miloše Izáka a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

AVX nabídka
zaměstnání
AVX v Lanškrouně přijme středoškoláky
a vyučené v technických oborech (elektro,
strojní, chemie) do nepřetržitého provozu na
pozici DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE.
Možnost firemní dopravy z Moravské Třebové a další zaměstnanecké výhody. Více informací na 465 358 130 a 465 358 131.
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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

Opět jedno zachráněné
jízdní kolo

Při kontrolní pochůzkové činnosti před pátou hodinou ranní dne 14. 5. nalezla hlídka městské policie pohozené nezamčené jízdní kolo na parkovišti
u prodejny Billa. Kolo z parkoviště zejícího prázdnotou převezli strážníci na služebnu městské policie, kde jej bezpečně uložili. V pondělí v odpoledních hodinách, když přišel vlastník nahlásit jeho
zcizení, dočkal se šťastného shledání. Odcizené
jízdní kolo u Komerční banky při výběru z bankomatu se tak dostalo zpět ke svému majiteli.

Krádeže jsou téměř na
denním pořádku
Prodejna Billa v Moravské Třebové čelí v posledních týdnech téměř denním „nájezdům“ nežádoucích zákazníků, kteří ve snaze se obohatit, ukládají
zboží z regálů namísto nákupního košíku rovnou
do tašek nebo dětských kočárků a vynalézavě vynášejí z prodejny, samozřejmě bez jeho zaplacení.
Jeden z nenechavců je však evidentně nad míru
čistotný. Dne 15. 5. v podvečer, těsně po půl sedmé, přijala hlídka městské policie oznámení o dalším pokusu krádeže, kdy se snažil podle popisu
hubený muž tmavší pleti z prodejny vynést tašku, jejíž obsah
se při součtu vyšplhal na hodnotu 1.180 Kč. Zřejmě spoléhal na
anonymitu, což se mu v našem
městě nevyplatilo. Když byl
osloven ochrankou, lup odhodil
a z prodejny utekl. Ovšem místní
znalost strážníků je značná a po
krátkém popisu hned věděli, kdo
bude osobou, která se z tohoto skutku bude zpovídat. Když
policisté otevřeli tašku s lupem,
čekalo na ně překvapení. Taška
byla plná pracích prášků značky
Ariel. Že by chtěl takto výtržník
smýt své hříchy se zdálo policistům nepravděpodobné, proto
hříšníkovi následující den ulehčili z obsahu peněženky.

Mládež se baví

Garáže v prostoru bývalé cihelny za dopravním hřištěm
místního autoklubu na ulici Zahradnické, jsou o víkendových
dnech ve večerních hodinách
obléhány místní mládeží, která
se v tomto místě schází za účelem konzumace alkoholických
nápojů a společného užívání
si běžně dostupných rozmarů
dnešní doby. To by ovšem strážníky tolik netrápilo, jelikož kontrolou bylo zjištěno, že všichni
zúčastnění konzumenti alkoholických a tabákových výrobků
byli starší osmnácti let. Smutný
je ovšem fakt, že po takových
večerech zůstávají majitelům
garáží oči pro pláč. Nejenom
poničené a posprejované garáže, ale i hromady odpadků po

alkoholických nápojích, nedopalky cigaret, střepy
z lahví a další odpadky se povalují v okolí garáží
a samozřejmě je musí někdo uklidit a způsobenou
škodu odstranit. A tak abychom předešli škodám
účinnou prevencí, budou taková místa strážníky
městské policie průběžně monitorována a v případě zjištění protiprávního jednání budou strážníci
nekompromisně postupovat v jejich řešení.

Bezdomovci

S příchodem teplých měsíců se začíná v ulicích
města opět projevovat nešvár zvaný „bezdomovci“. Strážníkům začíná nekonečný boj. Z ulic
a parků města vykazují i několikrát denně povalující se podnapilé bezdomovce, mnohdy opravdu
v děsivém stavu. Svým jednáním vzbuzují veřejné pohoršení. I dospělá osoba těžce snáší pohled
na takovou scenérii. A co teprve kolemjdoucí děti
a mládež! Strážníkům došla trpělivost ve chvíli,
když zjistili, že ke skupince bezdomovců sídlících
za bývalou dětskou nemocnicí se přidávají děti ze
základních škol, které zde mají dokonce snadný
přístup k alkoholu a cigaretám. Policisté mládež
nacházející se na tomto místě převezli a předali do
péče zákonným zástupcům a pravidelnými kontrolami se snaží zamezit bezdomovcům navštěvovat
tuto lokalitu, okolí škol a park u místního muzea.
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Statistika
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo
k 30. 4. 2011 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 10.697 občanů ČR
a 110 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové evidováno k 30. 4. 2011 na
trvalém pobytu 10.807 občanů. Za
měsíc duben se v Moravské Třebové
narodilo 13 dětí, zemřelo 11 občanů,
přistěhovalo 15 obyvatel a odstěhovalo se 19 osob.

Problémy s motorkáři

Dva motorkáři si zřejmě popletli schody u školy
na Kostelním náměstí s místní nebo účelovou komunikací. Když dne 16. 5. po desáté hodině ranní
projížděli dva motorkáři po uvedených schodech
netušili, že je na konci schodiště čeká nemilé překvapení. Narazili totiž na hlídku městské policie,
která v té době právě v tomto místě vykonávala
svoji práci. Jeden z motorkářů se tak polekal, že
málem narazil do osobního vozidla projíždějícího po ulici Gorazdové, když se snažil co možná
nejrychleji strážníkům ujet. A to
nebudeme domýšlet, co se mohlo stát, kdyby vozidla na komunikaci právě nestála u přechodu pro
chodce. Druhý z motorkářů však
už tolik štěstí neměl. Jelikož se jednalo o místního, téměř čtyřicetiletého a policistům dobře známého
jedince J. K., který již v minulosti
tuto zkratku preferoval, hned bylo
strážníkům jasné, s kým budou tento přestupek projednávat. Zákon
o provozu na pozemních komunikacích má jasný výklad a ani tvrzení a přesvědčování představitelů
zákona o tom, že nad schody není
značka zákazu vjezdu, dotyčného
výtržníka nezachránilo od blokové
pokuty, která má hned za první cifrou tři nuly. Druhý z motorkářů zůstal bohužel policistům neznámý,
ale když byl jeden takový hrdina,
který kolegu nepodrazil, druhý se
může na úbytku z peněženky toho
prvního finančně podílet. Do jejich
vzájemného vyrovnání už městská
policie zasahovat nebude.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat
panu místostarostovi Ing.
Pavlu Brettschneiderovi za to,
že mu záleží na čistotě města,
dokáže naslouchat občanům
a nikdy neodmítne pomoc.
Vždy zjedná nápravu v konkrétní situaci.
Nájemníci domů
nám. T.G.M. č. 37 a 39
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Fotofestival představí obrazy vaší fantazie
Na Fotofestivalu Moravská Třebová se představí
umělci z České republiky i ze zahraničí. Zahájení letošního ročníku proběhne 25. června 2011. V rámci
fotofestivalu se uskuteční několik výstav jednotlivců i fotoklubů a přednášky či diskuse na
odborná témata. Autoři se také jako každý rok mohou zúčastnit tradiční soutěže
Salón na šňůrách, novinkou je velká internetová soutěž. Vystavená díla budou
zdarma k vidění do konce srpna 2011 na
různých místech v Moravské Třebové, například na zámku, městském úřadě, na radnici a v muzeu. K pravidelným účastníkům
fotofestivalu patří Fotoklub Černá slunečnice
z Prahy, Fotoklub Jablunkov nebo Fotoklub Litovel.
Významnými autory, kteří v minulosti představili na
festivalu svoji tvorbu, byli například fotograf časopisu
Reflex Jan Šibík nebo zakladatel fotofestivalu Rudolf
Zukal, který v prosinci 2010 zemřel. Mezi fotografiemi nechybí ani díla zahraničních autorů, především
z Polska, Slovenska nebo Německa. Každý ročník fotofestivalu nese své vlastní motto, jako „Setkání gene-

rací“ nebo „Podhůří, hory a lidé“. Letošní ročník má
podtitul „Obrazy vaší fantazie“ a z významných osobností umělecké fotografie se mohou návštěvníci těšit
především na Sáru Saudkovou, Jaroslava Kučeru nebo Libuši Jarcovjakovou. Do loňského
roku organizoval fotofestival Rudolf Zukal
ve spolupráci s Kulturními službami Moravská Třebová (KSMT). Letos se na pořádání přehlídky fotografií podílejí především studenti, podporu jim opět poskytují
KSMT. První výstavu letošního fotofestivalu můžete navštívit už od začátku června v Mázhausu Poštovka. FK Lanškroun zde
představuje soubor „Sudety uvnitř“ a z technických důvodů výstava potrvá jen do konce června.
Vystavující: Sára Saudková, Jaroslav Kučera a Libuše
Jarcovjaková. Dále: Fr. Heusler, FK Hazard Images
(Rusko), FK Jablunkov, FK Okamžiky Zlín, FK Nové
Město Nad Metují, FK Ostrava, FK Černá Slunečnice
Praha, FK Ústí Nad Labem, FK Lanškroun, R. Zukal
a Milan Toman. http://fotofestivalmt.cz.
Tereza Holanová
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Peklo děkuje
Na paloučku v Pekle proběhlo v sobotu
14. května odpoledne pro rodiče s dětmi
a posezení v přírodě s živou hudbou. Celá
akce by se nemohla zdařit bez podpory těchto partnerů, kterým tímto děkujeme: Sika
CZ, s.r.o. – dodavatel stavební chemie, Moravec pekárny, Lesy České republiky – pracoviště Svitavy a Moravská Třebová, Odbor
životního prostředí MěÚ M.T. Také děkujeme veřejnosti za podporu a účast na této akci
a těšíme se na další setkání s vámi.
Občerstvení V Pekle a Hell’s Brothers,
pořadatelé akce

