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Vyhlášení Ceny města 
Moravská Třebová

Slavnostní vyhlášení Ceny města Mo-
ravská Třebová, která bude udělena 
panu Miloslavu Kužílkovi, se usku-
teční ve čtvrtek 2. května v 17 hodin 
v prostorách koncertního sálu ZUŠ na 
moravskotřebovském zámku.          (zr)

Cesta od renesance k baroku
Moravská Třebová chystá nejprestižnější akci sezóny 2013. 
V půli května nastoupíme na Cestu od renesance k baroku 
směřující do budoucnosti turistického ruchu ve městě.

Po slavnostně otevřené Cestě se můžete v so-
botu 11. května 2013 projít s průvodci místní 
historií, a také se na nádvoří zámku pobavit 
v doprovodném programu, který je plánován až 
do pozdních nočních hodin. Nová turistická tra-
sa mapující nejvýznamnější historická období 
v životě Moravské Třebové bude oficiálně zpří-
stupněna domácím i přespolním návštěvníkům.

Trocha suchých fakt
Na startu života projektu, od něhož si město slibu-
je viditelné zvýšení turistického ruchu, 
si připomeňme některé skutečnosti jeho 
zrodu: 
Na začátku byl nápad vybudování nové 
turistické trasy,  historicko-naučné 
stezky spojené s obnovou význam-
ných objektů, které se na ní nacházejí, 
a v neposlední řadě nezbytnost zaháje-
ní marketingových aktivit vztahujících 
se k nutnosti revitalizovat místní infra-
strukturu cestovního ruchu. Cílem akce 
bylo tedy od počátku zvýšení podílu 
cestovního ruchu na prosperitě nejen 
Moravské Třebové, ale i celého mo-
ravskotřebovského a jevíčského regi-
onu. Význam pro historické dědictví 
města představuje stavební obnova sed-
mi památkově chráněných objektů na 
nové stezce vinoucí se v délce okolo půl 
druhého kilometru od renesančního já-
dra k baroknímu vrcholu nad městem.
Projekt realizovaný pro širokou turistickou veřej-
nost přinese zajištění lepší dostupnosti zejména 
barokních památek za hradbami města, k nimž 
dlouhá desetiletí vedla prašná a nekvalitní ces-
ta. Vybudováním nové historicko-naučné stezky 

bude i samotným obyvatelům Moravské Třebo-
vé, kteří často východní část za městem opomíje-
li, umožněno blíže a lépe se seznámit s tamními 
cennými architektonicko-historickými reáliemi.
Revitalizace kulturně historických a technických 
památek, které mají bezprostřední vazbu na roz-
voj cestovního ruchu v regionu, se týká těchto ob-
jektů: zámku a jeho hradeb, krytého bloku Schodů 
mrtvých vedoucích na Křížový vrch, lapidária na 
hřbitově na Křížovém vrchu, kaplí v areálu Kří-
žového vrchu a sousoší Kalvárie. Tato mistrovská 

komponovaná skulptura pochází s největší prav-
děpodobností z dílny významného barokního re-
gionálního sochaře Jiřího Františka Pacáka, který 
se roku 1738 přistěhoval do Moravské Třebové 
nejspíše na popud dalšího uznávaného sochaře, 
třebovského Severina Tischlera.

Cíl dalších let: trvale oživit nejen nádvoří zámku  Foto: Dagmar Zouharová

Co nás navždy potěší
Slavnostní otevření projektu se neobejde bez účas-
ti oficiálních hostů. O zrodu a realizaci Cesty pro-
mluví v dopolední oficiální části zainteresovaní 
odborníci, počínaje architektkou Markétou Vese-

lou, která měla nad celým dílem dohled, 
přes historiky. Odpolední a večerní část 
květnové slavnosti bude věnována pro-
gramům pro širokou veřejnost, o nichž 
blíže na vloženém listě uprostřed tohoto 
vydání. Jedenáctým květnem však ra-
dost z dokonaného díla nekončí.
K velké potěše nás místních došlo v rám-
ci projektu Cesty od renesance k baroku 
k revitalizaci zámeckých zahrad, jejichž 
část bude otevřena pro veřejnost úplně 
nově. Prostory zámeckých zahrad bu-
dou šetrně využity pro odpočinek, pro-
to součástí tohoto účelu je obnovené 
dětské hřiště, venkovní mobiliář, sadové 
úpravy – všechno prvky, které podporují 
využití této kulturně historické památky 
k relaxaci. Naskytne se nám tak nový 
prostor pro trávení volného času v pří-
jemném, klidném prostředí v samotném 

centru města.                Dagmar Zouharová

příležitosti jsme položili novému laureátovi Ceny 
města několik otázek:
Za co si myslíte, že jste byl na Cenu navržen?
Podle spolupracovníků z památkové komise mě 
právě oni navrhli za dlouhodobou činnost v komisi 
památkové péče. Od roku 1994 jsem jejím před-
sedou.
Kde se zrodil váš vztah k historii?
V mládí, kdy jsme navštěvovali různé hrady 
a zámky, zříceniny, o nichž se často vyprávějí 
pověsti a ty mě vždycky zajímaly. Konkrétně Mo-
ravská Třebová byla vždy často zmiňována v pub-
likacích o významných místech české historie a ar-
chitektury, které jsem vždy vyhledával. 

Jste moravskotřebovský rodák?
Nejsem zdejší rodák, přišel jsem do Třebové v září 
1945, kdy mi bylo sedm let. Během protektorátu 
mi zemřel otec a matka se setrami se dostaly při 
hledání nového místa právě do Třebové. Prožil 
jsem zde tedy většinu života. Historickou hodno-
tu tohoto města jsem si poprvé uvědomil někdy 
v padesátých letech, kdy byla Moravská Třebo-
vá poprvé zařazena mezi památkové rezervace. 
V osmdesátých letech se ke mně dostala část sbír-
ky pohlednic Třebové a okolí a tehdy se můj zájem 
o místní historii začal ubírat ještě jiným směrem. 
Zajímalo mě, jak vypadala stará Třebová a jak 

Ve čtvrtek 2. května 
2013 převezme z ru-
kou starosty Morav-
ské Třebové Cenu 
města popagátor 
třebovské historie, 
dlouholetý předseda 
Komise památkové 
péče rady města Mo-
ravská Třebová, jejíž 
členové ho mimo ji-
ných na udělení ceny 

navrhli, pan Miloslav Kužílek. Stane se tak v před-
večer jeho významného životního jubilea. Při této 

Cenu za celoživotní práci pro město dostane Miloslav Kužílek
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Informace k průběhu výstavby kanalizace 
v částech města Udánky, Sušice a Boršov

v ČSAD, v provozovně Moravská Třebová 
jako dispečer. V roce 1993 jsem nastoupil 
k Policii ČR, na dopravní inspektorát ve Svi-
tavách, následně od roku 1998 jsem vyučoval 
na Odborné škole Vojenské policie nejdříve 
v Moravské Třebové, poté ve Vyškově. Od 
roku 2001 jsem byl zkušebním komisařem 
odboru dopravy Okresního úřadu ve Svita-
vách a po reformě státní správy, od začátku 
roku 2004 dosud, pracuji na městském úřadě 
v našem městě.  

Stručný popis práce:
Náplň mojí práce, jako i celého odboru do-
pravy, spočívá především ve výkonu státní 
správy na úseku dopravně správních agend. 
Vedeme potřebné registry vozidel a řidičů, 
projednáváme přestupky na úseku dopravy, 
pojišťovnictví a na úseku silničního hospo-

dářství. Vykonáváme také funkci silničního 
správního úřadu pro určené silnice, místní 
komunikace a veřejně přístupné účelové ko-
munikace, a funkci speciálního stavebního 
úřadu. Agendy, které patří výhradně do mojí 
kompetence, jsou oblast stanic měření emisí 
zřízených v naší působnosti, jejich oprávně-
ní a osvědčení, oblast dopravců v taxislužbě 
v našem regionu, a kontrolní činnost spojená 
s těmito agendami. Už patnáct let jsem také 
zkušebním komisařem a částečně se i nyní po-
dílím na zkoušení žadatelů o řidičské opráv-
nění. Mimo státní správu spolupracuji s vede-
ním města a jeho orgány při řešení problémů 
v dopravní oblasti ve městě.

Stav, děti, zájmy koníčky:
Ženatý, syn, dobrá hudba a trochu sportu, 
práce

V průběhu realizace projektu Odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 
bylo zjištěno, že proti původnímu projektu budou 
nutné dvě velké změny, které vyvolaly potřebu 
vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele stav-
by (to v současné době probíhá). V Udánkách 
byla změna vyvolána nepříznivými geologický-
mi podmínkami. V Boršově se jedná o nezbyt-
nou úpravu technického řešení části gravitač-
ní kanalizace. Zde se musí nahradit gravitační 
stoka převážně v místech, kde měla být použita 
bezvýkopová technologie, výtlačným potrubím 
splaškových vod, které budou čerpány novou 
čerpací stanicí. Město proto informuje občany, 
kteří budou připojovat svoji nemovitost na ve-
řejnou splaškovou kanalizaci ve výše uvedených 
částech města a v roce 2012 podepsali v Dohodě 
o podmínkách úhrady nákladů projektové doku-
mentace kanalizačních přípojek závazek o připo-
jení nemovitosti v termínu do 31. 5. 2013, aby 
své nemovitosti nepřipojovali a počkali na ve-

V seriálu vizitek vedoucích odborů městského 
úřadu pokračujeme představením vedoucího 
odboru dopravy.

Ing. Petr Václavík  
Vedoucí odboru dopravy, 47 let

Vzdělání: 
1980–1984 Střední prů-
myslová škola stavební 
v Gottwaldově
1985–1988 Vysoká 
škola dopravy a spojů 
v Žilině, fakulta strojní 
a elektrotechnická 

Profesní historie:
Po ukončení studia na vysoké škole a po 
vojenské základní službě jsem pracoval 

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 
2013 přihlášeno k trvalému pobytu cel-
kem 10 476 občanů ČR a 116 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové evidováno k  31. 3. 2013 
na trvalém pobytu 10 592 občanů.     (zr)

Vedoucí odborů městského úřadu se představují

řejně vyhlášenou výzvu k připojení. Z objek-
tivních důvodů nemohl být dodržen ze strany 
investora závazek, že stavba bude dokončena do 
31. 12. 2012, což zásadním způsobem ovlivnilo 
termín připojení jednotlivých nemovitostí. Proto 
vlastníci za nedodržení původně sjednaného ter-
mínu připojení nebudou vyzváni k úhradě část-
ky uvedené v dohodě za zpracování projektové 
dokumentace. Předpokládá se, že v Sušicích se 
nemovitosti budou moci začít připojovat v létě 
2013, termín bude ještě upřesněn ve výzvě. 
V Udánkách a v Boršově se možnost připojení 
předpokládá v první polovině roku 2014. Měs-
to v příslušných částech města veřejným vyhlá-
šením vyzve vlastníky nemovitostí k připojení 
na kanalizaci. Lhůta pro připojení na veřejnou 
splaškovou kanalizaci bude 60 dnů od této výzvy. 
Výzva bude zveřejněná obvyklým způsobem, tj. 
zejména na úřední desce, městským rozhlasem, 
na výlepových plochách a prostřednictvím Mo-
ravskotřebovského zpravodaje.                        (zr)

Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kance-
lář Svitavy, připravuje na měsíc květen 3 seminá-
ře. První seminář Závazkové právo podle nového 
občanského zákoníku se koná 7. 5., druhý seminář 
proběhne 21. 5. na odborné téma Pracovnělékařské 
služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2013 a po-
slední seminář Energetické psychologie EFT je za-

měřený na stres při kontaktu s lidmi i obchodními 
partnery a koná se 24. 5. Zveme Vás na uvedené 
semináře do prostor multifunkčního centra Fabri-
ka ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18. Pozvánku 
s přihláškou naleznete na www.khkpce.cz a bližší 
informace získáte na adrese svitavy@khkpce.cz, 
tel. 724 613 968.                                Lenka Báčová

Semináře hospodářské komory v měsíci květnu

se změnila v moderní době, hledal jsem místa ze 
záběrů pohlednic a srovnával jsem si současnost 
s často nenávratně zmizelou minulostí. Zároveň 
jsem se začal zajímat o dobu, kdy třebovské pan-
ství patřilo starým moravským šlechtickým rodům 
Boskovicům a Žerotínům. Bylo to tehdy nejslav-
nější období města a myslím, že je to další důvod 
k tomu, být na naše město hrdý. 
Čím je pro vás Moravská Třebová?
I když jsem se zde nenarodil, je pro mě něco jako 
moje rodné místo. K žádnému jinému jsem si ne-
vytvořil takový vztah. Nejenže je to historicky bo-
haté město, ale mám zde rodinu a spustu přátel, 
prožil jsem zde celý život a jsem tomu rád, neměl 
jsem nikdy v úmyslu ji opustit.