Návštěva žáků 5. ročníku ve Vlaardingenu
Ve dnech 6.-12. května se uskutečnila připravovaná
a plánovaná cesta žáků 5. B ZŠ Palackého do partnerského města Vlaardingenu v Holandsku. Předcházely
jí dlouhodobé přípravy včetně nastudování programu,
který měli žáci připraven pro hostitelské školy a město
Vlaardingen. Měli jsme připravenu divadelní pohádku
Šťastný Honza /samozřejmě v holandštině/
a flétnové vystoupení
našeho souboru. Během
pobytu jsme společně
s holandskými žáky zažili hodiny sportu, které
jsme zaměřili na florbal, korfbal a softbal.
Navštívili jsme 4 různé
školy, kde nás jejich
ředitelé nebo zástupci
seznámili s některými
třídami, provedli nás
budovami. V těch jsme
se pak seznámili se svými holandskými vrstevníky. Setkali jsme se všude s velkou pohostinností a zájmem o naše vystoupení. My,
žáci, učitelé i rodiče, jsme se dověděli spoustu informací
a zajímavostí o holandském školství, a tak jsme přicházeli na rozdíly a podobnosti ve školství u nás a u našich
přátel. Znovu jsme se přesvědčili o tom, jak je důležité
znát cizí jazyky. Kromě němčiny a angličtiny jsme se
pokoušeli porozumět i holandštině, která je jim velmi
příbuzná. Vystoupení na školách, v městském divadle
pro členy Rotary klubu a jejich hosty, na radnici, v domově pro seniory, ale například i v čínské restauraci
bylo celkem 7, což bylo velmi náročné. Někdy se nám
to zdálo až na hranici našich možností. Jsme ale rádi,
že se vše podařilo a že jsme sklidili uznání a pochvalu za naše vystoupení. Kromě zmíněných vystoupení
a sportovních aktivit jsme navštívili město Rotterdam,
prohlédli jsme si námořní muzeum, absolvovali pro-

jížďku rotterdamským přístavem. Jedním z největších
zážitků pro žáky i dospělé byla návštěva zoologické zahrady v tomto městě. V neděli se nám podařilo za velmi
teplého počasí koupání v Severním moři na pláži Hook
van Holland. Velmi srdečné a pohostinné bylo setkání
s panem starostou Vlaardingenu Tjerkem Bruinsmou,
který nám věnoval čas
a osobně nás prováděl
radnicí. Celý program
zajišťoval a naplánoval pan Jan van Hemert, který stál u zrodu
naší cesty, doprovázel
nás společně s paní
Joke během celého pobytu. Jemu jsme velmi
vděčni i za zajištění
přízně tamní radnice
a za finanční zajištění
celého pobytu. Poděkovat bychom chtěli
též Johnu Berghannovi, Peteru van Wilsemovi a dalším přátelům (manželé
Boumanovi) za pomoc a starost o žáky. Naše návštěva
byla dalším dílem mozaiky spolupráce s tímto partnerským městem a pro nás bylo velkou ctí, že jsme k ní
mohli přispět malým dílkem. Chceme poděkovat vedení
našeho města i zastupitelům za velmi významnou podporu, finanční i morální, bez níž bychom těžko mohli
tak náročnou cestu podniknout. Děkujeme také firmám
Kayser, Protechnik consulting a Atek za sponzorství
a podporu, která nám umožnila získávat zkušenosti,
prohlubovat znalost cizích jazyků a reprezentovat město. Poděkování patří učitelům a rodičům, kteří se 6 dní
a nocí snažili o bezchybný průběh zájezdu a spokojený
návrat všech žáků domů.
Jaroslav Jarůšek
tř. učitel jmenované třídy a vedoucí zájezdu

Akce v JK Útěchov
7. 5. se, mimo našich klubových členů (kterým patří velký dík, bez jejich pomoci by tyto akce nebylo možné pořádat ) sešlo dalších 16 dětí, abychom spolu strávili celý den u koní. Mimo péče o koně a ježdění byl den nabitý hrami
a soutěžemi. Děti se nadšeně a s vervou vrhaly do všeho, co jsme jim připravili
a tak s nimi byla báječná spolupráce. Jako odměnu za jejich šikovnost si některé z nich odnesly ceny v podobě poukázky na jezdeckou hodinu zdarma, či
cestu s námi na závody. Této výhry Monča s Jolčou hned následující víkend
využily. V Litomyšli jsme úspěšně absolvovali letošní první závody. Charlotta
a Rose D´Or dobře skákali, a tak jsme si ze čtyř startů odvezli hned tři stužky!
Fotky a informace o dalších akcích najdete na www.jk-utechov.cz.

Muzeum arcade – herních
automatů v Moravské Třebové

První muzeum herních arcade automatů a her
v ČR. Od 1. 6. 2011 bude otevřeno muzeum arcade v Moravské Třebové. Rádi bychom vás přivítali v muzeu automatů, v jednom z největších
světových soukromých sbírek herních mechanických a elektrických zábavních automatů, flipperů
a hudebních jukeboxů. Vezmeme vás na cestu od
počátku 20. století od prvních flipperů, mechanických automatů, až k moderním video arkádovým
hrám. To je cesta zpět do vzpomínek. Je to příležitost ukázat svým dětem nebo vnoučatům, co jste
dělali pro zábavu, když jste byli v jejich věku. Při
pohledu na současné videohry doma, možná před
televizí, si vzpomenete, co jste hrávali jako děti
vy. Sbírka se skládá z více než 300 kusů těchto
mincovních automatů. Ty nejzajímavější položky
jsou vystaveny v muzeu arcade v Moravské Třebové. Tato sbírka se neustále rozrůstá, doplňuje
a každým rokem se objeví nový zajímavý přírůstek. Více informací na www.muzeumarcade.cz.
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. a vždy 1 hodinu před začátkem každého představení. Rezervace vstupenek přijí-

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

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Autopohádky (ČR)

1. 6. středa, 17:00, vstupné 65 Kč
Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven
ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše
spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá z pohádek bude
zpracována jinou technikou a jiným tvůrčím týmem.
První epizoda inspirovaná Pohádkou o princezně, která
se nesmála, je animována poloplastickou technologií.
Režisérem této povídky je Břetislav Pojar a výtvarníkem
Pavel Koutský. Druhý příběh využívá klasickou animaci
loutek. Výtvarníkem a režisérem je Michal Žabka,
příběh o Víle a účetním je zábavný pro děti a poučný
pro tatínky. Třetí část je animovaná velmi neobvyklou
technologii papírové ploché loutky v reálném prostoru.
Výtvarníkem je Bára Dlouhá a režisérem František
Váša. Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce je známý,
jeho nová interpretace ve světě kol a motorů je však
naprosto nová. Čtvrtá epizoda se odehrává v nedaleké
budoucnosti. Režisér a výtvarník Libor Pixa doufá, že

Jamie, bohatší o vlastní zkušenost, začne modrý prášek
prodávat jako o život…
Režie: Edward Zwick, hrají: Anne Hathaway, Jake
Gyllenhaal, Oliver Platt ad.
Romantická komedie, přístupný od 12 let, 112 min.

Zkus mě rozesmát (USA)*
8. 6. středa, 19:00, vstupné 70 Kč

Ve filmu Zkus mě rozesmát požádá plastický chirurg,
který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, svou

v tu chvíli probudí něco jako černé svědomí. Vezme Hopa
domů a slíbí mu, že se postará jak o něj, tak o část jeho
velikonočních povinností. Oba nesourodí spolubydlící
se však velmi rychle naučí, že je čas dospět.
Režie: Tim Hill, hrají: Russell Brand, James Marsden,
Kaley Cuoco a další
Komedie, přístupný, 95 min.

Správci osudu (USA)*

20. 6. pondělí, 19:00, vstupné 60 Kč
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to
všechno úplně jinak? Co když naše kroky řídí někdo, kdo
s námi má konkrétní plány? A co se stane, když mu je,
byť nevědomky, překazíme? Ambiciózní thriller Správci
osudu podle povídky Philipa K. Dicka naznačuje, že svět
může být místem, kde pro náhodu není místo a s osudy
lidí si pohrávají pánové v klobouku…
Režie: George Nolfi, hrají: Matt Damon, Emily Blunt,
Anthony Mackie ad.
Thriller, USA, přístupný od 12 let, 106 min.

Czech Made Man (ČR)
věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět
bývalou manželkou, aby mu tak pomohla urovnat jednu
neuváženou lež. Když se mu ale vymstí ještě několik
dalších lží, vloží se do věci i její děti a všichni se
společně vydávají na víkend na Havaji, který jim všem
zcela změní život.
Režie: Dennis Dugan, hrají: Jennifer Aniston, Adam
Sandler, Nicole Kidman ad.
Komedie, přístupný.

Thor (USA)*

22. 6. středa, 19:00, vstupné 70 Kč
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od
otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi
internetových domén. Nemožné je možné, padají normy,
konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout
se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje
nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž
nezvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to
jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky.
Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak
snadné, až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může

13. 6. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
zdravý rozum zvítězí nad chamtivostí a touhou být za
každých okolností první. Režisérem hraných předělů je
Jakub Kohák. Vypravěčem zpěvák skupiny Chinaski.
Animovaný, rodinný, přístupný, 75 min.

Thorovu otci, vládci bohů Odinovi, trvalo spoustu
let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní
a domýšlivý syn ale dělá všechno pro to, aby tuhle
rovnováhu narušil. Když pohár trpělivosti jeho otce

Láska a jiné závislosti (USA)*
6. 6. pondělí, 19:00, vstupné 60 Kč

Jamie se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal
profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je
balení holek. Když čeká na audienci v jedné čekárně,
uvidí JI. krásnou a smyslnou Maggii. Domluvit si
rande zabere Jamiemu pár minut. Jako by Maggie měla
na všechno málo času. Coby pacientka v první fázi
Parkinsonovy choroby ho skutečně nemá nazbyt. Ve
chvíli, kdy se spolu začnou intimně sbližovat, vstoupí do
jejich života viagra. Jamie totiž není zrovna ve formě,
a tak mu Maggie navrhne, že by mohl vyzkoušet „motor
na erekci“, který jeho zaměstnavatel právě vyvinul.

přeteče, Odin Thora exemplárně potrestá. Odebere
mu jeho božské schopnosti a svrhne ho mezi obyčejné
smrtelníky na planetu Zemi. Svržený a zavržený Thor
lidmi zpočátku opovrhuje, postupně se mu ale začnou
dostávat pod kůži, zejména sličná vědkyně Jane Foster.
Thorovi ale není dopřáno užívat si pozemského klidu…
Režie: Keneth Branagh, hrají: Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Tom Hiddleston ad.
Fantasy, přístupný od 12 let.

Hop (USA)

15. 6. středa, 17:00, vstupné 70 Kč

Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček Hop
snící o budoucnosti rockové hvězdy. Jednoho dne však
Hopa přejede autem Fred, mladý ulejvák, u kterého se

za ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z netušených
a nekonečných možností internetu vyroste ve finále
virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje
hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten
se ovšem stylově zvrtne.
Režie: Tomáš Řehořek, hrají: Jan Budař, Martin Písařík,
Predrag Bjelac, Milan Šteindler, Veronika Hong,
Kateřina Brožová, Jana Krausová, Petr Čtvrtníček,
Katarína Hasprová, Václav Marek, Ester Kočičková,
Filip Švarc, Martin Hranáč, Antonín Duchoslav, Norbert
Lichý ad.
Černá komedie, přístupný od 15 let, 90 min.