Máte z udělení Ceny města radost? Co pro vás 
znamená?
Potěšilo mě to, samozřejmě, je to pozitivní zhod-
nocení výsledků mojí práce, které ale nejsou 
jen mojí zásluhou, stejně tak se na propagování 
historie Moravské Třebové spolupodílejí mí 
kolegové z komise památkové péče. Zároveň je 
pro mě toto ocenění pobídkou k další činnosti, 
neboť věřím, že veřejnost vnímá naše snahy 
o zviditelňování toho neopakovatelného, co nám 
zde předchozí generace zanechaly, za přínosné.
Jak hodnotíte projekt Cesta od renesance 
k baroku?
Jsem rád, že konečně došlo k restauraci význam-
ných památek, které budou Cestou spojeny do uce-
leného a smysluplného celku, ze kterého nejen cizí 

návštěvníci, ale i Třebované pochopí základní dějin-
né linie, které městem procházely a které nám zde 
zanechaly cenné stopy. Návštěvník získá základní 
informace o jednotlivých třebovských památkách, 
a buďto si vybere, kterou bude chtít navštívit, nebo 
zhlédne všechny. Přál bych si, aby vítězila druhá 
možnost, protože Moravská Třebová je místo, které 
má lidem co nabídnout.             Dagmar Zouharová

Rekonstrukce pošty
Česká pošta s. p., pobočka Moravská Třebová, 
oznamuje, že v sobotu 18. května 2013 bude 
pracoviště na náměstí TGM v Moravské Tře-
bové uzavřeno z důvodu rekonstrukčních prací.

Poděkování
Církev československá husitská v Moravské 
Třebové děkuje zastupitelům města Morav-
ská Třebová za finanční dar 5 000 Kč. Částka 
bude použita na dokončovací nátěrové prá-
ce v kapli Souznění ve farním domě CČSH 
v Moravské Třebové.
Kaple Souznění slouží nejen věřícím CČSH, 
ale i veřejnosti při pořádání besed a dalších 
společných aktivit.
Aktuálně vás budeme informovat v Mo-
ravskotřebovském zpravodaji a na nástěnce 
Církve československé husitské před budo-
vou fary, Dr. Janského 6 v Moravské Třebové.
Děkujeme a vyprošujeme požehnání nejen 
vedení města, ale všem obyvatelům Morav-
ské Třebové.         Miloš Košíček, farář CČSH
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Jak jste hlasovali v Anketě k problémům 
města 2013

V dubnovém čísle zpravodaje jste obdrželi an-
ketní lístek, kterým jste mohli hlasovat o nejpal-
čivějších problémech města, jak byly formulová-
ny občany na Veřejném fóru v únoru tohoto 
roku. Bylo možné hlasovat také pro-
střednictvím internetu. Celkem hla-
sovalo 869 respondentů, což je za-
tím největší počet, je to 8,18 % ze 
všech občanů Moravské Třebové. 
Přes internet hlasovalo 194 osob, 
vyplněním dotazníku ze zpravoda-
je hlasovalo 53 respondentů, přes 
ZŠ hlasovalo 419, ostatní použili anketní lístky 
na hlasovacích místech. Z důvodu jiné úpravy 
bylo 17 lístků neplatných a nebyly do hodnocení 
zařazeny. Výsledky ankety viz tabulka. 
Výsledky ankety jsou podle daných pravidel 
a metodiky MA 21 tzv. „metodou ověřování“ 
mixovány s výsledky veřejného fóra. K ověření 
došlo u těchto problémů:
Posílení pochůzkových kontrol policejních hlí-
dek, stav chodníků a komunikací, vysoká cena 

Boršovský rybník není akcí města, 
ale Povodí Moravy

Co se děje s vypuštěnou boršovskou retenční ná-
drží jsme se na prahu loňského podzimu snažili 
marně vyzvědět od místních rybářů. Protože do-
tazy Třebováků kdy se sem vrátí voda, stále při-
cházejí, přinášíme nové aktuální podrobnosti ze 
zdrojů státní správy. Povodí Moravy, s. p., coby 
vlastník nádrže projednalo možnost získání dotace 
na její odbahnění. Níže je v bodech historie celé 
akce, která zatím nemá jasný konkrétní harmono-
gram dalšího vývoje:

• 19. 12. 2011 přišlo na vodoprávní úřad ohlášení 
odbahnění retenční nádrže s dokončením duben 
2012 (ukončeno v březnu 2012 a retenční nádrž 
byla znovu napouštěna). Odbahnění se týkalo 
jen cca 6.000 m3. (stále zůstává k odbahnění cca 
15.000 až 20.000 m3)

• V březnu 2012 proběhla mimořádná bezpeč-
nostní prohlídka hráze, kde byly zjištěny hava-
rijní průsaky až 10l/s na bezpečnostním přelivu

• Povodí Moravy, jako vlastník retenční nádrže, 

zpracoval dokumentaci na uvedení díla do ne-
škodného stavu se zachováním částečné retenč-
ní schopnosti nádrže snížením přílivové hrany

• V květnu 2012 vodoprávní úřad schválil žá-
dost o mimořádnou manipulaci na vodním díle 
a v červnu 2012 byl uveden bezpečnostní přeliv 
do neškodného stavu. Úpravy spočívají ve vy-
bourání okna v čelní straně přelivu. Dostupný 
retenční objem 9.200 m3

• Od října 2012 probíhaly projektové práce na 
rekonstrukci bezpečnostního přelivu a opravě 
hráze

• V současnosti je vydáno stavební povolení (le-
den 2013) a Povodí Moravy řeší financování 
opravy (cca 25 až 30 mil. Kč)

• Podle posledního vyjádření se bude bezpeč-
nostní přeliv opravovat začátkem roku 2014

• Povodí Moravy s ohledem na současný stav, 
kdy je nádrž vypuštěna a sediment vyschlý, 
hledá možnost odtěžit i zbylý sediment z koryta 
nádrže - cca 20.000 m3

vodného a stočného, bazén ulice Palackého – re-
konstrukce, multifunkční areál na Knížecí louce, 
nezaměstnanost – málo pracovních příležitostí 

i pro zdravotně postižené, nedostatek brigád 
pro mladé. Požadavek s názvem Propo-

jení Moravské Třebové a Útěchova 
– chodník a cyklostezka se sice při 
hlasování na veřejném fóru dostal 
na pozici za první desítku, ale v an-
ketě se s vysokým počtem 243 hla-
sů umístil hned na druhém místě, 
proto bude předložen spolu s ověře-

nými problémy vedení města, radě města i zastu-
pitelstvu k projednání.
Ostatní problémy, které byly popsány na veřej-
ném fóru a v anketě nikam nezapadanou, ale bu-
dou také předány vedení města k řešení. „Děkuji 
Vám všem, kteří máte zájem o naše město a vě-
novali jste svůj čas k zamyšlení nad místem, kde 
bydlíte,“ uvádí místostarosta a politik Zdravého 
města Pavel Brettschneider.   Lišková Ludmila,  
koordinátorka Zdravého města Moravská Třebová

Moravskotřebovská 
univerzita 3. věku

S příchodem jara skončil 13. ročník Mo-
ravskotřebovské univerzity třetího věku. 
Zaznamenal rekordní počet frekventantů 
– sto šestnáct. V roce 2010 bylo přihláše-
ných 64 posluchačů, v roce 2011 už 94, 
vloni 112. Vyhodnocení a předání účast-
nických listů za právě uplynulý ročník se 
konalo v sále v ZUŠ za přítomnosti starosty 
města Miloše Izáka, který poděkoval všem 
zúčastněným za jejich zájem o dění ve 
městě i za to, že se snaží udržovat si a roz-
šiřovat vlastní vědění a přehled i v pozděj-
ším věku. Starosta také poděkoval za práci 
zakladatelce projektu moravskotřebovské 
univerzity Marii Blažkové a předal jí kniž-
ní dar.  (zr)             foto: Jaroslava Petrová

Pořadí Problém Počet hlasů
1. Vysoká cena vodného a stočného 244
2. Propojení Moravské Třebové a Útěchova - chodník a cyklostezka 243
3. Bazén ulice Palackého - rekonstrukce 197
4. Nezaměstnanost – málo pracovních příležitostí i pro zdravotně postižené 181
5. Stav chodníků a komunikací 152
6. Nedostatek brigád pro mladé 130
7. Čistota města 117
8. Posílení pochůzkových kontrol policejních hlídek 80
9. Multifunkční areál na Knížecí louce 64

10. Velký počet nevyužitých budov a pozemků 60
11. Odpolední vyžití pro mládež 35
12. Fit stezky v centru města 34
13. Klub pro mládež – přehlídky amatérských skupin 30
14. Dopravní režim v centru města 29
15. Řešení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Moravská Třebová a Boršov 28
16. Nedostatečná kapacita kulturních zařízení 21
17. Pozemky pro výstavbu rodinných domků 18
18. Manažer prevence kriminality 16
19. Podporované bydlení pro zdravotně postižené 15

Kampaň 
Den bez tabáku

Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci 
se společností Naproti o.p.s., Speciální základní 
školou Moravská Třebová a Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou ČR připravilo akci ke Dni 
bez tabáku s mottem Nahraď cigaretu… Dne 
31. 5., který je mezinárodním Dnem bez tabá-
ku, můžete v parku u muzea využít nabídky 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, která bude 
prostřednictvím zástupců společnosti 1Wellness 
provádět bezplatné měření tělesných hodnot. 
Jejich přístrojem si můžete nechat změřit svalo-
vou hmotu, tukovou hmotu, kostní hmotu, me-
tabolický věk, bazální metabolizmus a hydrataci 
těla. Každý účastník tohoto měření se dozví více 
o svém zdravotním stavu a navíc obdrží pou-
kaz k bezplatné ochutnávce zdravých pochutin 
v Laskavárně na Svitavské ulici. Kavárna bude 
dne 31. 5. vyzdobena soutěžními obrázky s te-
matikou Nahraď cigaretu… vytvořenými žáky 
speciální základní školy. Autoři vítězných ob-
rázků obdrží sladkou odměnu.

Ludmila Lišková, Koordinátorka Projektu 
Zdravé město a MA 21

• Povodí Moravy proto požádalo o dotace, ale je 
zde podmínka revitalizace části toku Třebůvky. 
Jako možnost se jeví využít část toku v prostoru 
mezi Útěchovem a Boršovem, v místě budoucí-
ho suchého poldru Boršov – Útěchov. Tato re-
vitalizace měla být řešena v rámci komplexních 
pozemkových úprav na části k. ú. Boršov a v k. 
ú. Útěchov, které Statní pozemkový úřad Svita-
vy zahají v letošním roce.

• V současnosti Povodí Moravy prověřuje mož-
nosti realizace. Investorem všech akcí je Povo-
dí Moravy, město Moravská Třebová se nebude 
finančně podílet.                                            (zr)
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Bleší trh
Dne 18. května od 8:00 do 12:00 hod. se 
bude na městské tržnici ul. Komenského 
v Moravské Třebové již tradičně konat Bleší 
trh. Příprava prodejního místa začíná od 7:30 
hod. Prodávat a nakupovat může každý, pou-
ze živnostník musí mít oprávnění k prodeji. 
Prodejní zařízení si přiveze každý vlastní, 
stačí kufr nebo ubrus.