Čertova nevěsta (ČR)

29. 6. středa, 17:00, vstupné 70 Kč
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá
královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde
trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém
rozpadlém mlýně a královně se zakrátko narodí holčička.
Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem
královniny komorné a časem se do sebe zamilují.
Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu
s čertem a princezna se má stát v den svých osmnáctých
narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples,
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kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země
a tak uniknout svému osudu. Jedním z nápadníků je
i Luciper, kterého však Štěpánka odmítne. Ten ji zakleje
do přízraku, zjevujícího se pak každou noc na terasách

26. 6. – 31. 8. 2011

Kulturní centrum

možnost zhlédnutí všech výstav kdykoli od pondělí do
pátku

Fotofestival
Moravská Třebová

Fotofestival se uskuteční za laskavé podpory:
Město Moravská Třebová, Martech holding a.s.,
DGF a.s., ORCZ, Moravec Pekárny s.r.o.

12. ročník, 25. 6. – 31. 8. 2011

Městské muzeum

výstavy/přednášky/workshopy

Program:
Sobota 25. 6. 2011

zámku. Štěpán se ji rozhodne vysvobodit a pustí se do
boje proti peklu. Svou odvahou a především silou své
lásky vykoná tři úkoly, které mu čert zadá. Při posledním
úkolu svou chytrostí přemůže dokonce i samotného
Lucipera a svou Štěpánku vysvobodí z moci pekla. Oba
je pak čeká krásný a pohádkový život.
Režie: Zdeněk Troška, hrají: Václav Šanda, Eva
Josefíková, Sabina Laurinová, David Suchařípa, Jana
Andresíková, Barbora Munzarová, František Němec, Jan
Kuželka, Karel Zima, Nina Horáková, Veronika Nová,
Barbora Fišerová, Antonín Hardt, Alexander Hemala ad.
Pohádka, přístupný, 101 min.
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Otvírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
sobota a neděle 14.00–16.00 hod.

9:00	zahájení Fotofestivalu Moravská
Třebová ve dvoraně muzea
starostou města Moravská Třebová
JUDr. Milošem Izákem,
slovem provází Michaela Slámová.
		V kulturním programu vystoupí
pěvecký sbor Fermáta
9:30–10:30 přednáškový blok #1
10:30–11:30 přednáškový blok #2
11:30–12:30 přestávka na oběd
13:00–14:00 přednáškový blok #3
14:00 vernisáže výstavních prostor
17:00 uzavření všech výstavních prostor

Stálá expozice

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

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

Neděle 26. 6. 2011
výstavy budou otevřeny od 10:00–12:00 hodin a od
13:00–16:00 hodin

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

Bleší trh

18. 6. 2011, 8:30–13:00 hod
Městská tržnice, ul. Komenského

Městské slavnosti
18. 6. 2011

13:00 Báječná maskotí show
Školák Albertík představí publiku ty nejžádanější soutěžní klání, vtipné scénky a hudební vstupy ze svých
autorských programů. Na cestě za dobrodružstvím mu společnost bude dělat dvanáct maskotích kamarádů:
pirát Zoubek, houbička Bob, medvídek Maňána, opičák, oslík, tygr, sob, králíček, pes Pluto, panenka
Madlénka, Elmo a Shreka. Na všechny diváky v průběhu programu navíc čeká narozeninová nadílka. Uvádí
umělecká agentura SHAKER Václava Třasáka.
15:30 The Shapes (alternative Olomouc)
Anita Blokšová – bicí, Tomáš Morávek – elektroakustická kytara, Miroslav Novotný – elektrická kytara,
Jakub Lorenc – baskytara, Helena Pernicová – housle, Michaela Grohmanová – externí zpěvačka, Suppapol
Kaeowichian – elektrická kytara – thajský student z Bankoku, který je v ČR na ročním studijním pobytu
a žije v rodině ve Šternberku.

4.6.
10.6.

Dance Party Mix – dj´s Company
panák Tullamore Dew – 35 Kč

Mojito Birthday Night – dj Juri & J.M.X.

Máte narozeniny v termínu od 1. 6. do 12. 6.? Oslavte je s přáteli v Duku Duku.
Jako dárek dostanete 400 Kč na baru. Více na webových stránkách.
panák Bacardi – 35 Kč, Mojito – 50 Kč

11.6.

Omniglow Exclusive Party – dj Maty

17.6.

Velká Pěnová Párty
s rádiem Haná – dj Lukáš Kobza

19:00 Moravskotřebovský swingový orchestr Františka Zeleného
Desetičlenná moravskotřebovská kapela má ve svém repertoáru skladby jak pomalé, tak rychlé, z repertoáru
českých i zahraničních interpretů (Frank Sinatra, Glenn Miller). Velký ohlas vždy sklízí hity Loudá se
půlměsíc, Dva roky jezdím bez nehod, Koukej, se mnou si píseň broukej nebo česká verze Elvisova Falling
in love with you. Milovníci dobrého swingu si zajisté přijdou na své.

18.6.
24.6.

Tour de Beer After Party – dj Juri & J.M.X.

20:30 Laura a její tygři
Hudební skupina ovlivněná řadou hudebních žánrů: funk, soul, jazz, rock. V roce 1985 v Neprakta klubu
Karel Šůcha založil skupinu Laura a její tygři. K názvu Šůchu inspirovala Saroyanova novela Tracyho tygr.
Skupina si ode dne založení po dnešek drží typickou image: bílé košile, černé brýle, kravaty i kalhoty. V roce
1999 prošla totálním přeobsazením. Zprofesionalizované amatéry nahradili absolventi konzervatoří. Dnes
z původní sestavy v kapele působí Karel Šůcha a Bohumil Vitásek. Skupinou prošla řada umělců (Jana
Amrichová, Martin Pošta, Ilona Csáková, Dan Nekonečný, Miloš Vacík, Ivan Myslikovjan, Tereza Hálová,
Lenka Nová, Vladěna Svobodová a další).

25.6.

Holiday Gift Party – dj Maty

17:30 ALEŠ BRICHTA BAND
Aleš Brichta, český rockový zpěvák, zakládající člen a kdysi vůdčí osobnost legendární české heavy
metalové skupiny Arakain. Dnes vystupuje se svou vlastní kapelou Aleš Brichta Band. V roce 2008 byl
posluchači českého Radia Beat zvolen v kategorii „Osobnost“ do Beatové síně slávy.

22:00 Werglův Pjos Moravská Třebová
Živá, energická, pohodová a zábavná – to je moravskotřebovská punk-rocková kapela, kterou zajisté není třeba
místnímu publiku dlouze představovat. Jejich poslední album s názvem „Pia Fraus“ bylo kritikou označeno
jako výborně zahraná muzika se svižnými hudebními nápady, působivou razantní energií a dokonalým
smyčcovým kořením…

Panák Fernet Stock Exclusive – 25 Kč

I Like Disco – dj Shirak
panák Havana Rum – 35 Kč, Cuba Libre – 50 Kč

Prázdninový dáreček vašeho klubu – VSTUP ZDARMA!!!
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Kam za kulturou
v Českomoravském
pomezí

strana 9

Nadační fond
kostela sv. Jakuba
v Městečku Trnávce

Červen 2011

připravuje v měsíci červnu:

Litomyšl
4. 6. 2011 od 13:00 – 22:00 hod. / před Lidovým
domem
Minifest
Festival kapel z Litomyšle a okolí
od 13:00 – 18:00 hod. / Smetanovo náměstí
Strongmann 2011
Klání silných mužů v různých disciplínách, host
Z. Srstka.
do 4. 9. 2011 / Regionální muzeum
Výstava: Zdeněk Miler dětem
Interaktivní výstava k 90. narozeninám Z. Milera
a 55. narozeninám Krtečka.
Do 31. 8. 2011 / Státní zámek Litomyšl
Výstava: Hračky s příběhem
V rámci II. Prohlídkové trasy.

Svitavy
11. 6. 2011 od 14:00 – 18:00 hod. / park J. Palacha
Den dětí
Program pro malé a velké děti a mládež
od 20:00 hod. vystoupení skupiny Kowalski.
12. 6. 2011 od 20:00 hod. / nám. Míru u fontány
Bratři Ebenové servírují Chlebíčky
Koncert pod širým nebem.
17. 6. 2011 od 19:00 hod. / Fabrika
Jiří Stivín a Jazz Quartet Den rododendronů
Jazzové skladby inspirované lidovou hudbou
a světovými evergreeny.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička
4. 6. 2011 od 19:00 hod. / Centrum B. Martinů
a další místa ve městě
Čas pro neobyčejné zážitky
12. ročník netradiční noční prohlídky Poličky věnovaný divadlu.
6. 6. 2011 od 19:00 hod. / Tylův dům
Hvězdy, jak je neznáte…
Herečka J. Bohdalová a rocker P. Janda se sejdou
v putovní talk show.
18. 6. 2011 od 14:00 do 17:00 hod. / Tylův dům
Dětské odpoledne
Zábavné odpoledne pro děti na ukončení školního
roku.

Vysoké Mýto
10. 6. – 6. 7. 2011 / Městská galerie, výstavní síň
J. Jušky
Výstava: Bohuslav Reynek
11. 6. 2011 / náměstí Přemysla Otakara II.
Festival: Sodomkovo Mýto
Setkání příznivců nejen automobilových veteránů.
6. – 26.6. 2011 / Regionální muzeum
Výstava: Hoří!
Výstava modelů hasičské techniky.

Den otevřených
dveří
na sřelnici střeleckého
sportovního klubu 17. 6. 2011
Základní organizace BTS a střelecký oddíl mládeže BTS Moravská Třebová zve širokou veřejnost
na den otevřených dveří v pátek 17. 6. od 15.00
na naší střelnici AVZO, BTS v Linharticích (nad
závodištěm). Zastřílí si každý i bez zbrojního průkazu, včetně dětí – pušky i pistole různých ráží.
Střelba pouze za režijní cenu střeliva. Instruktoři
a zkušení střelci naší organizace vám budou k dispozici.
Zve správce střelnice Miroslav Pařízek
a trenér mládeže Tomáš Přidal

Besedu s P. Františkem Líznou
SJ. knězem poutníkem, autorem
knih „Musím jít dál“, „Šel jsem
však vytrvale“ a dalších. V neděli
5. června v 16 hodin v Kulturním
domě v Městečku Trnávce.

Koncert skupiny Spirituál
kvintet v neděli 26. června v 16 ho-

din v kostele sv. Jakuba v Městečku
Trnávce. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude použitý  na opravy
kostela.

Swingový Orchestr Františka Zeleného
Posezení při swingových melodiích s grilováním.
Zve vás restaurace U Kalvárie. 11. června od 17:00 do 20:00.
Koná se pouze za příznivého počasí.
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Sbor dobrovolných hasičů Sušice zve děti na

Dětské odpoledne plné
soutěží
sobota 4. června ve 13:00 na hřišti v Sušicích
Program:
• vystoupení Mateřské školy Sušice
• pohádkový strom
• šplh na májky a jiné soutěže
• závod na kolech a odrážedlech pro malé děti
Občerstvení zajištěno, zvou hasiči Sušice
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Baťův „Dům služby“ na moravskotřebovském náměstí
Na moravskotřebovském náměstí byl dosud zbourán jen jeden historický dům. Všechny domy byly
opakovaně přestavovány a opravovány zejména
v důsledku požárů, demolován byl však jen jediný.
Byl to dům č. 15 a důvodem jeho demolice bylo
budování obchodního domu firmy Baťa.
Vytváření sítě prodejen firmy Baťa
Přímý kontakt výrobce se spotřebitelem odbourává další náklady na distribuci zboží, což následně
snižuje jeho cenu, navíc zaručuje přímý vliv na
prezentaci a prodej zboží zákazníkovi. Firma Baťa
vytvářela vlastní síť prodejen obuvi od roku 1917
podle zásady „Tam, kde je kostel a četníci, musí
stát i prodejna Baťa“. První prodejnu v Moravské
Třebové měla asi od roku 1924 v Lanškrounské
ulici č. 34. V druhé polovině dvacátých let dále
prudce rostl počet prodejen, v té době ovšem firma
začala stavět vlastní obchodní domy či tzv. domy
služby (byly tak nazývány i menší budovy, které
měly v přízemí prodejnu, ev. opravny a další služby, a v patrech byty, tak jako tomu bylo v Moravské Třebové). Tyto železobetonové stavby byly
stavěny v jednotném stylu, aby byly rozpoznatelné na první pohled. Vyznačovaly se velkými výklady, zasklenými i v zadní části, takže jimi byl
možný průhled do obchodu,
a vchodem vnořeným mezi
výklady. Velký prostor byl
věnován firemnímu logu
a reklamě. Dosažený efekt
byl ovšem často vykoupen
brutálními zásahy v historických jádrech měst (kromě Moravské Třebové na
Moravě např. Frýdek-Místek, Hranice na Moravě,
Znojmo, …). Zde docházelo ke kompromisu při volbě tvaru střechy – typická
plochá střecha velkých obchodních domů, osazená
plechovým reklamním nápisem, je u domů v řadové
zástavbě historických měst
zpravidla nahrazena střechou sedlovou, která dům Prodejna firmy Baťa
alespoň trochu připodobňuje okolním stavbám. Nejčastější postup byl takový, že firma Baťa zakoupila na rušném místě
ve městě dům, který buď adaptovala na vlastní
prodejnu, nebo jej zbourala a postavila obchodní dům. Přitom často narážela na památkovou
ochranu stávajících budov. V některých městech
zejména díky nechuti povolit novostavbu v historickém středu města, nechat zbourat stávající dům
a narušit tím stávající zástavbu, se stavební řízení
prodlužuje až na několik let. To ovšem nebyl případ Moravské Třebové.
Z historie domu č. 15 na náměstí
Dům č. 15 byl znovu vystavěn po požáru v roce
1541, vyhořel pak i v letech 1726 a 1840. Před
posledním požárem asi nebyl v nejlepším stavu –
roku 1820, kdy byl jeho majitelem Martin Sicha,
nařídil magistrát stržení jedné obvodové zdi, která
hrozila zřícením. Majitel však neuposlechl, zeď se
v roce 1824 zřítila a nadělala značné škody, zejména na hostinci „U černého medvěda“ v uličce vedoucí k zámku. Od roku 1840 byl dům v majetku
rodiny Habicherovy (Habigerovy – příjmení nebylo psáno jednotně). Josef Habicher jej po posledním požáru nechal vystavět jako dvoupatrový. Ve

dvacátých letech zde měl provozovnu pekař Wölfl, počátkem třicátých let zde pekařství provozoval
Leopold Habicher. V únoru 1935 prodala rodina
Habicherova dům firmě Baťa. Řešila tak zřejmě
vážné existenční problémy a Baťa mohl jistě nabídnout více než případní další zájemci, ostatně
hledal dům na moravskotřebovském náměstí už
delší dobu. To byla pro rodinu Habicherovu polehčující okolnost, přesto jim němečtí spoluobčané měli prodej „starého německého měšťanského
domu“ této firmě velmi za zlé - byl to velký prohřešek proti jejich snaze nedopustit, aby Češi získávali v Moravské Třebové nemovitý majetek.
Stavba „Domu služby“
Koncem března 1935 firma Baťa požádala o povolení dům zbourat a postavit na jeho místě novostavbu „obchodního a obytného domu“. Stavební
povolení bylo vydáno už po dvou týdnech. Mimo
jiné se v něm uvádí, že „projektovaná fasáda se
dalekosáhle hodí k okolí“. Firma byla povinna vyžádat si povolení Státního památkového úřadu pro
Moravu a Slezsko v Brně. Ani s památkáři však
nebyly velké problémy. Památkový úřad se sice
vyjádřil, že zboření domu „bude citelnou ztrátou
pro ochranu památek“, avšak povolil je s tím, že

k zeslabení zdí sousedních budov. Byla nucena
od tohoto záměru upustit a ovšem také napravit
škody způsobené sousedům. Stavba už pak zřejmě
pokračovala bez větších průtahů. Koncem listopadu 1935 firma požádala o kolaudaci novostavby
a přestěhovala do ní svou prodejnu z Lanškrounské ulice. Tam bývalý vedoucí Baťovy prodejny
Hermann Bilowitzky zřídil prodejnu obuvi zn.
Humanic.
Na moravskotřebovském náměstí byl ještě před
Vánocemi 1935 otevřen další „Dům služby“, jaké
firma stavěla ve všech trochu větších městech republiky. Kromě prostorné moderní prodejny zde
byly umístěny čtyři kabiny pro pedikérské služby a v zadní části domu opravna obuvi, vybavená moderními stroji. Osvětlení výkladů a neónová
reklama přispěly k vydatnějšímu nočnímu osvětlení dříve dosti temného rohu náměstí. Vedením
„Domu služby“ byl pověřen zkušený zaměstnanec
firmy Baťa jménem Malena.
Zrušení „Domu služby“ po připojení města
k Německé říši
Přes odpor, který vyvolal „přechod německého
majetku do českých rukou“ a následná demolice
historického domu, si firma Baťa obyvatelstvo
Moravské Třebové nakonec
zajisté získala svou cenovou politikou a příjemnými
obchodními prostory. „Dům
služby“ na moravskotřebovském náměstí byl však v provozu jen asi tři roky. Po připojení Sudet k Německé říši
dostaly zde umístěné prodejny firmy Baťa nové nájemce.
Moravskotřebovský „Dům
služby“ získala opět firma
Hermann Bilowitzky.
-jm„Dům služby“ po přeměně
v „Dům bot“ – snímek
z roku 1940

průčelí a klenutá část domu musí být
zdokumentovány,
fotodokumentace
a půdorysy zaslány městskému muzeu
a památkovému úřadu, do muzea mají
být odevzdány také kamenné svorníky
a klenební žebra, případné nálezy maleb či jiné výzdoby mají být neprodleně
hlášeny památkářům, má být dodržena
výška hlavní římsy a stavba provedena
přesně podle předloženého projektu.
V muzejní sbírce jsou dodnes uchovávány tři svorníky se znaky pánů z Boskovic, pánů z Lipé a ševcovského nebo
spíše punčochářského cechu, pocházející z mázhausu domu č. 15 na náměstí. Pod omítkou se uchovaly ve velmi dobrém stavu a zajímavé jsou také
tím, že jsou na nich zřetelné kamenické
značky. (Dva svorníky je možné vidět
v renesanční expozici na zámku.) Demolice byla zahájena kolem poloviny
srpna. Narazila však na protesty sousedů, protože způsobila trhliny ve zdech
jejich domů. Navíc chtěla firma oproti
původně schválenému plánu přistoupit
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Společnost česko-německého porozumění ve spolupráci
s Nadací Gertfrieda a Emmi Schellbergových Mnichov
Srdečně zve na výstavu

Chvilky vzpomínání
Výstava malířské a sochařské tvorby

Gerfrieda Schellbergera
Vernisáž výstavy se koná 16. 6. 2011 ve 14 hodin
ve středisku česko-německého porozumění
Svitavská 18, Mor. Třebová

Církve
Církev bratrská

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

Výstavu je možno shlédnout út–pá od 9–12 hodin
a od 14–16 hodin.
Výstava potrvá do 31. 7. 2011
Gerfried Schellberger se narodil 1. 3. 1918
v Hostinném na úpatí Krkonoš a vyrostl na severu Čech v Chomutově. V roce 1939 musel ukončit své studium na Karlově universitě v Praze
a musel nastoupit na vojenskou službu. Uměleckou činnost v té době mu umožnila pouze čtyřměsíční studijní dovolená na pražské Akademii
umění v letech 1942/43. Po vojenské službě byl

Tisíc skautů zaplavilo louku u Blanska
Osamělá louka v Češkovicích u Blanska se ve dnech
4.–8. 5. rázem proměnila. Sjeli se tu totiž skauti ze
všech koutů republiky aby se zúčastnili celostátního
setkání s názvem ObRok 2011. Tato akce je určena pro
mladé od 15 let a pyšní se svým přívlastkem „celostátní“, vždyť letos ji navštívila téměř tisícovka skautů!

Církev československá
husitská

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

Sbor Českobratrské církve
evangelické
Svitavská 40; 571 01 Moravská Třebová
farář Alois Němec – mobil 777 234 514

Program bohoslužeb a dalších setkání:
každé pondělí v 15.30 biblická hodina v domově
důchodců
každý čtvrtek v 17 hod. biblická hodina na faře
každou neděli v 9 hod. bohoslužby v sále na faře

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

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

dva roky ve francouzském zajetí, po propuštění
ze zajetí se vyučil keramikem a svá studia pro
povolání učitele ukončil v roce 1950 s oborem
výtvarná výchova na Pedagogickém institutu
v Darmstadtu. V roce 1956 našel se svojí paní
Emou nový domov v Schienenu u západní části Bodamského jezera. Mnohostranné souhrnné
umělecké dílo Gerfrieda Schellbergera zahrnuje
vedle maleb a kreseb, skulptur a plastik také básně a literární spisy. Gerfrie Schellberger zemřel
22. 6. 2008 v Schienenu/De.