Skauti uklízeli přírodu aneb Operace PVC

Děti namalovaly počítačové sny, 
vypadají neskutečně a krásně

V sobotu 20. dubna uspořádalo moravskotře-
bovské středisko Junáka v rámci Dne Země již 
8. ročník úklidové akce Operace PVC, při které 
účastníci Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v ob-
lasti Pekla, Pastviska a Křížového vrchu. I když 
počasí nebylo úplně ideální, našlo se 44 dobro-
volníků (včetně 9 neskautů), kteří v uvedených 

škol (6.–9. třída) a odpovídajících ročníků ví-
celetých gymnázií. Na konci srpna bývá každý 
nový ročník vyhlášen, do konce října se jednot-
livé školy do soutěže přihlašují a po té do konce 
února přicházejí výtvarné práce žáků v tištěné 
i elektronické podobě. Letošní téma je lákavé: 
„Můj sen“, a jak je vidět z prací, dětem dělalo 
radost se na toto zadání vyjadřovat. „V letoš-
ním roce se porota rozhodla udělit dvě zvláštní 
ceny – žákyni speciální školy z Kladna a tělesně 
postižené dívence. Dále porota udělí pochvalu 
jedné žákyni mladší, z 5. třídy z kategorie dětí, 
které se zúčastnily s krásnými obrázky bez mož-
nosti zvítězit. Bude vyhlášena i Cena diváka,“ 
informuje autorka myšlenky soutěže a její hlav-
ní organizátorka Hana Horská, která dodává:  
„Je vidět, že tato zcela výjimečná, první a zatím 
jediná soutěž tohoto druhu má stále velký ohlas,  
stalo se tradicí její další pokračování a je i vel-
mi účinnou propagací  úrovně a progresivnosti 
našeho školství i v zahraničí.“                           (zr)

Pod modrou oblohou je název výtvarné sou-
těže, ve které je záměrně propojena výtvarná 
práce s využitím počítačové techniky. Pořádá 
ji Základní škola v Palackého ulici v Moravské 
Třebové ve spolupráci s firmami Microsoft ČR, 
OR-CZ Moravská Třebová, T-E-V, v. o. s., Par-
dubice a za podpory Pardubického kraje a vede-
ní našeho města. 
Na pátek 3. května je do dvorany třebovského 
muzea připraveno slavnostní vyhlášení výsled-
ků letošního ročníku. Konat se bude pod záštitou 
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany 
Pernicové a za osobní podpory našeho prvního 
kosmonauta, nyní europoslance Vladimíra Rem-
ka. Bude spojeno s vernisáží výstav, které tradič-
ně na pěti různých místech v Moravské Třebové 
prezentují nejlepší výtvarné práce žáků (celkem 
jich bude vystaveno 150). Do „Modré oblohy“ 
přicházejí práce i ze zahraničních škol, z Polska 
a Slovenska.
Výtvarné soutěže se zúčastňují žáci základních 

lokalitách posbírali asi deset pytlů odpadu. 
Všechny skupiny se nakonec sešly u společného 
ohně v Pekle, kde se jim dostalo také tradičního 
poděkování přímo od Paní lesa. Akci podpořily 
Technické služby a město Moravská Třebová. 
Všem, kteří přiložili ruce k dílu, patří velký dík.

Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Děti vyčistily naši přírodu                          Foto: archív

Pokud nemůžete umístit Vaše dítě  
v některé MŠ v Moravské Třebové, navštivte naši     

Mateřskou školku 
v Dlouhé Loučce 

 
Výhody naší MŠ: 

NEPLATÍ se školkovné 
Časová i místní dostupnost –  

10 min. od Moravské Třebové – bus zastávka před budovou MŠ 
Pro děti od 2,5 let 

Prodloužená provozní doba MŠ: 6:00-15:30 hod. 
Angličtina pro nejmenší, Logopedické chvilky, Hra na flétničky 

Dobré vztahy a spolupráce s Obcí Dlouhá Loučka a ZŠ Dlouhá Loučka 
Nové vybavení dětskými herními prvky 

Prostorné, nově zrekonstruované a bezpečné hřiště s altánkem 
Nespočet kulturních akcí – např. Čertovská Merenda, Masopustní karneval, 

Dětský den, Vánoční a Velikonoční dílny, ... 
Rodinné prostředí 

Vstřícný a ochotný přístup pedagogického personálu 
Možnost zapojení rodičů do činnosti školky 

Individuální přístup ke každému dítěti (třída max. 25 dětí) 
 

Více informací a fotografie z naší MŠ naleznete na: 
http://skola-dlouhaloucka.webnode.cz/materska-skola/ 

Ve středu 22. května proběhne od 10.00 do 15.00 hod.  
zápis dětí do MŠ Dlouhá Loučka 

Tel. kontakt: 461 321 195 nebo 721 020 508 
Vedoucí učitelka Martina Hynštová, Dis 
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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

kterých se můžeme dozvědět mnoho užitečné-
ho. Bohužel však jeden z nich byl v 17. týdnu 
toho roku poškozený výtržníkem, který si chtěl 
zřejmě dokázat, jakou má sílu. Naštěstí každý 
z těchto portálů je osazen kamerou, která sní-
má okolí. 
Žádáme proto občany, aby nebyli v případě, 
stanou-li se svědky takové události lhostejní, 
a obětovali krátkou chvíli k oznámení dané 
události na linku městské policie nebo Policie 
ČR, byť i anonymně. Vždyť úmyslem a cílem 
při realizaci takových projektů je zpříjemnit 
život nám všem. 

Neukázněný řidič
Snad strmá stráň kopce na jehož vrcholu se na-
cházelo pár přátel řidiče osobního vozidla t. z. 
JEEP odradila tohoto muže od pěšího výšla-
pu. Zvolil k překonání značného převýšení své 
osobní vozilo, se kterým však v těchto místech 
neměl co pohledávat. Zřejmě si neuvědomil, že 
silniční motorová vozidla jsou způsobilá k pro-
vozu na pozemních komunikacích, ne však 
k přerývání trávníků místních luk a strání. Řidič 
však byl natolik suverénní, že se dokonce snažil 
příchozím policistům, kteří zcela zřetelně dáva-
li znamení o zastavení vozidla, z místa ujet. 
Pokus o nastartování vozidla nebyl úspěšný. 
Příchozí strážníci poklepem na okno avizovali 
svoji přítomnost a nakonec donutili řidiče vy-
stoupit z vozidla. A že se následná komunika-
ce nesla v duchu přátelském, nakonec bylo pro 
výtržníka polehčující okolností. Za svůj výkon 
byl na místě odměněn udělením blokové poku-
ty v nejvyšší možné sazbě.

Každá věc má svého majitele 
Dne 15. 4. byla hlídka městské policie přivolá-
na do obce Boršov, kde byl následně strážníky 
řešen spor mezi sousedy. Bylo dokonce nutné 
nahlédnout do katastrálních map, aby se potvr-
dilo tvrzení jednoho ze sousedů. Ve sporu hrála 
hlavní roli vzrostlá třešeň, kterou L. Z. bez povo-
lení vlastníka pozemku a majitele dřeviny poká-
cel a dřevo následně odvezl. Jelikož hlavním cí-
lem řešení takových sporů by mělo být dosažení 
smíru mezi oběma stranami, jak říká zákon, situ-
aci strážníci vyřešili vzájemnou dohodou obou 
zainteresovaných stran. A aby nedošlo k poško-
zení jednoho ze zúčastněných, došlo před stráž-
níky k uhrazení vzniklé škody. 

Karel Bláha, velitel městské policie 

Městská policie radí
V dnešní rubrice se budeme zaobírat problema-
tikou nezodpovědných pánů čtyřnohých miláč-
ků. Pod tímto výrazem si můžeme představit 
mnohé, ale my se zaměříme na psy. Povalují-
cí se psí exkrementy v ulicích krásného histo-
rického centra našeho města, na udržovaných 
travnatých plochách v parku, mezi obytnými 
domy nebo dokonce na dětských hřištích a pís-
kovištích a mnoha dalších místech. Taková je 
dnes skutečnost, se kterou se bohužel potýkáme 
my všichni ostatní, kteří si „voňavé“ hnědé na-
dílky přinášíme do svého obydlí na podrážkách 
obuvi. A to stále věřím, že takových „pejska-
řů“, kteří venčí své miláčky a bezohledně po 
jejich procházce tyto pozůstatky v ulicích zane-
chávají, je jen hrstka oproti těm zodpovědným, 
kteří se neváhají sehnout a uvést ono místo do 
původního stavu. V Moravské Třebové je mno-
ho domácností, ve kterých je mnohdy i neje-
den psí miláček. Uvědomme si, že by nebylo 
moc čistých míst, kdyby k této problematice 
přistupovali všichni majitelé psů bezohledně. 
Bohužel i ta malá část flegmatických majitelů 
čtyřnohých chlupáčů je značným problémem 
pro celé město. A ze všeho nejhorší je situa-
ce, kdy páníček kouká na své zvíře, které vy-
koná potřebu například na dětském pískovišti! 
V takovém případě jsem 
skutečně zastáncem těch 

nejtvrdších trestů. Podívejme se však na tuto 
situaci z hlediska zákona. Takové případy jsou 
řešeny na základě přestupkového zákona a po-
dle dikce § 47 se dopouštíme přestupku proti 
veřejnému pořádku, konkrétně pak znečištění 
veřejného prostranství. Při střetu s policistou 
pak hrozí na místě sankce až do výše 1.000 Kč. 
Není však dobré spoléhat jen na to, že tisíciko-
runou se vyplatíme. V tom horším případě má 
policista oprávnění přestupek na místě zadoku-
mentovat a následně předat správnímu orgánu 
obce. Zde může následovat pokuta až do výše 
20.000 Kč. Není tedy výhodnější mít v kapse 
igelitový pytlík? 

Vandalismus 
Jistě jste mnozí zaregistrovali chybějící latě na 
nových lavičkách v okolí místního hřbitova, ze-
jména pak u smuteční obřadní síně. Bohužel 
se nejedná o opravu ani úpravu tohoto zaříze-
ní, která má sloužit široké veřejnosti pro odpo-
činek. Zkrátka si dvojice drzých výtržníků při-
šla vylepšit svůj prospěch na úkor všech ostat-
ních! Město investovalo nemalé prostředky, a to 
nejen do tohoto zařízení, ale do celé lokality, 
kterou se skutečně podařilo zvelebit a zkrášlit. 
Opravené kapličky Křížové cesty, vydlážděné 
cestičky, mnoho míst nabízejících se k odpočin-
ku, nové odpadkové koše. To vše a mnohé další 
se podařilo díky značnému úsilí, které bylo vy-
naloženo a nyní se díváme na dílo zkázy, kte-

ré smutně symboli-
zuje lidskou cham-
tivost a bezohled-
nost. V rámci toho-
to projektu, pro lep-
ší informovanost tu-
ristů, ale i nás, oby-
vatelů města, kteří 
se chceme dozvědět 
třeba i něco nového 
o městě nebo lokali-
tě, ve které žijeme, 
byly instalovány na 
několika místech in-
formační portály, ze 

    

BESEDA PRO OBČANY 
 

S NAŠÍM POSLANCEM PARLAMENTU ČR  
A MÍSTOPŘEDSEDOU ÚV KSČM 

Ing. JIŘÍM DOLEJŠEM 
 

v pátek  17. 5. 2013  v 16 h  
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – ulice OLOMOUCKÁ 
 
 

SRDEČNĚ ZVE MĚSTSKÝ VÝBOR A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KSČM! 

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

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino

Kulturní centrum

Cesta od renesance 
k baroku
slavnostní otevření
11. 5., sobota, od 14:00 zámecké nádvoří, 
vstup volný
14:00 Zahájení Labyrint světa a ráj srdce – scénka 

DS J. K. Tyla 
14:30 Beseda architektky Markéty Veselé u Brány 

času
14:30 Orchestry ZUŠ Moravská Třebová pod ve-

dením pana Havelky
15:30 Žerotínové - scénka DS J. K. Tyla
16:00 Módní přehlídka paní Zelené 
17:00 Qanti Minoris   
 Žánrově lze Quanti Minoris zařadit jako 

historizující folkrock s keltskými kořeny. Za 
nejvýstižnější označení lze považovat hrad-
ní podobu rocku, tedy „hradrock“.

18:30 Zdeněk Král a přátelé 
 Vynikající klavírista a skladatel, vystupuje 

v sólových, částečně improvizačních veče-
rech s názvem Romantický klavír Zdeňka 
Krále. Hudba se pohybuje na hranici jazzu, 
romantismu, etna. Je členem brněnského 
HaDivadla.

20:00 Trio de Janeiro
 Trio vzniklo v roce 2004 ve východočeské 

Litomyšli a zpočátku se věnovalo interpreta-
ci lidové hudby různých etnik. V průběhu let 
se rozrostlo o další muzikanty a v současnos-
ti působí ve složení kytara, basová kytara, 
bicí, perkuse, dechová sekce a hlavně neza-
pomenutelný exotický vokál. Trio de Janeiro 
nabízí neodolatelnou směsici latinskoame-
rických rytmů, funku a lidové hudby. A jak 
se píše v jedné z recenzí na kapelu: „Naživo 
ze sebe dokáží vytrhat všechno. Podobnou 
show plnou latinskoamerických rytmů a fun-
kové energie u nás nikdo jiný nenabízí.“

21:30 Ohňostroj 

koncert

Jakub Smolík s kapelou
19. 5., neděle, 19:00 hod., dvorana muzea, 
vstupné 200 Kč
Na romantickou strunu zahraje ve dvoraně muzea 
umělec s nejvěrnější fanouškovskou základnou, 
který patří k tomu nejlepšímu, co česká písničkář-
ská scéna nabízí. Jakub, který má na svém kontě 
přes 20 alb, plní sály po celé republice již dlouhá 
léta.

pohádka pro děti

Dobrodružství hastrmana 
Tatrmana
21. 5. úterý, 8:30 a 10:00 hod., dvorana 
muzea, vstupné 30 Kč
Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na kraji 
lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla 
Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vod-
nickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se 
tedy na cestu, která se změní v jedno velké dobro-
družství. Uvádí divadelní společnost Julie Jurištové 
Praha.