Program byl pestrý – od velké strategické hry a noční
hry po Blansku až po zajímavé tematické přednášky.
Nechybělo seznamování formou výletu po Moravském krasu, skupiny skautů se navzájem obohatily
vlastní vzájemnou aktivitou, kterou si připravily pro
ostatní. Jeden den byl také věnován pomoci druhým.
Práce byly zajímavé – návštěva domova seniorů, pomoc v jeskyních i v nemocnici, brigáda ve skautském
středisku Kaprálův mlýn a mnoho dalších. Největší
radosti se však těšily večery, které byly plné tance,

Projekt ZŠ a MŠ Třebařov
Pedagogové ze ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy
v současné době pracují na projektu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem Komplexní řešení environmentální výchovy vzdělávání
a osvěty v ZŠ Třebařov, registrační číslo CZ.1.07/1.1.03/03.0500, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
v celkové výši 2 280 444,78 Kč. Hlavním cílem
projektu je zlepšit teoretické i praktické znalosti
žáků v oblasti EVVO. Všichni pedagogové byli
proškolení v moderních vyučovacích metodách
podporujících aktivní myšlení žáků, které aplikují
ve vyučovacím procesu. 37 žáků využilo možnost
zúčastnit se týdenních ekologických pobytů ve
střediscích ekologické výchovy Kladno-Čabárna
a Oucmanice. Z fondu byl financován celoškolní
projektový den „Den Země“ a zakoupena další interaktivní tabule. V následném období bude probíhat ověřování vytvořených výukových materiálů,
tvorba sborníků, další pobyty žáků v ekocentrech,
terénní exkurze a přednášky a dovybavení odborné učebny. Podrobnější informace o průběhu akcí
získáte na www.zstrebarov.cz.
Mgr. Alena Valentová, manažerka projektu

zpěvu, setkávání v čajovně či krčmě, ale hlavně koncertů, na ObRok přijely kapely Chaotic, Magnetikum,
Sabra Cadabra a jiné. „Posláním ObRoku je setkávání mladých lidí, kteří se nejen baví, ale i spolupracují
a rozvíjejí se,“ uvedl šéf celého ObRoku11 Miroslav
Martinek. „Jel jsem sem kvůli té spoustě zážitků a líbí
se mi, že je tu tolik nových lidí,“ popsal patnáctiletý
Tomáš z Kroměříže. Ten se na setkání vydal s dalšími
čtyřmi kamarády ze svého skautského střediska a je
to jeho první velké skautské setkání. Také z našeho
střediska v Moravské Třebové se na akci vypravilo 17
lidí, což je na skupinu tolik, že nám musely být při
nástupu vyhrazeny dvě mety místo jedné. Mnozí z nás
už minulé ročníky zažili a naše vysoká účast jen potvrzuje to, že tato akce je něčím výjimečná a stojí za
to se jí zúčastnit. Zároveň však se zvyšují nároky na
účastníky, např. vytvořením aktivity pro ostatní, aby
se ObRok nestal jen konzumní akcí, ale i vzájemným
společenstvím mladých lidí, jejich spoluprací a pomocí druhým. Další ObRok se uskuteční v roce 2013.
Místo konání ale zatím není známé.
Alena Jílková

Červen 2011 v ZUŠ

Na letošní konec školního roku si pro Vás, naše
příznivce a také pro všechny ostatní milovníky
umění, žáci i učitelé připravili skutečně bohatý
a pestrý program. Velkou tečku za jednou etapou svého uměleckého vývoje udělají absolventi
závěrečných ročníků I. a II. stupně při absolventských večerech 2. 6. v 17:30 v koncertním sále,
kde se představí se svým programem absolventi
oboru hudebního a výtvarného. 9. 6. ve stejnou
hodinu v komorním sále předvedou svůj um absolventi hudebního a literárně-dramatického oboru. Žáci II. stupně literárně-dramatického oboru
se Vám předvedou v opravdu zajímavém představení 23. 6. v koncertním sále v 17:00. Další akcí,
na kterou Vás srdečně zveme, je koncert učitelů,
který proběhne 8. 6. 2011 v 17:30 v koncertním
sále a během kterého se Vám představí většina našich stálých i externích učitelů. Dne 29. 6. 2011
jste srdečně zváni na poslední akci ZUŠ Moravská Třebová - na slavnostní vyřazení absolventů.
Po těch dlouhých letech, kdy k nám docházeli, se
s námi někteří žáci rozloučí definitivně, a někteří
se stanou žáky druhého stupně, kde se budou dále
zdokonalovat v tom, co se u nás doposud naučili.
Na závěr nám, prosíme, dovolte, abychom Vám,
našim spoluobčanům, sponzorům, příznivcům,
žákům a jejich rodičům, popřáli krásné a pohodové prázdniny, klidné strávení dovolených a v neposlední řadě také prožití léta bez úrazu či jiné
újmy. Na shledanou se budeme těšit ve školním
roce 2011–2012.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 6. – 30. 6. 2011 – Koukej…
Výstava výtvarných prací klientů denního stacionáře
Domeček a sociálně terapeutické dílny Ulita. Přístupno
v půjčovní době městské knihovny: po–čt 9.00–17.00 hod.,
so 9.00–12.00 hod.
15. 6. 2011 – Den otevřených dveří
- možnost prohlídky prostor knihovny – dětské a dospělé
oddělení, čítárna – studovna
- vyhledávání v knihovním fondu – web knihovny, práce
s on-line katalogem
- seznámení s internetem (základní informace pro
začátečníky)
Otevřeno: 9.00-17.00, v  9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00 prohlídka sklepení.
16. 6. 2011 – Vzpomínání .….
Podvečer vzpomínek a vyprávění p. Josefa Jílka,
dlouholetého předsedy Stavebního bytového družstva
v Moravské Třebové, jednoho z nominovaných osobností
na ocenění Cena města Moravská Třebová. Pořádáno
k významnému životnímu jubileu p. Jílka. Začátek v 17.00
hod. ve studovně MěK.
21. 6. 2011 – Vlastivědná vycházka
Vycházka do areálu Křížového vrchu, odborný výklad
zajistí p. M. Kužílek, předseda komise památkové péče.
Sraz účastníků v 15.30 v knihovně.
Knihovna dětem
1. 6. – 7. 6. 2011 – Pohádkové čtení na zámku
Každodenní podvečerní předčítání pohádek pro děti na
nádvoří zámku. Začátek vždy v 17.00. Pořádáno v rámci 1.
Mezinárodního týdne čtení dětem, jehož organizátory jsou
Celé Česko čte dětem a Cala Polska Czyta Dzieciom.
1. 6. – Knihovna patří dětem
Celodenní program pro děti k oslavě Dne dětí – soutěže,
kvizy, hry, dětská loterie, knihovnický milionář. Nově
přihlášení dětští čtenáři získají zdarma registraci na r. 2011!
Otevřeno: 9.00 – 17.00 hod. Rodiče si mohou prohlédnout
výstavu knih o volnočasových aktivitách dětí a soubor
pedagogické a psychologické literatury.
Tvořivá středa
1. 6. 2011 – Ozdoby do květináče
8. 6. 2011 – Bambule
15. 6. 2011 – Miska

22. 6. 2011 – Vázička
29. 6. 2011 – Dárek pro paní učitelku a pana učitele
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.
UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové oznamuje svým čtenářům, že bude ve dnech 2.
7. a 4. 7. 2011 uzavřena.
Knížka pro prvňáčka
Městská knihovna se již potřetí zapojila do projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka, který organizuje na podporu
čtenářské gramotnosti Ústav pro informace ve vzdělávání –
Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze. Od
listopadu 2010 do dubna 2011 knihovna spolupracovala
s žáky prvních ročníků ZŠ a jejich pedagogy. Odměnou
pro děti zapojených do projektu je Knížka pro prvňáčka,
původní česká novinka, kterou nelze koupit v běžné
knihkupecké síti. Ve školním roce 2010/2011 děti dostanou
knížku spisovatelky Daniely Krolupperové a ilustrátorky
Evy Sýkorové-Pekárkové „Zmizelá škola“. K předání
knížek moravskotřebovským prvňáčkům dojde koncem
června při slavnostním ukončením školního roku na
jednotlivých školách a dostanou ji ti nejlepší čtenáři třídy.
Dětský bleší trh
U příležitosti Dne Země uspořádala knihovna v sobotu
dopoledne 23. 4. 2011 již tradiční dětský bleší trh.
Zúčastnilo se ho téměř 60 dětí, které ve svých „obchůdcích“
prodávaly hračky, bižuterii, vlastní výrobky, dětské knížky
a časopisy a mnoho dalších předmětů, které již vyřadily
ze svých pokojů a přišly je nabídnout svým kamarádům
nebo náhodným příchozím. Nenechte si ujít příští „blešák“,
uskuteční se v sobotu 21. dubna 2012!

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Fara, Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, Zdeňka Lišková: tel.: 736 609 318, Irena Wölfelová: tel.: 724 417 112,
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí:
9.00–12.00 Rodinné a mateřské centrum,
18.00–19.00 Zdravotní cvičení pro dospělé
Úterý:
8.30–13.00 Katecheze, tvoření, rod. a mateřské centrum
16.00–17.00 Flétny (p. Dosedělová)
16.00–20.00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
Středa:
9.00–12.00 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek:
16.30–17.30 Cvičení pro těhotné