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, 
tel.: 731 151 784

Dětský den
31. 5., pátek, 9:00-11:30 hod., nádvoří 
zámku, vstup volný
Slet princů a princezen na zámku
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturními 
službami Mor. Třebová pořádá ke Dni dětí první 
ročník venkovní slavnosti Slet princů a princezen 
na nádvoří zámku. Akce je určená pro děti z ma-

teřských škol a prvních stupňů základních škol. 
Na programu jsou zábavná soutěžní stanoviště, na 
kterých si děti splní svůj sen být aspoň na chvilku 
princem či princeznou a zábavný, pohádkový pro-
gram s klaunem Mirečkem, který je plný tanečků, 
soutěží, písniček, barev a balónků.

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

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

Stálé expozice

•  Muzeum egyptské princezny aneb 
Cesta kolem světa – reinstalovaná expozice 
Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

výstavy

Pred a po
Výběr kreseb Vladimíra Jiránka a Fedora Vica 
pro Lidové noviny z období před rozpadem čes-
koslovenského státu a krátce po něm. Výstava je 
věnována památce Vladimíra Jiránka. Potrvá do 
12. května.

Pod modrou oblohou
Výstava vítězných prací 8. ročníku oblíbené mezi-
národní soutěže, tentokrát na téma Můj sen – zahá-
jení v pátek 3. května, potrvá do 31. května 2013.

Muzejní noc
17. 5., pátek, 19:00–24:00 hod.
na téma Indie
– přehlídka indických sárí 
– beseda o cestování do Indie 
– projekce filmů
– ochutnávka indického čaje a pečiva

přednáška

Přes Moravskou Třebovou 
k severnímu pólu
24. 5., pátek, 17:00 hod., kinosál muzea
Expedice vzducholodi Italia na jaře 1928.
Přednáší Mgr. Rudolf Kolomý, CSc.

Kino od března nepromítá. Pro stávající tech-
nologii kina už nejsou v distribuci žádné nové 
filmy, proto bude provoz znovu obnoven až 
po zavedení digitální promítací technologie.

Zkuste to s námi 
Výtvarné letní kurzy pro dospělé
18. 5. – vrstvený pastel
  1. 6. – keramika pro začátečníky

Dále chystáme:
červenec – suchá jehla, monotyp
srpen – keramická mozaika

Další širší informace na přihláš-
ce v Informačním centru na nám. 
TGM. Počet účastníků omezen na 
8–10 osob. Přihlaste se včas!
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AMUNDSEN Night - Dj Piere
Vodka Amundsen - 25 Kč + super dárky

4.5.

Jagermeister Party / VSTUP ZDARMA - Dj Pitrrs
Jagermeister - 35 Kč17.5.

FREE ENTRY Dance Party - Dj Maty3.5.

Morgan Spirit Night / VSTUP ZDARMA - Dj Maty
Captain Morgan Spiced & Black - 35 Kč, Morgan & Cola - 45 Kč

10.5.

SEMTEX EXPLOSION NIGHT / VSTUP ZDARMA - Dj Pegas
Semtex / Cool / Crazy za super ceny!!! Vodka Semtex - 35 Kč, Forsage – 200 Kč

24.5.

BACARDI COCKTAIL PARTY - Dj Shirak
Bacardi - 40 Kč, Cuba Libre - 60 Kč, Mojito - 60 Kč + super dárky

11.5.

NAROZENINOVÁ OLDIES PARTY - Dj Maty
Máš v květnu  narozeniny nebo svátek? Přihlas se do 24. 5. 2013 na e-mail:
info@dukuduku.cz pod heslem Narozeniny a my Ti zašleme info, jak získat
voucher na bar v hodnotě 150 Kč.

TEQUILA SOMBRERO NIGHT / VSTUP ZDARMA - Dj Piere
Tequila Sombrero Negro Silver & Gold - 40 Kč, Tequila Sunrise - 60 Kč

25.5.

31.5.

HELIUM BALLON PARTY - Dj Mirek Karásek18.5.

Pozvánka na koncert 
Jaroslava Hutky

Americký muzikál 

Divotvorný hrnec
Divadelní spolek ŠEMBERA VYSOKÉ 
MÝTO uvede v Chornicích slavný Americ-
ký muzikál Divotvorný hrnec. Dílo autorů E. 
Y. Harburga a F. Saidyho, na české poměry 
přepsali Jiří Vosko-
vec a Jan Werich. Je 
v něm skvělá hudba, 
tance, zpěvy i vtipný 
text, někdy až pře-
kvapivě aktuální. Je 
také kostýmově 
velice výprav-
ný a na nastu-
dování tohoto 
muzikálu se 
podílí asi 30 
osob. Divo-
tvorný hrnec 
má dodnes svoji 
kvalitu a v mnoha případech předčí i některá 
zájezdová představení profesionálních soubo-
rů. Představení se uskuteční v pátek 3. květ-
na, v kulturním domě v Chornicích. Zahá-
jení je v 18:00 hodin a vstupné 50 Kč za 
dospělého, za dítě do 15 let polovic. Všichni 
jsou srdečně zváni.

Obec Chornice zve na vystoupení známého písničkáře Ja-
roslava Hutky, kterého známe nejenom jako autora písni-
ček ale také básní a prózy. Setkat se s ním, můžete v sobotu 
18. května v kulturním domě v Chornicích. Zahájení 
je v 18:00 hodin, vstupné 90 Kč. Vstupenky je možno 
zakoupit na místě, nebo v předprodeji v kanceláři OÚ, tel: 
461 327 807.

Mistříňanka v Chornicích
Obec Chornice zve všechny příznivce dobré 
dechovky na vystoupení známé krojované ka-
pely Mistříňanka. Akce se uskuteční v sobotu 
11. května v kulturním domě v Chornicích. 
Zahájení je v 17:00 hodin, vstupné 120 Kč. 

Vstupenky je možno zakoupit na místě, nebo 
v předprodeji v kanceláři obecního úřadu, tel: 
461 327 807. Vstupenka může být i milým dár-
kem v předvečer Svátku matek. Všichni jsou 
srdečně zváni.
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Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1. 5. Jiří Ondra – Olejomalby
Výstava olejomaleb moravskotřebovského 
amatérského výtvarníka p. Jiřího Ondry. Pří-
stupno v otvírací době knihovny po-čt: 9-17 
hod., so: 9-12 hod.
1. 5. V máji Máj  
Společná recitace Máchova Máje uprostřed 
přírody na Křížovém vrchu. Sraz u Kalvárie na 
Křížovém vrchu v 19:00 hod., vítáme všechny 
poetické duše! Pořádáno ve spolupráci s gym-
náziem 
13. 5. Za poklady východní Asie III. – Mia-
mar (Barma)
Třetí část z cyklu přednášek moravskotřebov-
ského rodáka p. RNDr. Milana Blahy o po-
kladech zemí východní Asie. Začátek v 17:30 
hod. ve dvoraně muzea. Předpokládané téma 
závěrečné přednášky: Laos – 17. 6.
14. 5. Mnichov, odsun, vyhnání?   
Přednáška z evropských dějin 20. století, lek-
tor PhDr. Pavel Petr. Začátek je v 17:30 hod. 
ve studovně knihovny
21. 5. Konverzační večer – Pojďte s námi do 
světa…
Máte problémy domluvit se anglicky, němec-
ky nebo rusky? Knihovna vám pomůže. Přijď-
te na lekce konverzace, které zdarma vedou 
zkušení lektoři Hana Krejčová, Miroslav Lan-
da a Šárka Sekaninová. Začátek v 17:00 hod. 
v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x 
měsíčně. Další předpokládaný termín: 18. 6. 
(změna vyhrazena)

Knihovna dětem
Tvořivé středy 
15. 5. Prstové loutky
22. 5. Vázička
29. 5. Želvička
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení 
MěK

Šikovné děti mezi námi
13. 5. Papírový dort, tvoření povede Martina 
Valná. Začátek je ve 15:00 hod. v dětském od-
dělení knihovny
Odpoledne s babičkou
Úterý 7., 14., 21., 28. 5. – čtení, zpívání, hry, 
povídání, bubnování, soutěžení. Vede p. Sla-
věna Miklošová. Začátek v 15:00 hod. v dět-
ském oddělení knihovny
27. 5. Turnajové odpoledne, karetní hra - 
válka, začátek v 15:00 hod. v dětském odděle-
ní, nutno se přihlásit předem! Poměř svou hru 
s kamarády! Na červen připravujeme: Člově-
če, nezlob se

Moravskotřebovský Ámos, Nejlepší dětský 
čtenář, Mladý čtenář 2013
Ve středu 3. 4. proběhlo v zasedacím sále 
MěÚ, Olomoucká ul. 2., slavnostní vyhod-
nocení soutěže Mladý čtenář 2013, vyhlášení 
Nejlepšího dětského čtenáře za rok 2012 a an-
kety Moravskotřebovský Ámos-učitel, kterého 
si vážím, mám rád. 30. ročníku soutěže Mladý 
čtenář 2013 se zúčastnilo 37 dětí. U příležitos-
ti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metodě-
je měli soutěžící výtvarně ztvárnit abecedu. 
Hodnocení proběhlo ve 2 kategoriích. Čestná 
uznání si odnesla: Čonková Kristýna, Cinová 
Natálie (obě I. ZŠ) a Michalčáková Adéla (III. 
ZŠ). V I. kategorii (žáci I. stupně) zvítězili – 
1. místo Martina Valná (I. ZŠ), 2. místo Jan 

Do puntíkované 
školky se zapsali 

noví členové
V sobotu dne 13. dubna se uskutečnil 
v II. MŠ Jirásková a Tyršova, již tradič-
ní Den otevřených dveří, spojený se zá-
pisem dětí do MŠ. Již od rána jsme vítali 
první návštěvníky. Děti zaujala spousta 
hraček a hned využily možnosti pohrát 
si s nimi. Oblíbenou činností bylo ská-
kání na trampolíně a hra s autíčky. Ro-
diče obdivovali nově zrekonstruovanou 
budovu MŠ a výtvarné práce dětí, kte-
rými jsou vyzdobeny prostory MŠ. Paní 
kuchařky připravily ochutnávku zdra-
vých pomazánek a nechyběl ani oblíbe-
ný moučník dětí. Pro budoucí kamarády 
byly připraveny malé dárečky vyrobe-
né dětmi. Mile nás překvapila návštěva 
pana starosty M. Izáka. Velice rádi, jsme 
také přivítali rodiče dětí, které MŠ na-
vštěvovali v minulých letech a přišli si 
jen popovídat a zavzpomínat na dětská 
léta. Zápis do MŠ je velká událost v ži-
votě každého dítěte a tak jsme se všichni 
snažili, aby byl tento den pro děti neza-
pomenutelný a příjemný. Na nové děti 
se moc těšíme.       A. Němcová, učitelka

Kašický (II. ZŠ), 3. Nela Blažková (III. ZŠ). 
Ve II. kategorii (žáci II. stupně) se na 1. místě 
umístil Robin Kuba, na 2. místě Kristýna Ku-
bová a na 3. místě Věnka Hučíková (všichni 
z I. ZŠ). Jejich práce jsou vystaveny v dětském 
oddělení městské knihovny.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR vyhlásil v březnu akci Nejlepší dětský čte-
nář. V našem městě se jimi stali Vojtěch Wől-
fel, Veronika Daňková a An Tran Thuy. Za své 
čtenářské výsledky v uplynulém roce byli po 
zásluze odměněni knihami a drobnými dárky. 
Na závěr setkání byli přítomným dětem a do-
spělým představeni nejoblíbenější pedago-
gové z moravskotřebovských škol. Vyprávěli 
o své práci učitele a o zážitcích ze své peda-
gogické praxe. Na závěr proběhlo mezi dět-
mi hlasování. Nejvíce sympatií a stejný počet 
hlasů získali p. uč. Milan Mišák z VSŠ a VOŠ 
ministerstva obrany a p. uč. Přemysl Dvo-
řák z gymnázia. Losem bylo určeno, že Mo-
ravskotřebovským Ámosem pro r. 2013 se stal 
p. Mgr. Milan Mišák. Všichni učitelé dostali 
kytičku a diplom, vítěz ankety si odnášel kniž-
ní dar. Na závěr patří poděkování městu Mo-
ravská Třebová za knižní dary a upomínkové 
předměty pro všechny oceněné a květinářství 
V. a L. Weinlichovi za kytičky pro pedagogy. 