Pátek:
15.45–17.30 “Čtyřlístek” (společenství dívek 7–11 let)
Z důvodu nízké účasti na zdravotním i těhotenském
cvičení se již v červnu necvičí.
16. 6. – Regionální setkání mateřských center Pardubického kraje
UPOZORNĚNÍ: V období letních prázdnin je RMC
uzavřeno s výjimkou jednorázových akcí. Podrobný
program všech akcí najdete na našich webových stránkách a na samostatných letácích.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
3. 6. ORIENTÁLNÍ PODVEČER - podvečer plný malých orientálních tanečnic, podmanivé hudby a tanečních
výkonů. KINOSÁL MUZEA Mor. Třebová, od 18:00.
Bližší informace na plakátech nebo v DDM.
3. 6. - 5. 6. VÍKEND V ČESKÉ TŘEBOVÉ. Akce konaná ve spolupráci se ZŠ ČSA a je součástí projektu DDM
Quo vadis.
4. 6. - 5. 6. STŘELECKÝ VÍCEBOJ ZE VZDUCHOVÝCH 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.
9. 6. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 9:00 – hřiště
Palackého
15. 6. „MÝM KONÍČKEM JSOU BOJOVÉ SPORTY“ - beseda spojená s praktickými ukázkami bojového
umění v podání trenéra Milana Margetina a jeho svěřenců.
Od 16:00 v tělocvičně BONUS GYM - ul. Cihlářova 11
(vchod z ulice Farní). Akce vhodná jak pro rodiče s dětmi
již od 6 let, tak pro mládež i dospělé. S sebou přezůvky.
Předpokládaný konec v 17:30. Více na plakátech.
17. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘELNICI
(Linhartice) – pořádá Střelecký klub mládeže při DDM
Moravská Třebová od 15.00.
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Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 6. 6. 2011
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svou
účast přislíbil P. Tomasz Wójciak, který seznámí všechny
zúčastněné se svými zážitky a zkušenostmi z misií.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 8.
6. 2011. Sraz bude ve 14:00 hod na parkovišti u sociálních
služeb na Svitavské ulici.
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, vždy v pátek
od 15:00 do 17:00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je
v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul.
Svitavské 44, M. Třebová.
Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Dobrovolnický program Kamarád
Od března tohoto roku funguje dobrovolnický program
s názvem Kamarád. Každý dobrovolník z řad studentů se
jednou týdně na dvě hodiny schází s přiděleným dítětem.
Toto dítě potřebuje kamaráda nebo pomocníka, který mu
pomůže s přípravou do školy. V programu je zapojeno 22
dobrovolnic s 22 dětmi. Program funguje díky finančnímu
grantu, který poskytl Nadační fond Albert, velice dobře,
spokojené jsou dobrovolnice i děti. Pokud chcete zapojit
od příštího školního roku své dítě, které má nějaký
problém ve škole nebo nemá moc kamarádů, prosím
kontaktujte paní Kořenovskou na tel: 731 604 564 nebo
na emailu: pastorace.korenovska@mtrebova.charita.cz
Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:
...Koukej…
Během měsíce června bude v prostorách Městské knihovny
Mor. Třebová k zhlédnutí výstava výrobků klientů DS
Domeček a STD Ulita, kterou jsme nazvali…Koukej…
Kouknout se můžete na výrobky z keramiky, malovaný
porcelán, enkaustické obrázky, tkané koberečky a svíčky.
Věříme, že vystavené výrobky klientů se budou líbit
a budou pro návštěvníky inspirací, přijďte se podívat…
Canisterapie
Víte co je canisterapie? Volně přeloženo, je to léčba
lidské duše psí láskou. Klienti DS Domeček mají od
dubna novou psí kamarádku Vildu. Jedná se o psí slečnu
- boxerku, která k velké radosti všech klientů aportuje
různé předměty, nechá se kdykoli pohladit a pomáhá
klientům rozvíjet komunikativnost. Na její návštěvu 1x
za 14 dní se klienti vždy velmi těší.
Soutěž o cenu Modrého slona 2011
Klienti DS Domeček a STD Ulita se i tento rok
zúčastní se svými výrobky 6. ročníku celostátní soutěže
O cenu Modrého slona 2011. Tato soutěž se uskuteční
v interiérech a exteriérech ZOO Liberec. V loňském
roce klienti STD Ulita získali ve výtvarné části jednu
z hlavních cen. Povzbuzeni tímto úspěchem zaslali klienti
obou služeb své výrobky do kategorie keramika a textilní
tvorba i letos.
Oblastní charita Mor. Třebová uspořádala za finanční
podpory města Mor.Třebová 19. 5. 2011 již 5. ročník akce
„Ukaž co umíš“. Akce byla určena pro handicapované
osoby a seniory. Zúčastnilo se na 120 osob, z toho do
soutěží se aktivně zapojilo na 70 odvážlivců. Celou
akci zahájilo vystoupení Poupat z Rozstání, která svou
neutuchající energií pomohla soutěžícím překonat zábrany
a vrhnout se do soutěžení a dovednostních disciplín jako
např. zdobení perníčků, chytání chechtacího pytlíku
apod. O hladký průběh soutěží se postarali studenti
I. ročníku Vojenské školy v Mor.Třebové. Touto formou
bychom jim rádi poděkovali za ohleduplnost a pozornost,
kterou jednotlivým soutěžícím věnovali. Závěr celého
odpoledne patřil ukázce výcviku psů z místního
kynologického oddílu. Slunečné počasí a možnost
opečení buřtů přispělo k pohodové atmosféře. Naše
poděkování patří také Františkánům za poskytnutí prostor
a technického zázemí pro uskutečnění této akce a panu
Koudelkovi, bez jeho pomoci bychom nemohli opékání
pro takové množství lidí zajistit. Věříme, že se všem akce
líbila a za rok zase...
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či
v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na ul. Svitavská
44, M. Třebová.
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Novinky
z „Křižovatky“
I měsíc květen byl u nás na „Křižovatce“ plný
zajímavých událostí. Děti z přípravné a první třídy společně s několika děvčaty z druhého stupně
připravily pásmo písniček, básniček a divadélka
pro naše seniory. S tímto programem vystoupily
v rámci svátku matek v domově pro seniory. 10.
května proběhlo v Pardubicích krajské kolo stolní
hry „Košík plný rozumu“. Sem postoupili výherci
školního kola z 2.–5. třídy. Velikým úspěchem je
postup Erika Novotného z 2. třídy do republikového finále této hry. Erikovi přejeme v Praze hodně
štěstí. Žáci 4. a 6.-9. třídy byli na výletě v hlavním městě Praze. Děti i vyučující využili poslední možnost navštívit Národní muzeum před jeho
rozsáhlou rekonstrukcí. Pro žáky bylo zajímavé
vidět i další pamětihodnosti našeho hlavního města. Klára Minarčíková a Anna Palečková z 5. třídy
se zúčastnily okresního kola soutěže v poznávání
rostlin pořádané DDM v Litomyšli. Obě děvčata
podala výborný výkon a umístila se na 4. a 5. místě. Gratulujeme.
Vyučující z „Křižovatky“

ZŠ Kostelní náměstí
a matematické
soutěže
Každý školní rok se naši žáci účastní několika
soutěží, které prověřují jejich logické a matematické dovednosti a znalosti: celoroční mezinárodní korespondenční seminář TAKTIK
(mezi 391 školami se naše škola umístila na
33. místě), matematický KLOKAN, Pythagoriáda (postup do okresního kola v 8. třídě),
mezinárodní logická soutěž „on-line“ na počítači GENIUS LOGICUS. Žáci 2. až 9. tříd
si v těchto soutěžích vedou velice dobře a šikovně, k jejich výkonům a účasti jim blahopřejeme.
Vyučující matematiky 1. a 2. stupně

Projekt ESF vrcholí – workshop mezinárodně
18. 4. 2011 proběhl v rámci projektu ESF „S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí“ na moravskotřebovském gymnáziu společný workshop
klíčových aktivit Základní a střední škola etikety
a Život v přírodě. Během něj si lektoři vyměňovali se zástupci referenčních škol zkušenosti z pilotního ověřování. Milými hosty na workshopu
byli studenti z finského města Hämeenlinna, kteří
jsou společně s našimi studenty zapojeni do mezinárodního projektu Comenius. Workshop tvořily

lektoři klíčových aktivit

Vyhráli jsme s Kostíky
Jak se to vše událo… V dubnu přišla Sárka s tím, že firma Danone vyhlásila soutěž
s Kostíky o školní výlet pro
celou třídu. Neváhali jsme ani
minutu a do soutěže se zapojili, samozřejmě se souhlasem
naší paní učitelky. Úkolem
bylo nasbírat co nejvíce kelímků od jogurtů Kostík a postavit z toho cokoliv bychom
chtěli. Celý měsíc jsme proto
někteří jedli zdravě a každý
den poctivě svačili jogurt. Nastal den D a my se měli rozhodnout, co vytvoříme. Někoho z nás osvítil ten skvělý
nápad postavit opravdového
Kostíka. Z našeho urputného snažení vznikl náš
nový spolužák Kostík Čenda. Paní učitelka jej nafotila a s přihláškou poslala do soutěže. Píše se 10.
května 2011 a dostáváme z Prahy zprávu, že jsme
ZVÍTĚZILI. Ani neumíme popsat, jak jsme byli
šťastní. Náš Čenda byl nejlepší z celé republiky.
A co jsme vlastně vyhráli? Výlet do továrny Danone v Benešově a na zámek Konopiště. A my proto
děkujeme všem, co nám pomáhali kelímky sbírat.
ŽÁCI 5.B, III. ZŠ Kostelní náměstí

A pak že mladí nemají o studium zájem…
Studenti ISŠ Moravská Třebová na jednání
Rady Evropy.
Často slýcháváme názor, že současní studenti nejeví zájem o aktuální dění kolem nich… Studenti 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus z ISŠ
Moravská Třebová dokázali opak. Tři týdny se
usilovně připravovali na projekt pod patronací

velikonoční dílna a prezentace Výskyt kůrovců
v okolí Moravské Třebové; Jarní květiny a Velikonoční aranžmá. Z dílny si studenti odnášeli
poznatky o odlišných velikonočních tradicích ve
Finsku a u nás, vlastnoručně upletené pomlázky
i malované kraslice. Workshop byl završen ukázkou velikonoční tabule doplněné o ochutnávku
tradičních pochutin.

Eurocentra Pardubice a učitelky odborných předmětů Ing. Königové nazvaný „Simulace jednání
Rady EU“. Projekt byl zaměřen svým obsahem
na momentální situaci v Libyi a přijetí či nepřijetí
Turecka do Evropské unie. Vyvrcholením aktivit
bylo celodenní jednání, na kterém studenti reprezentovali předsedy vlády nebo ministry zahraničí jednotlivých členských zemí. Zamýšleli se nad
aktuálními problémy EU a utvářeli si na základě
autentických zkušeností představu, jak probíhají
politická jednání na vrcholové úrovni. Navíc se
nenásilnou formou seznámili s aktuálními světovými problémy a s rolí Evropské unie při řešení
skutečných problémových situací. Na základě přístupu k přípravě akce a v průběhu diskuse žáci dokázali, že jim na budoucnosti Evropy doopravdy
záleží. Děkujeme PhDr. Radce Slezákové, vedoucí Eurocentra Pardubice, regionální koordinátorce
informačních aktivit o EU za pomoc při přípravě
tohoto projektu.
Ing. Darina Königová, ISŠ Moravská Třebová

Moravská Třebová
je vítěz!

9. května 2011 proběhlo v prostorách Městského
kina v Berouně vyhlášení republikového
vítěze výtvarné soutěže pro děti 3. a 4. ročníků
základních škol na téma Koloběh vody v přírodě,
kterou vyhlásila společnost Energie AG Bohemia.
Firma VHOS, a. s. oslovila 8 základních škol.
V našem regionu se soutěže zúčastnilo 13 tříd
v celkovém počtu 261 dětí. Vítěz této regionální
soutěže, třída IV. C ze ZŠ Moravská Třebová,
postoupil do republikového kola. Celý program
zábavnou formou popisoval koloběh vody, zazněla
řada písniček o vodě a děti různými způsoby
prezentovaly své obrázky. V rámci programu
děti shlédly také film VODNÍ KAPKY, oceněný
Globe Award ČR 2010. „Třída IV. C pod vedením
třídní učitelky Mgr. Jiřiny Faktorové také krátce
představila svůj projekt. Navzdory silné konkurenci
byl jejich obrázek vyhodnocen jako nejlepší,“
říká Lubomíra Kamenická ze společnosti VHOS
Moravská Třebová. Cenu za 1. místo v soutěži
předal nadšeným dětem ministr kultury ČR pan
Jiří Besser spolu s jednatelem EAG Bohemia p.
Christianem Hasenleithnerem a starostkou města
Beroun p. Šárkou Endrlovou. Touto cenou je zájezd
vítězné třídy do Dvora Králové nad Labem, kde
navštíví SAFARI. „Gratulujeme vítězi a přejeme
dětem, aby se jim v SAFARI líbilo. Jsem rád, že
můžeme společně touto cestou oslovovat děti
a ukazovat jim, že péče o vodu a životní prostřední
není samozřejmá,“ dodává ředitel společnosti
VHOS, a. s., p. Jan Šimon.
Lubomíra Kamenická, VHOS, a. s.
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