Noc s Andersenem
Z 5. na 6. dubna pořádala městská knihovna 
zábavný večer a noc k poctě dánského pohád-
káře H. CH. Andersena. Začátek byl plný zpí-
vání s kytarou a bubnování, takže bylo všem 
hezky a veselo. Následovala výroba kočičích 
masek, dobrodružná výprava po nádvoří zám-
ku, hraní scének, kočičí maškarní bál, stezka 
odvahy a závěr noci patřil pohádkám H. CH. 
Andersena. Na programu se kromě knihovnic 
podíleli žáci dramatického oboru ZUŠ pod 
vedením p. uč. Jaroslavy Čadílkové a p. Věra 
Nápravníková. Akci podpořila prodejna zele-
niny p. Hájka a cukrárna Linda. Všem jmeno-
vaným bychom chtěli za spokojené děti velmi 
poděkovat. 
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Příběhy lidí a staveb na cestě od renesance k baroku 
11. května je slavnostně otevírána Cesta od rene-
sance k baroku, projekt, realizovaný s využitím 
„evropské“ dotace, jehož cílem bylo restaurování 
některých památkově chráněných objektů a vybu-
dování naučné stezky, umožňující i fyzicky lepší 
přístup k vybraným turistickým atraktivitám.
Cesta od renesance k baroku provádí návštěvníka 
města jeho jihovýchodní částí, zejména areály zám-
ku a Křížového vrchu. „Nástupní prostor“ byl vy-
tvořen u parkoviště pod zámkem, kde naučná stez-
ka začíná Bránou času a vede ke Křížovému vrchu, 
kde je možno volit ze dvou nově upravených cest – 
jedna vede na hřbitov a druhá ke Kalvárii. Uveďme 
si zde alespoň něco málo z historie míst, která bude 
návštěvník Cesty od renesance k baroku procházet 
a obdivovat.

Zámek
V místech dnešního zámku stával gotický hrad snad 
už v době založení města. Původně měl zřejmě po-
dobu obytné věže a v následujících stoletích byl 
postupně rozšiřován. Významným stavebníkem byl 
především Ladislav z Boskovic, který moravskotře-
bovské panství zdědil v roce 1485. Moravskou Tře-
bovou si zvolil za svou rezidenci a začal s přestav-
bou hradu v pohodlnější a také reprezentativnější 
sídlo. Jím vystavěný tzv. starý zámek byl ovšem str-
žen po požáru v roce 1840.  Zachovaly se jen části 
této stavby a také stavební plány, které se staly pod-
kladem pro vyznačení půdorysu „starého zámku“ 
v zádlažbě nádvoří.
O Ladislavovi víme, že byl velmi vzdělaný a zces-
tovalý. Byl dobře obeznámen s tehdy novým 
a módním renesančním slohem a začal jej při stav-
bě zámku také uplatňovat, ovšem 
souběžně s tehdy zde obvyklým 
slohem pozdně gotickým. Pozdně 
gotický je tzv. Rytířský sál docho-
vaný ve východním křídle zámku, 
poslední z někdejší řady čtyř kle-
nutých místností, sloužících zřej-
mě reprezentačním účelům. Repre-
zentaci sloužil zajisté také velký 
sál v patře dnes již téměř neexis-
tujícího jižního křídla, přes který 
se vcházelo do kaple. Ta musela 
být velmi malá, ale podle docho-
vaných písemných zpráv poměr-
ně náročně vybavená. Po stranách 
vchodu do sálu byly umístěny 
mramorové portrétní medailony 
Ladislava z Boskovic a jeho man-
želky Magdaleny z Dubé a Lipé, 
práce neznámého severoitalského 
mistra, datované rokem 1495. Za 
vůbec nejstarší renesanční památ-
ku dochovanou na sever od Alp je 
považován portál, který byl původ-
ně osazen na vstupní bráně do La-
dislavova zámku, dnes jej můžete 
vidět v jižní ohradní zdi, kam byl 
umístěn po již zmíněném požá-
ru v roce 1840. Tento portál, kte-
rý v kladí nese latinský nápis se 
jménem stavebníka a letopočtem 
1492, je vytvořen v tzv. smíšeném 
stylu (je v podstatě renesanční, ale 
s rezidui pozdně gotického slohu). 
Dnes již víme, že Ladislav nechal 
zhotovit ještě nejméně jeden velmi 
podobný portál, který byl původně 
umístěn v jižní části zámku a jehož 
zlomky byly nalezeny před něko-

lika lety. Zachovaly se také fragmenty nápisové 
desky ze zámecké kaple. Všechny tyto památky zá-
roveň s originály portrétních medailonů a vzácnou 
flanderskou tapiserií z Ladislavovy sbírky jsou nyní 
umístěny ve stálé expozici na zámku.
Po požáru v roce 1840 zůstalo nejlépe zachováno ar-
kádové předdvoří postavené po roce 1611 Ladisla-
vem Velenem ze Žerotína. Známe jméno stavitele, 
kterým byl Giovanni Mottala de Bonamone, ten však 
zřejmě nebyl autorem projektu. Uvažuje se o autor-
ství Giovanniho Marii Fillipiho, dvorního architekta 
Rudolfa II.
V rámci projektu byly kromě přístavbou z počátku 
17. století vytvořeného zámeckého nádvoří upraveny 
také zámecké zahrady v místech někdejšího parkánu.  

Hřbitov
Hřbitov byl z centra města na Křížový vrch pře-
místěn rovněž za Ladislava z Boskovic, roku 1499. 
Ladislav zde začal budovat nový kostel, ten byl 
pak přestavěn v gotizujícím slohu začátkem 17. 
století, s podporou Ladislava Velena ze Žerotína 
a jeho manželky Bohunky z Kunovic. V reformač-
ním období byl zřejmě jeho interiér plný náhrob-
níků a epitafů. Po Bílé hoře byly některé kamenné 
náhrobníky použity jako stavební materiál, zejmé-
na jako dlažební kameny přímo v podlaze koste-
la. V druhé polovině 19. století byly náhrobníky 
v dlažbě kostela „objeveny“ a v roce 1912 vystave-
ny v lapidáriu, zřízeném z iniciativy vlastivědného 
pracovníka a konzervátora památkové péče Aloise 
Czernyho z někdejší hřbitovní kaple. Další kamen-
né náhrobníky a epitafy jsou umístěny na vnějších 
zdech kostela.

Pohřební průvody chodily od roku 1575 na hřbi-
tov po tzv. Schodech mrtvých, schodišti krytém 
šindelovou střechou. To je poměrně strmé a mu-
selo být velmi obtížné vynést po něm a pak dále 
cestou ke hřbitovu rakev, která bývala v případě 
výpravných cechovních pohřbů opatřena ještě těž-
kým látkovým příkrovem, křížem a pohřebními 
štíty se znaky cechu. 
V roce 1878 byl pořízen první pohřební vůz, kte-
rý samozřejmě nemohl jet po schodech, průvody 
proto chodily kolem sousoší Olivetské hory a kap-
liček. Pohřební vůz tedy používal druhou cestu na 
Křížový vrch, které můžeme přiřknout funkci kří-
žové cesty.

Křížová cesta
V letech 1715–1745 působil v Moravské Třebové 
děkan Johann Sther. Jeho funkční období bylo spo-
jeno s tragickými událostmi – morovou epidemií 
a požárem, při kterém byl mimo jiné zničen i dě-
kanský kostel. Ty mu samozřejmě přinesly mnoho 
problémů a starostí, ale zároveň tomuto aktivní-
mu a zřejmě ambicióznímu duchovnímu poskytly 
i možnost seberealizace při následném zajišťování 
přestavby kostela a objednávkách sochařských děl. 
Kromě morového sloupu a nového vybavení části 
kostelního interiéru realizoval projekt jakési křížo-
vé cesty vedoucí od děkanského kostela v centru 
města na Křížový vrch.
Už v roce 1718 bylo na úpatí Křížového vrchu 
postaveno sousoší Krista na hoře Olivetské, ro-
kem 1722 je datováno sousoší Loučení Krista 
s Pannou Marií v Jevíčské ulici, roku 1723 byly 
postaveny čtyři kapličky na svahu Křížového vr-

chu, na jehož vrcholu stávaly tzv. 
odedávna tři dřevěné kříže, na-
hrazené později kamennými a po 
roce 1730 dodnes dochovaným 
sousoším Kalvárie. O sousoší Lou-
čení víme, že jeho vznik finančně 
podpořil zámecký hejtman Martin 
Neudecker. Jinak se o okolnostech 
vzniku sochařských děl a kapliček 
nepodařilo zatím téměř nic zjistit, 
jejich autorství není archivně do-
loženo. Nevíme také, jak byl v 18. 
století vybaven interiér kaplí. Ně-
kdy se uvažuje o cyklu polychro-
movaných dřevořezeb s pašijovými 
náměty, z nichž část je dodnes za-
chována, zejména u Olivetské hory 
je však umístění v kapličce hodně 
sporné jednak pro velikost skulptur 
a také námět, který by se v rámci 
křížové cesty opakoval. Nedávno 
se podařilo zjistit, že přibližně ve 
stejné době, kdy vznikala Kalvárie 
na Křížovém vrchu, objednali mo-
ravskotřebovští františkáni cyklus 
čtrnácti dřevořezeb křížové cesty 
– je možné, že zachovaný pašijový 
cyklus souvisí právě s touto „kon-
kurenční“ zakázkou.
Cestou ke Kalvárii je možno odbo-
čit u rohu hřbitovní zdi doprava, do 
míst, spojených s nesmírně popu-
lárním příběhem o nešťastné lásce 
Anny Gläserové a Josefa Herknera. 
Bohužel zde dnes tento příběh již 
téměř nic nepřipomíná. Torzo van-
daly zničené sochy Plačící Anny je 
možno vidět v zámecké prodejně 
suvenýrů.      -jm-
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Den otevřených dveří
Speciální základní škola, mateřská ško-
la a praktická škola Moravská Třebová ul. 
Komenského 287 Vás všechny srdečně zve 
na Den otevřených dveří, který se koná 
dne 15. května od 8 do 13 hod. 
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci 
školy.     Miroslav Muselík, zástupce ředitelky

Novinky z „Křižovatky“, tentokrát věnované vodě a přírodě
Právě letos je tomu dvacet let, kdy byl 22. bře-
zen vyhlášen OSN Světovým dnem vody. Lidé 
na celém světě si tak různými aktivitami kaž-
doročně připomínají nutnost ochrany vodních 
zdrojů a hlavně význam vody pro naši Modrou 
planetu. Druhým rokem slavily v březnu také 
Den vody děti z regionu Moravskotřebovska. 
Na přípravě programu se podílely DDM, ZŠ Čs. 
armády a VHOS, a.s. V tělocvičně na „Křižo-
vatce“ byla připravena stanoviště pro 1.-3. třídy, 
kde se děti dozvěděly něco o vodě, ale také pl-
nily individuální nebo skupinové úkoly s vodní 
tematikou. V DDM byl program pro 4.-5. třídy 
ještě obohacen o krátký film, který přítomným 
ukázal cestu pitné vody z přírody do kohoutků 
v domácnostech a návrat použité vyčištěné vody 
zpět do přírody. Na konci vzdělávacího putování 