TJ SLOVAN bilancovala
Valná hromada TJ SLOVAN Moravská Třebová (29. 4.)
definitivně uzavřela a komplexně zhodnotila účet roku
2010; zástupcům všech oddílů ozřejmila hospodářské
výsledky předešlého roku, posoudila sportovní aktivitu
své členské základny a vytýčila mantinely příštího
rozvoje. Nechyběli ani hosté. Zprávu o činnosti VV TJ
Slovan přednesl předseda TJ Slovan Ing. P. Charvát. Ve
své zprávě prohlásil: „Uplynulý rok se v podstatě příliš
nelišil od těch dřívějších – přinesl řadu pozitiv i negativ
(což ve sportu bývá normální), nám přinesl nadčasové
zhodnocení a rozšíření MTZ podmínek pro sport halu,
v níž právě bilancujeme. Při řešení sportu to ve složité
době EKO recese znamenalo ustát zvýšené nároky bez
zvýšených nákladů – v tom směru je nutné ocenit štědrost
města, bez jejíž vstřícnosti by mnohé nebylo reálné“. TJ
Slovan patří v regionu k těm rozhodujícím, každý z oddílů
a více než 1400 členů vykazuje interesantní činnost pro
občany města. „Je třeba si uvědomit, že zlepšující se
sportovní infrastruktura města si žádá rovněž náročnější
péči, tím i finanční zajištění.“ Problematiku hospodaření
ozřejmil sekretář TJ L. Podhorný. V podstatě komentoval
finanční toky „má dáti–dal“: „Hospodaření roku 2010
bylo podle plánu realizováno vyváženě, tj. v oblasti
příjmové TJ Slovan získala 11.440 tis. Kč (nebýt města,
sport by nebyl v takové šíři, kvantitě a kvalitě) – vždyť
dotace ČSTV činily pouhých 300 tis. Kč. Po uhrazení
výdajů vykazujeme aktivní zůstatek +420 tis. Kč. Se
stejnou filozofií a precizností je koncipován i záměr pro rok
2011, byť zhruba o třetinu ponížený“ (cca 8.465 tis. Kč).
Nejdůležitějším bodem setkání moravskotřebovských
zástupců se stala bohatá diskuse hostů VH a zástupců
jednotlivých oddílů. Z ní jednoznačně vyplynulo, které
oddíly se mohou pochlubit objektivně – relativně ve
srovnání s jinými městy (travní lyžování, hokej, cyklistika,
atletika, volejbal, kulturistika, turistika, střelectví ad.),
které naopak budou muset zvýšit svou aktivitu, jaké jsou
jejich budoucí reálné potřeby. G. Horčíková, ředitelka TS,
prohlásila: „stávající stav materiálního zajištění sportu
není samozřejmostí, do budoucna to bude takové, jak se
budeme (organizace a sportovci) sami starat“. Starosta

města M. Izák k tomu dodal: „Sport bude mít své místo ve
městě! Přitom rozvoj mládežnického sportu je naprosto
žádoucí a preferovaný; nelze se jen uspokojit dosaženým
stavem, je nutné efektivněji spolupracovat s regionem
a sponzory pro sport“. Radní (místopředseda V. Mačát,
mj. odpovědný za sport) rozhodně naznačil: „tato cesta
není slepá – rýsuje se dostatek projektů investičních akcí
pro další rozvoj infrastruktury“. Účast na VH TJ Slovan
byla podnětná. Ukázalo se, které sporty jsou vnímány
jako nejefektivnější (dle výsledků), ale rovněž i to, že
všechny mají ve městě dostatečné zázemí a mohou se
rapidně rozvíjet. Záleží zejména na sportovcích samých.
Zanícený sportovec se najde v každém sportu a město
dle slov radních „mu vytvoří dobré elementární šance
k růstu, k reprezentaci města, případně státu…“

Úspěch volejbalového
maratonu

Ve dnech 24. a 25. 4. se uskutečnila premiéra akce, na
kterou již delší dobu čekali všichni volejbalisté z Moravskotřebovska a okolí, Třebovská volejbalová 24hodinovka. Zúčastnilo se jí 5 vybraných týmů, které hrály
systémem každý s každým a po hodině se střídaly. Týmy
Vranovka, ZRTV i Young team hrály velice dobře a obětavě, avšak závěrečné derby svedl tým Pralinek ze Šumperka a třebovský Mix. Ve velice vyrovnaném, zdlouhavém, pro některé hráče i bolestivém souboji zvítězily
Pralinky, kterým patří velká gratulace. Organizační tým
děkuje všem hráčům, divákům a hlavně sponzorům, jimiž jsou město Moravská Třebová, firma Oliver, autoškola K.O.K., pan Mgr. Miroslav Muselík, firma OR,
restaurace U Kalvárie, Technické služby Moravská Třebová, elektro Elkon, Sport servis Ježek a pekárna Moravec, díky kterým mohla být celá akce bez větších potíží
uskutečněna. Turnaj proběhl hladce a za velké podpory
diváků. Doufáme, že se tato událost zapíše do historie
města a stane se pro všechny příjemnou tradicí.
Pořadatelé
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22. ročník
volejbalového turnaje
O pohár osvobození
Turnaj smíšených družstev se konal v neděli 8. května
2011 na kurtech za aquaparkem v Moravské Třebové. Letošní ročník absolvovala pouze tři družstva, což
zřejmě způsobilo náhlé ochlazení a nevlídné ranní počasí s přeháňkami. Kdo nepřišel, mohl opravdu litovat,
neboť se rozjasnilo, vysvitlo slunko a zvedla se i sportovní nálada. Při zahájení jsme vzpomněli již 66. výročí osvobození od fašistické nadvlády. Byli již tradičně
oceněni hráči věrnostními odměnami MěV KSČM: Lída
Struhárková, Petr Švestka za desetinásobnou účast a Jan
Bureš ze Žichlínku za šestinásobnou. Svou úctu k obětem 2. světové války vyjádřili účastníci vysláním delegace k položení květin u Památníku osvobození v parku
u muzea a památníčku Adolfa Cihláře, umučeného gestapem v dubu 1944.
Po urputných bojích bylo dosaženo těchto výsledků:
1. místo s putovním pohárem získalo družstvo Žichlínek
2. místo Slavoj, těsně pouze o několik míčů
3. místo snaživé družstvo Dobráci Mor. Třebová
Poděkování patří tradičním organizátorům turnaje:
B. Kalinovi, F. Smolíkovi, R. Mánkovi, H. Vávrové, J.
Šimonové, D. Burianovi, jakož i MěV KSČM za převzetí záštity a podporu. Rovněž děkujeme věrným sponzorům: Kösso, Hedva, JSK Sušice, Toner, Autoservis Blaha
a syn, Sportservis Ježek, železářství Budig, Autopůjčovna Jiří Křenek – Udánky, Konzum u Samků v Udánkách – všem děkujeme za hodnotné věcné ceny. Všichni
účastníci jsou vděčni i správcům areálu Petru Kašparovi a Františku Häuslerovi za technickou přípravu a zajištění občerstvení včetně dobrého guláše. Závěrem lze
říci, že i letošní ročník přispěl k důstojným oslavám Dne
osvobození. Nezbývá než si přát, aby turnaj pokračoval
i v příštích letech.
Pořadatelé

FESTIVAL FOTBALOVÉHO SRDCE – QANTOCUP 2011
Ve dnech 25.-26.června se uskuteční ve městech Svitavy a Moravská Třebová již 13. ročník největšího turnaje v malém fotbale na území ČR. Organizátoři doufají v opět rekordní účast přes 150 družstev mužů a žen
z celé ČR a SR. Protože se od loňského roku akce koná
jako „Otevřené mezinárodní mistrovství Čech, Moravy
a Slovenska“ je v daleko větší míře očekávaná účast
týmů ze Slovenska. Aktivně byly osloveny soutěže malého fotbalu ve městech na Považí a lze předpokládat
účast nejenom týmů z měst Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Dubnica/n. V., Ilava, Nové Město/n. V.,
ale i dalších slovenských měst a obcí. V sobotním pro-

gramu se již tradičně představí v turnaji žen prvoligové
hráčky v čele s Petrou Divišovou, nejlepší fotbalistkou
ČR za rok 2010. Sobotní skupiny budou tentokrát probíhat na fotbalových hřištích ve Svitavách (Sportovní
park, Lány) i v Moravské Třebové. Nedělní semifinálové skupiny a závěrečný finálový pavouk se odehraje na dvou hřištích fotbalového stadionu v Moravské
Třebové, kde se také ze soboty na neděli uskuteční tradiční diskotéka nejenom pro aktivní účastníky turnaje.
Vzhledem k tradiční účasti družstev ze Slovenska přijal
za slovenskou stranu záštitu i župan Trenčínského kraje
MUDr. Pavol Sedláček.

Vítězné tažení volejbalistek Gymnázia
Moravská Třebová
Velkého úspěchu v závěru školního roku dosáhly volejbalistky Gymnázia Moravská Třebová. Na své vítězné
pouti porazily v obvodním kole na domácí palubovce
všechny své soupeřky a postoupily do okresního kola.
To proběhlo v Poličce a ani zde naše hráčky nenašly
přemožitelky. Jasně přehrály gymnaziální družstva
ze Svitav, Poličky i Litomyšle a zajistily si tak účast
v krajském kole ve Chvaleticích, které proběhlo v úterý 17. května. Ani v kraji se nenašel soupeř, který by
byl herně lepší a tak suverénním způsobem pokořily
poměrem setů 2:0 postupně družstva Gymnázia Česká
Třebová, Gymnázia Holice a Gymnázia Chrudim a zvítězily i v krajském kole. Je to první historické vítězství
družstva okresu Svitavy, které zvítězilo v kategorii dívek SŠ v krajském kole – o to je tento výsledek cennější.
Vítězstvím si Gymnázium Moravská Třebová připisuje do letošního ročníku Olympiády Pardubického kraje
důležitých 10 bodů. Volejbal dívek SŠ letos končí kraj-

ským kolem. V příštím školním roce bude na krajské
kolo navazovat kvalifikace o postup do kola celostátního. Protože složení družstva se nezmění, doufáme, že
v příštím školním roce budou naše dívky stejně úspěšné jako letos a podaří se jim probojovat do kvalifikace
a případně i výše.
Družstvo hrálo ve složení: Barbora Richtrmocová, Mirka Navrátilová, Karolína Maděrová, Klára Pustinová,
Markéta Přikrylová, Adéla Ficnarová, Petra Kloudová
a Magdaléna Piňosová.
Kromě tohoto úspěchu se můžeme pochlubit i dalším
vynikajícím volejbalovým výsledkem. Dívky v kategorii 6.–7. tříd si zajistily účast na celostátním kole
minivolejbalu, neboli tzv. trojkového volejbalu, které
proběhne v polovině června a budeme vás o něm blíže
informovat.
Gymnázium Moravská Třebová
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Cykloman opět nezklamal