Den Země v Moravské Třebové
Dne 19. dubna se uskutečnil další ročník ekolo-
gického programu ke Dni Země ve spolupráci 
Domu dětí a mládeže, Zdravého města a Kultur-
ních služeb Mor. Třebová. Akce byla rozdělena 
na dvě části. První dopolední program Pátrání 
světlušky Lucie byl určen pro mateřinky a 1.-3. 
třídy základních škol. Ačkoli nám počasí ukáza-
lo v tento den svou popravdě nejošklivější tvář, 
přesto se mateřské školy dostavily v překvapi-
vě hojném počtu. Děti si vyzkoušely soutěže na 
stanovištích v pláštěnkách a zvládly bojové pod-
mínky skvěle. Odpoledne pak proběhla soutěž 
Karneval v Riu. Tato soutěž je určena i starším 
žákům a je zaměřena na využití a třídění odpa-
dového materiálu. Soutěžící si připravili kar-
nevalovou masku z různých druhů odpadu a tu 
také prezentovali za doprovodu brazilské hud-
by na předváděcím molu. Vítězi v jednotlivých 
kategoriích se stala Lenka Pohanková se svým 
týmem ze ZŠ Linhartice v kategorii 5. tříd, děv-
čata Míša a Nikola Pelíškovy ze ZŠ Palackého 
v kategorii 6. až 7. tříd a v kategorii 8. až 9. tříd 

zvítězila „Lea z Ria“ v podání Leony Rozlívko-
vé a jejího týmu. Chtěli bychom jako organizá-
toři soutěže srdečně poděkovat všem, které ne-
přízeň počasí neodradila a kteří prošli statečně 
všechna připravená stanoviště. Také Kulturním 
službám za zázemí, které poskytly na odpolední 
program Karneval v Riu a firmě Miltra Městeč-
ko Trnávka za Miltráčky pro všechny zúčastně-
né děti.                                      Pracovníci DDM

získali všichni účastníci sladkou odměnu a upo-
mínkové předměty. 
Do oslav vody se tradičně zapojuje VHOS, a.s., 
M. Třebová, která pořádá pod názvem Než otočíš 
kohoutkem… exkurze do čistírny odpadních vod 
v Linharticích a prohlídku vodojemu na Křížo-
vém vrchu. Exkurze s doprovodným programem 
proběhnou z hygienických důvodů v průběhu 
měsíců květen a červen. Doufáme, že pestrý pro-
gram ke Dni vody bude pro všechny zúčastněné 
přínosem. V rámci oslav vody se školy zapojily 
také do soutěže Voda štětcem a básní. Výtvarné 
práce byly zaslány k finálovému hodnocení fir-
mě Povodí Moravy, pořadateli soutěže. Jak naši 
mladí výtvarníci obstáli v konkurenci, se dozví-
me na konci května. Touto cestou moc děkujeme 
firmě CHAS za materiální pomoc a Zdravému 

městu v M. Třebové za finanční podporu. Velký 
dík patří rovněž kolektivu žákovské samosprávy 
ZŠ Čs. armády a děvčatům místního gymnázia 
za pečlivou práci na stanovištích. Letos podruhé 
se žáci ZŠ Čs. armády zúčastnili okresního kola 
biologické olympiády a dokonce s reprezentativ-
ními výsledky. Na 1. místě z celkového počtu 22 
soutěžících se umístila Klára Minarčíková, která 
tím postoupila do krajského kola. Krásné 8. mís-
to pak vybojovala Aneta Zamazalová. Děvčata 
se v těžké konkurenci neztratila, naopak, svou 
pílí se dokázala vzorně připravit na všechny dis-
ciplíny – vědomostní test, poznávání našich hub, 
lišejníků, rostlin i živočichů, laboratorní práci 
a vypracovat vstupní úkol na téma historie na-
šeho rybníku. 
Organizační výbor Dne Země a Radomíra Zvejšková

Literární výchova 
u nás ve třídě

Z českého jazyka máme nejraději literární výcho-
vu. A těšíme se na ni ještě víc, když se dozvíme, že 
k nám přijdou paní knihovnice z Městské knihov-
ny Ladislava z Boskovic s knižními novinkami. 
Letos v březnu za námi ve třídě byly paní Mazuro-
vá a Koláčková už podruhé. Během návštěvy nám 
ukázaly nové i starší knihy vhodné pro náš věk. 
Krátce nám o knížkách něco řekly a  přečetly úry-
vek. Všechny knihy se nám zdály moc zajímavé, 
ale nejvíc nás zaujala Přespávací knížka, Strašpyt-
lům vstup zakázán, Naše třídní je mimozemšťan, 
Fotbalový sen a Děti v kuchyni. Hodně nás nalákal 
i pokus, který si pro nás paní Mazurová připravila. 
Vybírala z knihy Mladý vědec 1 – experimenty, 
které můžete provádět i doma. Na závěr návštěvy 
nás paní knihovnice seznámily s programem dět-
ského oddělení v tomto měsíci. V nejbližší době 
se většina z nás chystá do knihovny půjčit si ně-
kterou z těchto knih.      Žáci 4. A, ZŠ Palackého
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali pracov-
nicím Městské knihovny Ladislava z Boskovic 
za velmi dobrou spolupráci se školou, za akce, 
které pro naše žáky připravují, za soutěže, které 
pro děti pořádají a za to, jak se nám věnují při 
návštěvách knihovny. Věříme, že spousta našich 
žáků zůstane i do budoucna čtenáři naší městské 
knihovny.      Alena Přidalová, třídní učitelka 4. A
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Seriál „210 let Gymnázia Moravská Třebová“ 

Žáci ZŠ Palackého navštívili Londýn

cím řízení na vysoké školy činí téměř 87 % z hlá-
sících se studentů, tj. 82 % ze všech absolventů. 
Maturanti, kteří se buď nepřihlásili, nebo nebyli 
přijati ke studiu na vysokých školách, odešli na 
vyšší odborné školy (10 %) nebo do praxe (7 %). 
Naši absolventi měli největší zájem o technic-
ké obory, na které bylo přijato 67 studentů, hned 
v závěsu byly ekonomické obory s 59 přijatými 
studenty. Na pedagogické fakulty bylo přijato 52 
absolventů, na přírodovědecké fakulty 46, na filo-
zofické 32, na lékařské 22, na právnické fakulty 
9 absolventů. Tento výčet samozřejmě není úplný. 
Naši maturanti studují řadu dalších oborů, jako 
například informatiku, tělovýchovu, zemědělství, 
chemii, veterinární lékařství, farmacii, vojenské 
obory apod. V posledních letech sledujeme úspěš-
nost našich absolventů nejen při přijímacím řízení, 

3. díl - Naši absolventi
V uplynulých deseti letech studenti moravskotře-
bovského gymnázia nejen úspěšně soutěžili a za-
pojovali se do řady projektů, ale také hlavně studo-
vali. Za toto období opustilo lavice naší školy 456 
absolventů. Přihlášky na vysoké školy si podalo 
429 maturantů a 373 z nich úspěšně zvládlo přijí-
mací řízení a byli přijati k řádnému dennímu stu-
diu. Vezmeme-li si na pomoc procenta, zjistíme, že 
úspěšnost studentů našeho gymnázia při přijíma-

Již dlouhou dobu jsme na naší škole plánovali zá-
jezd do Londýna. Letos to konečně vyšlo. Spojili 
jsme se s jevíčskou základní školou a 18. 3. jsme 
vyrazili na pětidenní putování. Bylo nás celkem 
40 (žáci + ped. doprovod). Vyjeli jsme dopoled-
ne autobusem směr Německo, Belgie, Francie. 
Ve francouzském přístavu Calais jsme se nalo-
dili na trajekt a zanedlouho jsme viděli britský 
přístav Douver. Od této chvíle jsme si začali uží-
vat bohatý program, který pro nás připravila prů-
vodkyně z cestovní kanceláře CK Royal.
Co všechno jsme navštívili?  
První den jsme se věnovali prohlídce Londýna. 
Viděli jsme Westminster Abbey, budovy parla-
mentu, Buckinghamský palác, Trafalgar Square 
a Piccadilly Circus, Covent Garden. Navštívi-
li jsme nejslavnější hračkářství The Hemleys. 
Užili jsme si i setkání s voskovými figura-
mi známých osobností v muzeu Madame Tu-
ssaud´s. V podvečer jsme se projeli na London 
Eye a měli jsme nádherný výhled na celý Lon-
dýn. Druhý den jsme podnikli výlet do králov-
ského města Windsor, prošli jsme kolem Wind-
sor Castle, venkovského sídla královny Alžběty 

ale i při jejich vysokoškolském studiu. Ve sledo-
vaném období 2005–2007 odmaturovalo na našem 
gymnáziu 138 studentů, z toho 66 studentů v rám-
ci osmiletého studia a 72 studentů v rámci čtyřle-
tého studia. V současné době své vysokoškolské 
studium ukončilo nebo ještě studuje 85 z nich, tj. 
62 %. Ze závěrů tohoto šetření také vyplynulo, že 
absolventi víceletého gymnázia jsou při vysoko-
školském studiu úspěšnější (dokončilo nebo stu-
duje 73 %) než absolventi čtyřletého gymnázia 
(dokončilo nebo studuje 51 %). Řada našich absol-
ventů si svá vysokoškolská léta protáhla. Jednou 
z příčin prodloužení standardní doby studia jsou 
studijní pobyty na zahraničních vysokých školách, 
při nichž získávají zkušenosti nejen v rámci studo-
vaného oboru, ale zároveň si prohlubují své jazy-
kové znalosti.                               Šárka Sekaninová

II., zhlédli jsme střídání stráží a prošli jsme se 
k nejstarší chlapecké soukromé škole Eton Co-
llege. Odpoledne bylo osobní volno v zábavním 
parku Legoland. Třetí den jsme se opět věnovali 
Londýnu. Dopoledne jsme se prošli čtvrtí Gree-
nwich. Tam jsme překročili nultý poledník. Pak 
jsme pluli lodí po Temži pod Tower Bridge, 
navštívili jsme klenotnici Tower of London. 
Odpoledne proběhla pěší prohlídky čtvrti City 
(st. Paul´s Cathedral, Mansion House, Bank of 
England, Millenium Bridge, Globe Theatre). 
Po vystoupení z lodi v Greenwich jsme si ještě 
prohlédli námořní muzeum National Maritime 
Museum. Ve večerních hodinách jsme se vydali 
na cestu zpět do České republiky. Všichni jsme 
si ze zájezdu odnesli mnoho dojmů, zážitků 
a samozřejmě vědomostí. Zažili jsme i úsměv-
né příhody v britských rodinách, kde jsme byli 
ubytováni. Na závěr zájezdu paní průvodkyně 
rozdala testíky, ve kterých jsme měli odpově-
dět na 25 dotazů, které se týkaly informací, kte-
ré jsme během pobytu slyšeli. Vítězem se stal 
Dominik Jansa, který odpověděl správně na 22 
otázek.                 Účastníci zájezdu

Jazykové aktivity 
gymnazistů

Jazykové aktivity žáků i pedagogů moravskotře-
bovského gymnázia jsou rozprostřeny do celého 
školního roku, jarní měsíce bývají kromě akcí 
také plné soutěží a v nich dosahují gymnazisté 
významných úspěchů. Obrovského úspěchu do-
sáhlo trio Z. Šunková, N. Bauerová, J. Gečnuk 
v Prezentiádě. Naše trio patřilo mezi 137 týmů, 
které se odhodlaly soutěžit. Svým kultivovaným 
projevem, vystupováním a zpracováním dané-
ho tématu uchvátilo porotu, zvítězilo v kraj-
ském kole a skvěle reprezentovalo školu a měs-
to v republikovém finále, kde obsadilo výborné 
11. místo. Další soutěží, kde se žáci prezentují 
kultivovaným ústním projevem, je Mladý Dé-
mosthénes. I zde žáci GMT významně bodují. 
M. Lišková obsadila v regionálním kole 2. mís-
to, A. Weinlich a K. Marková zvítězili v regio-
nálním kole a v krajském kole budou bojovat 
o postup do kola celostátního. Výborný výkon 
podaly opakovaně D. Draesslerová a M. Liško-
vá, když podruhé zvítězily v celonárodní soutěži 
O bílého havrana (soutěž v anglickém pěvec-
kém či dramatickém projevu). Duben byl nabitý 
i dalšími jazykovými a společenskovědními udá-
lostmi. Žákyně školy A. Jílková a L. Černá dále 
získávaly studijní i životní zkušenosti na střední 
škole ve Finsku. Studentským setkáním v Ně-
mecku vyvrcholil dvouletý projekt mezinárodní-
ho partnerství škol „They´re different, but…“, ve 
kterém žáci čtyř evropských zemí spolupracovali 
s menšinovými skupinami ve společnosti. Gym-
názium Moravská Třebová na jaře podalo žádost 
o další projekt partnerství, v němž plánuje spo-
lečné aktivity osm zemí. Z akcí místního rozsahu 
zmíníme oblíbenou besedu s cestovateli Špilla-
rovými, tentokrát na téma Americká divočina, 
či účinné zapojení rodilého mluvčího do výuky. 
Pan J. Roche oživuje hodiny anglického jazyka 
ve skupinách různých věkových kategorií, za 
což mu vyjadřujeme veliký dík. Další zdařilou 
dubnovou akcí byla návštěva Prahy. Žáci třetích 
ročníků byli nadšeni nejen prostorami historické 
budovy Národního divadla, jejíž komentovaná 
prohlídka byla součástí exkurze, ale i vynikají-
cími výkony našich předních herců v představe-
ní Naši furianti. V závěru dubna, v rámci Dnů 
slovenské kultury, se naši studenti opět setkali 
se současnými slovenskými spisovateli. Letos to 
byla již druhá beseda s G. Murinem.
Jak vidíte, žáci mají neskutečné množství pod-
nětů k rozvoji svých osobností, jazykových 
i dalších znalostí a my můžeme konstatovat, že 
většina jich s elánem využívá, a získanými do-
vednostmi následně vzorně reprezentují školu 
i město na akcích v republice i v zahraničí.