Celoroční seriál (jubilejní X. ročník) Cykloman Haibike Cup
2011 má za sebou již dva závody. Úvodní silniční prolog na
trati Křenov–Moravská Třebová se stal kořistí přespolních
jezdců.
Zájem cyklistů neutuchá
Jestliže silniční časovku zvládla bezmála stovka jezdců (v 8
kategoriích), na náročnou trať druhého podniku – terénní
časovky – se jich postavilo jen o deset méně. Důvod je
patrně zřejmý. Sponzor letošního ročníku, v jehož jménu se
jezdí (firma Haibike), na závěr věnoval super cenu: horské
kolo v hodnot 80.000 Kč. Jeho majitelem se na závěrečném
Galavečeru může stát každý (jeden vylosovaný z účastníků),
kdo odjede povinné penzum 7 libovolných závodů. A tak
lze logicky očekávat „nápor a tlačenici“ na přespolních
i dalších závodech. Dokonce i doprovodného dětského
závodu Cyklománek se zúčastnilo 35 mladých talentů. „To
je nakonec dobře, sportovní úroveň kultovního seriálu tak
dále vzroste“ glosoval aktuální organizátor (stavitel tratě)
závodu Josef Doležel. A loňský cykloman Jiří Boštík dodal:
„Samozřejmě obhajoba loňského prvenství je pro mne velká
výzva, zvláště když domácí avízovali útok, bude to napínavé,
máme se na co těšit…“
Odstartováno!
V minutových handicapech vyjížděli cyklisté od čísla 1 až do
88 na trať Hradiska. Nejprve pouhou minutu v „bludišti“ na
hřišti (pro oko diváka), aby následně kolem Dubiny zvládli
celé 11 km kolečko. Domácí favorité s nejnižšími startovními
čísly (Štěpař, Doležel, Kadidlo ad.) byli už dávno v cíli, když
na trať vyrazil Boštík, který se vrátil z testovačky. „Trať je
dostatečně rychlá, technická. Pojedu naplno, jinak nelze
uspět, i když zde jsou jistě i lepší bikeři než já…“
Ve výsledcích jasno, nad městem bouře
Po 150 minutách byli konečně všichni v cíli. Nejrychleji
opravdu předvídaní favorité, kteří náročnou trať zvládli
v průměru vyšší rychlostí než 20km/h. Očekávaná jména:
Štěpař, Doležel, Orálek, Pocsai. V kategorii M2 se dokonce
sešli na stupních vítězů všichni dřívější cyklomani. Kvarteto
nejlepších bikerů přesto rázně narušili svitavský L. Vrabec
a absolutní vítěz Jiří Boštík. Jejich radostnou vnitřní
náladu následně přehlušila hodinová bouře, která notně
zkomplikovala ceremoniál oslav. Ani ta však nemohla pokazit
skvělý dojem z terénní časovky. „Jsem spokojen s průběhem
i výsledkem…“ to jsou závěrečná slova organizátora J.
Doležela, s nímž souhlasila většina závodníků. Podrobnější
výsledky naleznete na: www.cykloman.cz.

Program činnosti Klubu
českých turistů

1. - 10. 6 středa - pátek - Cykloturistické putování v Německu
podél řeky Labe „Labskou cyklostezkou“. Výlet po trase
z Berlína přes Lutherstadt-Wittenberg a Drážďany zpět do
České republiky. Přeprava přihlášených do Berlína vlakem,
průběh akce dle interních propozic. Vede: J. Schneeweiss
5. 6. neděle - Cykloturistická vyjížďka na Vysoké pole. Sraz
zájemců ve 13:00 od autobusového nádraží.
11. 6. sobota - Cykloturistický zájezd na DP „Šamotový
plátek“ do Velkých Opatovic. Sraz zájemců v 8:00 u autobus.
nádraží. Návrat okolo 16:00. Vede: P. Harašta
15. 6. středa - Červnové „Přátelské posezení v klubovně“
pro upřesnění programu činnosti na prázdninové akce a jejich
organizační zabezpečení. Začátek v 19:00.
18. 6. sobota - Pěší výlet povodím řeky Svitavy „Kolem
Adamovských mlýnů k Brnu“. Sraz zájemců v 6:40 na
nádraží ČD. Návrat okolo 17:00. Vede: H. Kopřivová
25.–26. 6. sobota - neděle - Cykloturistické putování „Okolo
Hradce“ po trase z Pardubic přes Hrádek u Nechanic,
Chlum, Hr. Králové, Opočno do Chocně. Sraz přihlášených
účastníků na autobus. nádraží a odjezd v 6:00 do Svitav
na vlakový přejezd do Pardubic. Podrobnosti akce budou
projednané na schůzce 15. 6. Vede: L. Weinlich st.
V červnu budou opět uskutečňované pravidelné středeční
a nedělní odpolední cyklovyjížďky do blízkého okolí.
Pokud je v plánu uveden nedělní celodenní výlet, odpolední
vyjížďka se přesouvá na sobotu. Sraz ve 13.00 hod. u autobus.
nádraží na Komenského ulici. Bližší informace u MUDr. H.
Doleželové na tel. 461316755.
Případné změny v programu a doplňky budou zveřejněné
ve vývěsní skříňce a na webových stránkách odboru
www.kctmt.webnode.cz.

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Razým je prostě
nepřekonatelný…

Děřichovský memoriál je zapsán ve sportovním kalendáři města Moravské Třebové. Myšlenka uctění památky
obětí KT v nedalekém Dětřichově se zrodila v šedesátých letech 20. století, v průběhu času přerostl v manifestační silniční běh, pořádaný u příležitosti osvobození
Československa od fašismu. Současně se stal klasickou
oslavou běžeckého sportu vůbec. Proto ani po letech zájem o něj neutuchá, přijíždějí stále noví sportovci, aby
znepříjemnili suverénnost konstantním stálicím. Účastníci spolu se zástupci města nejprve vykonali pietní akt
u památníku bývalého ženského KT. Poté se vydali na
trať ve směru: moravskotřebovský rynek, kde mezitím
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Červnová sportovní
pozvánka

Cyklistika
Městské cross country (4. závod seriálu CYKLOMAN
2011)
Patron závodu: Miloš Mička, tel. 603 849 342; Petr
Štěpánek, tel. 603 164 589
Datum a místo akce: 11. 6. 2011. Start: ve 14:00 hod pro
všechny kategorie u radnice
Prezence: od 12.00-13.30 v budově radnice
Střelectví
4.-5. 6.
Šampionát MČR ve střeleckém víceboji
(areál rekreačního střediska na Srnčí)
11. 6.
KRS Cup – 2.ročník střelecké soutěže
10,00 an. – svazarmovská střelnice
Fotbal
4. 6.
17:00 B muži - Mladějov
5. 6.
9:30 Žáci st., ml. - AFK Chrudim B
17:00 A muži - Valy
12. 6.
9:30 Žáci st., ml. - Vysoké Mýto
17:00 A muži - Choceň B
18. 6.
10:00 Dorost st., ml. - Litomyšl
19. 6.
17:00 B muži - Čistá
22. 6./25. 6. A muži - případná baráž o postup
26. 6.

probíhal dětský „Malý Dětřichovský memoriál“. Téměř
dvě stovky zúčastněných (ročníky 1995–2007) a trojnásobek přihlížejících občanů potvrdil další organizátorský
úspěch DDM, AK TJ Slovan a komise Zdravé město
Moravská Třebová. Na startu nechyběl trojnásobný vítěz
posledních let Lukáš Razým z Č.Třebové/Ústí nad Orlicí. Jak prozradil v rozhlasovém vstupu, bral svou účast
ryze sportovně - dovezl i svou rodinu. „Přesto jsem rád,
že se mi podařilo zvítězit už počtvrté za sebou. Byl to
rychlý závod, mě paradoxně vítr v závěrečné fázi brzdil,
i proto nepadl traťový rekord.“ podotkl suverénní vítěz.
Na startu se sešla půlstovka běžců, které svým startovním výstřelem do soupeření poslal starosta M. Izák. Napětí „vychladlo“ velmi brzy – po 2 km se závodní pole
značně roztrhalo a skupinky (2–5 sportovců) bojovaly
autonomně uvnitř sebe samých. Na čele se usadila trojice
– 72 (Razým), 58 (Řemínek) a 59 (Moravec), ten však
záhy ztratil kontakt s největšími favority. Další trio se
v průběhu 9 km běhu propadlo až o 2 minuty. Teprve pak
byli ve startovním poli nejlepší domácí běžci. Ti se letos
„pochlapili“ a v pelotonu převážili. I proto v sedmi kategoriích se nakonec prosadili i na stupně vítězů – junioři
neměli soupeře, druhá a třetí místa domácích v dalších
ze 7 kategorií dokládala zlepšený přístup města a okolí
k tradiční akci, stejně jako snad jasnější perspektivu pro
příští ročníky. Organizátoři (biatlon klub AVZO) mohli
být spokojeni…

Finále 3. ročníku Qanto Cupu (včetně
turnaje Woman Cup)

Podaří se fotbalistům
návrat do kraje?
Zda se podaří fotbalistům cíl z titulku, není dosud
jasné, jisté ani vyloučené. Škoda, že na podzim
tolik zápasů bylo nepovedených. Jaro je prozatím zcela jiné – slovanisté zásluhou střelce Večeři
sbírali systematicky vítězství za vítězstvím, body
přibývaly a třetí místo – resp. možná baráž o okamžitý návrat do KP – se přiblížilo. Nečekaná ztráta
s Litomyšlí tým poněkud zbrzdila, ale do konce
soutěže zbývají soupeři ze „sklepa tabulky“, takže nic není nemožné. Také béčko si nepočíná na
jaře už tak bravurně. Lehce odmazalo podzimní
náskok a dlouho se zuby nehty drželo jako klíště v popředí. Ve své nevýrazné formě pokračuje
i v samotném závěru soutěže. Ostatní týmy SKP
Slovan dokončují generační obměny, tím pádem
i hráčské či herní krize, z nichž se musí postupně dostat. Už nyní lze tedy říci, že končící sezona
byla v mnohém rozporuplná, snad i tím správným
impulsem k budoucím úspěchům.

Jezdili jak „motorový myši“
To je charakteristika hry, kterou předvedli chlapci z 1.-3. tříd II. ZŠ ul. Palackého
v okresním finále malé kopané McDonald‘s Cupu. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev,
která bojovala ve dvou skupinách. Třebovští, kteří se kvalifikovali z obvodního kola,
se vzájemně střetli až v semifinále, neboť
byli nasazeni do různých skupin, které
shodně vyhráli. Tým ze ZŠ Palackého po
vítězství 1:0 nad „domorodci“, po předchozím zisku 5 bodů ze základní skupiny
(MT - Polička 0:0, Svitavy/Felberova 2:0,
Lubná 1:0) ve finále svedl dramatický duel
s dalším svitavským celkem (ZŠ Masarykova).V normální hrací době skončil zápas
nerozhodně, nerozhodnulo ani prodloužení; na penalty byli úspěšnější naši chlapci
(2:1), takže zaslouženě vybojovali postup
do krajského kola. Gratulujeme!
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