Vyučující jazyků 

Plavecké úspěchy: Dne 22. 3. se zúčastnilo ve 
Svitavách 37 dětí okresního kola v plavání. V ka-
tegorii 1. – 3. tříd obsadili 1. místa v závodech 
jednotlivců P. Dvořáková, A. Gerišerová, J. Ma-
toušková a J. Trnka. 2. – 3. místa získali A. Vyky-
dalová, K. Orálková, J. Sedláková a A. Marossy. 
Celkově si vybojovala družstva mladších chlap-
ců a dívek prvenství. V kategorii 4. – 5. tříd si 
nejlépe vedli T. Vrobel, M. Šmerda, H. Hájková, 
V. Peškarová a K. Trnková. Celkově se umístilo 
družstvo dívek na 2. místě a družstvo chlapců na 
3. místě.
Jarmark: 26. 3. proběhl na naší škole „Veliko-
noční jarmark.“ Žáci 1. stupně vyrobili veliko-
noční ozdoby a namalovali nádherné kraslice. 
Vše pak prodávali rodičům před následující třídní 
schůzkou. Výtěžek bude věnován na vzdělávání 
indických dětí, které škola adoptovala na dálku.                                                                                                           
Žlutozelený den: 27. 3. děti a jejich učitelé přivo-
lávali a vítali jaro v žlutozeleném oblečení. Celý 
den se takto učili a pohybovali po škole. Na děti 

prvního stupně čekalo dopoledne plné překva-
pení. Prvňáci a druháci hledali vajíčka, třeťáci 
a čtvrťáci plnili úkoly ve hře Po stopách žabá-
ka Bata, kterou pro ně připravili žáci 2. stupně 
v rámci projektu Recyklohraní. Děti pak byly od-
měněny čokoládovými vajíčky.
Pasování na čtenáře: Pro děti 1. tříd připravi-
la místní městská knihovna akci „Pasování na 
čtenáře.“ Účastnily se jí všechny tři první třídy 
10. 4. na Městském úřadě v Moravské Třebové. 
Děti si připravily kulturní vystoupení a poté byly 
slavnostně, za přítomnosti rodičů, starosty měs-
ta, představenstva odboru školství a vedení ško-
ly, pasováni na čtenáře. Pracovnice knihovny jim 
předaly malý dárek a průkazku do knihovny.
Vybíjená: K jarním soutěžím patří i vybíjená. 
16. 4. proběhla na naší škole oblastní soutěž ve vy-
bíjené 4. a 5. tříd. Děvčata a chlapci z družstva B 
získali třetí místo. Družstvo A chlapců vybojovalo 
krásné 1. místo a postupuje do okresního kola, kte-
ré se koná v Litomyšli.                Věra Komárková

Vítání jara na ZŠ Palackého
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3. 5. Dárky k Svátku matek – od 15:30 hod. 
v DDM. Zasadíme si kytičku do květináče, kte-
rou ozdobíme vyrobenou dekorací. S sebou 
menší květináč nebo hrneček, přezůvky, nůžky. 
Cena 30 Kč (v ceně materiál, sazenice a hlína). 
Předpokládaný konec v 17:00 hod. Předškoláci 
doprovod
6. 5. Obvodní kolo Poháru rozhlasu 6.-7. tříd - 
ZŠ Palackého od 8:30 hod.
7. 5. Obvodní kolo Poháru rozhlasu 8.-9. tříd - 
ZŠ Palackého od 8:30 hod.
8. 5. Malý dětřichovský memoriál – prezence 
od 8:15-8:45 hod. Start 8:45 hod. pro děti od 3 let
9. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů – ob-
vodní kolo ve spolupráci DDM, městské policie 
a města. Prezence od 8:00 do 8:30 hod na dět-
ském dopravním hřišti. Podrobnosti v propozi-
cích
10. 5. Znamení býka – další tvořivé odpoledne 
z cyklu Znamení zvěrokruhu. Přijďte si zašper-
kovat z drátku. Od 14:30 do 16:00 hod. S sebou 
přezůvky, 40 Kč. Materiál v ceně
15. 5. Český den proti rakovině – 17. květino-
vý den. Během dopoledne si můžete zakoupit od 
studentů květ měsíčku lékařského (20 Kč). Výtě-
žek bude využit na prevenci a léčbu nádorových 
onemocnění. Akce ve spolupráci s ISŠ v Morav-
ské Třebové
16. 5. Okres Mc donalds cup – 4.-5. tříd od 8:30 
hod. - TJ Slovan
17. 5. Exkurze na hvězdárně pro ZŠ Svitavy
19. 5. Koloběžkové závody dětí více na plaká-
tech a webu DDM
22. 5 Ovov – desetiboj odznaku zdatnosti pro 
ZŠ – okresní finále, 8:00 hod. ZŠ Palackého. 
Spolupořadatelé ZŠ Palackého, VSŠ a VOŠ Mi-
nisterstva obrany v Moravské Třebové
27. 5. Voříškiáda – od 13:00 hod. v Parku J. 

Palacha ve Svitavách. DDM se bude podílet na 
zajištění soutěžních stanovišť pro děti a Agility 
klub předvede ukázky z činnosti, včetně tance 
se psem. Rádiové modelářství bude prezentovat 
s vrtulníkem P. Machálek. Více ohledně pořada-
telů a podrobného programu na plakátech
30. 5. Sportovní hry pro MŠ – od 8:30 hodin na 
hřišti ZŠ Palackého, soutěž družstev mateřských 
škol, vítězná MŠ postupuje do krajského finále 
v Pardubicích, účast nahlaste v DDM 
31. 5. Krabička na drobnosti – formát A4 – od 
15:30 hod. v DDM. Přijďte si ozdobit krabičku 
na drobnosti, hračky, pomůcky do školy apod. 
Použijeme ubrouskovou techniku - různé moti-
vy, folii a barevné pet lahve. S sebou přezůvky, 
nůžky. Cena 40 Kč, v ceně ubrousky, lepidlo, 
bílá krabice na formáty A4 s víkem. Zakončení 
v 17:00 hod. Předškoláci doprovod 
31. 5. Slet princů a princezen na zámku. Den 
dětí pro MŠ a 1.-3. třídy ZŠ ve spolupráci DDM 
a Kulturních služeb Mor. Třebová. První ročník 
dětské slavnosti se soutěžemi a zábavným pro-
gramem na princovské téma. Možnost účasti 
v soutěži o nejkrásnější princátko a princeznu 
a spousta dalšího. Od 9:00 hod. na zámku. Po-
drobnosti v propozicích
31. 5. Namaluj si sluníčko – vyhodnocení vý-
tvarné soutěže pro MŠ a ZŠ ke Dni Slunce
1. 6. Dětský den s koňmi pro děti a širokou 
veřejnost – zábavné odpoledne ke Dni dětí pro 
veřejnost ve spolupráci DDM a Jezdeckého klu-
bu Útěchov. Na programu soutěžní stanoviště 
pro děti, ukázky z činnosti jezdeckého klubu, 
ukázky z kynologie, bojového sportu, možnost 
svezení na koni, křest hříbat a další. Občerstve-
ní zajištěno. Vstupné dobrovolné. Začátek akce 
ve 13:00 hod. v areálu Jezdeckého klubu v Útě-
chově

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

 Dům dětí a mládeže

Provozní doba

Pondělí
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 

Úterý
8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny

Středa
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Rodinné a mateřské 
centrum, pro domluvené skupiny je možno ote-
vřít i odpoledne hernu či zahradu

Čtvrtek
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka od 5 let)

Pátek
15:30-17:30  Broučci (zábavné odpoledne pro 

děti 3-7 let)
16:00-17:30 Světlušky (pro dívky 7-11 let)  

24. 5. Noc kostelů – veřejnosti bude zpřístupněn 
hřbitovní kostel Povýšení sv. Kříže na Křížovém 
vrchu

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

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Program:
18:00 hod. – 1. komentovaná prohlídka
19:00 hod. – 2. komentovaná prohlídka
20:00 hod. – koncert Scholy za 5 pět
21:30 hod. – modlitba za město, za všechny, kdo 
v něm bydlí a za svěřené prosby 
21:00 hod. – uzavření kostela
29. 5. Zahradní karneval – od 15 hod. na fran-
tiškánské zahradě (vchod z ul. Svitavské)  

Připravujeme v červnu
8. 6. Pohádkový les - tradiční akce pro rodiče 
s dětmi. Prezence 9:00-9:30 hod. v DDM (glejt 
20 Kč). Pohádková stanoviště s odměnami, au-
dience u krále – upomínkové předměty, opékání 
špekáčků. S sebou sportovní oblečení, pláštěnku, 
špekáček a dobrou náladu. Akce ve spolupráci se 
Zdravým městem. Více na plakátech, webu nebo 
v DDM

Letní tábory na rok 2013
Děti v akci na LT Kreativ dobrodružství nejen 
v kuchyni. Kreativní tábor na DDM. Celotáborová 
hra Za tajemstvím loupežnické kuchyně a dále 
tradiční táborový program. V termínu od 8. do 
14. 7. Cena 2.350 Kč. Pro členy kroužků DDM 
sleva 100 Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo 
emailem v DDM. Bližší informace Bára Švestková
Pohybem ke zdraví a kráse zotavovací akce pro 
děti v termínu 29. 7.-2. 8. pro děti od 2. tříd. Den-
ně od 8:00 do 16:00 hod. Základy břišních tanců, 
afrotanců, ukázky masážních a relaxačních tech-
nik atd. Celopobytová hra Etnohrátky. Cena 
1.200 Kč. Bližší informace Bára Švestková
LT na Srnčí - od 10.-17. 8. pro děti od 8 let, uby-
tování ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní 
budově, cena 2.800 Kč, členové kroužků 2.700 
Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem 
v DDM. Bližší informace u Jany Chadimové. 
Fotografie z loňska najdete na našich webových 
stránkách
Letní tábor na Majáku - v termínu 15.-21. 7. pro 
děti od 2. tříd. Kreativní a sportovní náplň tábora 
je součástí celotáborové hry Strážci majáků + do-
provodný program. Ubytování v DDM, strava 5x 
denně, pitný režim neomezen. Cena 2.250 Kč, čle-
nové kroužků 2.150 Kč. Zájemci se mohou hlásit 
telefonicky nebo e-mailem v DDM. Bližší infor-
mace u Zdeny Tauerové
Příměstský tábor I. běh – od 22.-26. 7. 2013 pro 
děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 
hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 Kč, čle-
nové kroužků 1.100 Kč v ceně je zahrnuta 2x sva-
čina, oběd v restauraci a klasická táborová náplň 
Bližší informace u Jany Chadimové. Fotografie 
z loňska najdete na našich webových stránkách
Příměstský tábor 2. běh – v termínu 19.-23. 8. 
2013 pro děti od 1. tříd. Program součástí celotá-
borové hry Čertův švagr – Putování za českými 
čerty + doprovodný program. Děti budou denně 
docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. 
Cena 1.200 Kč, členové kroužků 1.100 Kč v ceně 
je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a mat. ná-
klady. Bližší informace u Zdeny Tauerové
Bližší informace o táborech najdete na letáč-
cích, webových stránkách a na facebooku. Při-
hlásit se můžete telefonicky 461 316 786 nebo 
emailem info@ddm-mt.cz nebo přímo v DDM

Okénko základní umělecké školy 
Vážení přátelé umění a kultury, 
chtěli bychom vás informovat a také zároveň pozvat 
na připravované kulturní akce základní umělecké 
školy, které můžete navštívit během měsíce květ-
na. Začátek května bude patřit našim absolventům. 
Žáci posledních ročníků prvního či druhého stup-
ně studia na ZUŠ připravují Absolventský večer, 
na kterém nejen uslyšíte skladby vážné a populární 
hudby, ale svůj herecký um předvedou i žáci z dra-
matického oddělení. Přijměte tedy, prosím, pozvání 
9. 5. do Koncertního sálu ZUŠ od 17:30 hod. a též 
na Podvečer s múzami 16. 5. v 17:30 hod. do Ko-

morního sálu. Nejvýznamnější akcí měsíce května 
bude již 13. ročník hudebního festivalu Moravsko-
třebovské arkády a výtvarné přehlídky Výtvarný 
svět na zámku. Připravili jsme pro vás celovíken-
dový, pestrý program, který je obohacen o nové, 
zajímavé prvky. Součástí tohoto vydání Moravsko-
třebovského zpravodaje je dvoulistová příloha s po-
drobným rozpisem celé akce. Věříme, že si v pes-
trém programu najdete to své nejen vy, ale i vaše 
děti. Budeme se těšit na vaši přízeň a setkání při 
kulturně bohatém květnovém víkendu.

Základní umělecká škola Moravská Třebová 
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Program ČCE Moravská Třebová na květen

Ohlédnutí za kulturním děním v domově pro seniory v roce 2013 

Pravidelné bohoslužby každou neděli v 9:00 
hod. 
Biblická hodina v domově pro seniory každé 
pondělí v 15:30 hod. 
Biblická hodina na faře každý čtvrtek v 17:00 
hod. 
Páteční neformální setkání pro sdílení a modlit-
by každý pátek od 17:00 hod. 
Setkání mládeže La.vi.na 18. 5. v 16:00 hod. na 
faře. 
  9. 5. Hudební biblická hodina v kostele ČCE. 
Účinkují hosté z Lutherské církve z Drážďan
19. 5. Svatodušní svátky, bohoslužba se svátostí 
Večeře Páně v 9:00 hod. v kostele ČCE
24. 5. Noc kostelů. Kostel ČCE vám bude ote-
vřen s doprovodným programem od 20:00 do 
24:00 hod. 
S koncem zimního období končí i doba, kdy 
jsme se k pravidelným bohoslužbám scházeli 
v neděli v sále na faře. Od 12. května, kdy pro-
běhne slavnostní instalace nového faráře sboru 

ČCE v Moravské Třebové, Ivo Davida, (12. 5. 
v 15:00 hod.) se budou pravidelné bohoslužby 
konat již opět v kostele ČCE.
  
Nový duchovní Českobratrské církve evan-
gelické
Novým farářem  Českobratrské církve evan-
gelické v Morav-
ské Třebové se 
stal Ivo David (41 
let), který je mo-
ravskotřebovským 
rodákem. Působil 
15 let ve sborech 
v Hustopečích a 
Nikolčicích. Má tři 
děti - Sáru, Šimona 
a Benjamína. Pře-
jeme mu požehná-
ní a radost na jeho 
cestě.

V lednu si pro nás žáci 2. ZŠ Palackého v Mo-
ravské Třebové připravili pěkné vystoupení 
s pásmem písniček a básniček pod vedením pana 
učitele Jirouška, které bylo spojené s Tříkrálo-
vou sbírkou. 5. ročník Košilkového bálu, na kte-
rý jsme se všichni těšili, proběhl koncem ledna. 
Vstupenkou na tento bál byla noční košile či py-
žamo. Při pěkných písničkách pana Bayera jsme 
si zatančili i zazpívali.
V únoru na sv. Valentýna se konal masopust, kte-

rý byl zahájen průvodem masek po odděleních 
A i D. Každý, kdo se zúčastnil masopustního od-
poledne, byl pohoštěn zabíjačkovými dobrotami 
a při pěkné hudbě jsme si všichni zatančili a za-
zpívali. Konec měsíce patřil recitálu lidových 
písní i vlastní tvorby pana Lubomíra Snášela, 
který nám zpříjemnil jedno zimní odpoledne. 
Touto cestou chceme panu Snášelovi poděkovat 
a těšíme se na další setkání. 
V březnu nás navštívily děti z městské knihovny. 

Seniorům byly přečteny úryvky z nejzajímavěj-
ších knih různých žánrů. Přednáška na téma Čím 
se platilo dříve, kterou si přichystal pan Mgr. 
Milan Janoušek, proběhla v následujících dnech. 
Velikonoční svátky v domově proběhly podle 
tradičních zvyků. Jako každý rok tak i letos kli-
enti domova pekli tradiční jidáše. O den později 
pracovníci domova přichystali velikonoční jídel-
nu a zde jsme si pochutnali nejen na dobré kávě 
a čaji, ale právě i na jidáších.         Realizační tým 

OCHMT informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 6. 5. v re-
fektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Druhý 
letošní svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 15. 5. Odjezd v 14:00 hod ze dvora so-
ciálních služeb na ul. Svitavské. Případné dotazy 
rádi zodpovíme na tel: 739 002 744. Půjčovna zdra-
votních a kompenzačních pomůcek je v provozu 
každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. v budově 
charity na ul. Svitavské 44, M. Třebová, kontaktní 
osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002744.

Akce
Již 7. ročník akce UKAŽ CO UMÍŠ proběhne dne 
21. 5. od 14:00 v prostorách františkánské zahrady. 
Příjemné odpoledne, kde mohou lidé s handicapem 
a senioři ukázat své dovednosti se pořádá na pod-
poru integrace handicapovaných do společnosti. 
Na akci jsou připraveny soutěže, zábavný program 
a zakončení je tradiční opékání buřtů a posezení 
u táboráku.

CO SE DĚJE V STD ULITA, DS DOMEČEK
Z důvodu plánované odstávky elektřiny jsme kli-
entům na 11. a 12. 4. naplánovali zajímavý a pestrý 
program mimo naši budovu. Proto první den klienti 
DS Domeček navštívili své kamarády v centru den-
ních služeb Světlanka ve Svitavách a klienti STD 
Ulita navštívili Domov na rozcestí, kde si prohlédli 
zdejší dílny k načerpání inspirace pro svoji tvorbu. 
Velmi se jim líbilo podporované bydlení, po kterém 
volají již delší dobu i u nás v Moravské Třebové. 
Druhý den navštívili klienti obou služeb knihov-
nu, kde se dozvěděli zajímavé informace o historii 
města. Tímto bychom rádi poděkovali všem pra-
covníkům městské knihovny za výbornou a hlavně 

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: 
P. František Bartolomej Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová

Po   9 hod. klášterní kostel
Út, St 18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel 
Po celý měsíc květen budou po každé mši sv. 
májové pobožnosti.

Ve středu 1. 5. se koná Děkanátní pouť rodin 
k poutní kapli Mariánská studánka na Rychnov-
ském vrchu. Mše sv. v kapli bude v 11 hod. Sraz 
pěších účastníků je v 8 hod. u kapličky v Radišo-
vě (odvoz aut zajištěn).

dlouhodobou spolupráci s naší organizací.
Zapojili jsme se do úklidu ke Dni Země. Klienti 
uklízeli na sídlišti Západní. 
V květnu čeká naše klienty výlet do Prahy na akci 
Chceme žít s Vámi, na kterou se velmi těší. Tuto 
akci navštíví někteří z nich již po sedmé, pro jiné to 
bude nová zkušenost.

JAK FUNGUJE SAS – 
ŠANCE PRO RODINU
Od měsíce dubna 2013 mají 
Sociálně aktivizační služby 
Šance pro rodinu rozšířené 
pověření k výkonu sociálně 
právní ochrany dětí na posky-
tování služeb v pěstounských 
rodinách. Jedná se o podporu 
rodin s dětmi v náhradní ro-
dinné péči, o poradenství, do-
provázení rodin a vzdělávání 
pěstounů v několika rodinách 
v MTJ regionu.

DOBROVOLNICTVÍ – 
Program Kamarád
S Kamarádem jsme se za-
pojili do kuchařské soutěže 
Zlaťáci v kuchyni. Cílem této 
akce je probudit v dětech zá-
jem o zdravé potraviny. Úko-
lem týmu je vytvořit jednodu-
chý pokrm z těchto potravin. 
Zapojily se 2 skupinky dětí, 
které dokázaly vykouzlit za-
jímavé výtvory. Přesvědčit se 
můžete na http://www.face-
book.com/charita.trebova.

Program Lebeda
V dubnu se sešly všechny dobrovolnice, které cho-
dí do domova pro seniory předčítat a vyměnily si 
své zkušenosti a zážitky. Více informací na www.
mtrebova.charita.cz. 
Láskyplné květnové dny přeje tým pracovníků Ob-
lastní charity
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříč-
ka – 35. ročník. Setkání účastníků v době od 12:00 
do 15:00 hod. v Javoříčku, kde obdrží „Pamětní list“. 
Odjezd zájemců o společnou jízdu v 9:00 hod. od klu-
bovny KČT (Piaristická 8). Ostatní si volí čas a trasu 
podle vlastního uvážení. Zajišťuje P. Harašta
7. 5. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru 
KČT od 19:00 hod. Upřesnění programu na měsíc 
červen, zpřesnění organizačních záležitostí zájezdů 
na Mnichovohradišťsko (květen) a do Prahy (červen). 
10.-12. 5. Květnový zájezd na Mnichovohradišťsko 
(pěší, voda, cyklo). Odjezd přihlášených účastníků od 
klubovny KČT v 6:00 hod., návrat okolo 18:00 hod. 
18. 5. Účast na DP Putování za Třebovským kohou-
tem v České Třebová, trasy: 15, 20, 25, 35 a 50 km do 
oblasti „Semanínských stezek“, pro děti s rodiči trasa 
přes osadu Křivolík s výstupem k rozhledně na Koz-
lovském kopci (6 km). Sraz zájemců na nádraží ČD 
6:40 hod., odjezd v 6:53 hod. Návrat vlakem v 15:04 
hod. nebo 17:04 hod. (odjezdy vlaků v 14:27 a 16:27 
z České Třebové). Zajišťuje J. Šindelář
25. 5. Účast na DP Putování za loštickým tvarůž-
kem, trasy 8, 15, 25, 35 a 50 km. Cykloturistický vý-
let do Loštic v délce cca 70 km. Sraz zájemců o účast 
do 8:00 hod. u autobus. nádraží. Návrat do 17:00 hod. 
Zajišťuje L. Weinlich
V měsíci květnu budou v případě příznivého počasí 
každou středu a neděli uskutečňovány vycházky, vy-
jížďky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. 
u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční 
schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz.        (zr)

Stolní tenisté hodnotí skončenou sezónu
Těsně před koncem letošního soutěžního ročníku vy-
kazovaly moravskotřebovské týmy spokojenost, nic 
nenasvědčovalo jakýmkoliv problémům. Přes opti-
mismus se však situace zadrhla, mj. i díky zranění 
klíčového hráče M. Mrvy. P. Zítka na vše nestačil 
sám. Třebovští nezískali v divizní soutěži potřebný 
poslední bod, a tak sklouzli na 8. místo (22-7-4-11-
0-157:179- 40 bodů), což znamenalo nutnou účast 
v play-out o udržení v soutěži, tj. další boje s týmy 
Holice B, Loko Pce B a Sokol Chrudim B.
Konečné pořadí: 8. místo 22 7 4 11 0 157:179 40 bodů
Začaly také boje o udržení a v Moravské Třebové 
rázem přibyly starosti, jelikož první zápas play out 
proti Holicím se Slovanu v domácí herně nepovedl. 
Následuje poslední pokus – dvojzápas s Loko Pardu-
bice B. Vítěz setrvá v KP. Optimismus pro odvetu, 
případně pro třetí rozhodující duel hráčům nechybí, 
že to bude ovšem ještě složité, vědí také. Ať tak či 
onak, v září poznáme, kde stolní tenisté skončili. Do 
té doby jim přejme hodně sportovního štěstí.
Do vyšších pater tabulky útočilo v závěru své soutě-
že (krajský přebor) béčko Slovanu. Nedobré výsled-
ky ovšem znamenaly, že třebovští ztratili nadějnou 
pozici pro play-off a případný postup do divize. Je-
jich páté místo (22-9-5-8-0 175…174 45 bodů) bylo 

nakonec maximem i zklamáním. „Jde o vyrovnaný 
tým, který se skvěle doplňuje, oporami jsou zejména 
Durák a Palatka, pozadu nezůstává Riemer, Smeta-
na a Muselík podávají stabilní výkony,“ komentoval 
předseda oddílu.
Přebor Svitavska se stal kořistí B týmu Borové, bez 
jediného vítězství naopak dohrála tuto sezónu po-
slední Moravská Třebová D. Na 8. místě skončilo 
třebovské „céčko“ (42).
V regionální soutěži suverénně kralovalo svitavské 
céčko, moravskotřebovské „éčko“ skončilo zaslou-
ženě třetí. 
Zrekapitulujte umístění jednotlivých týmů v soutěži
A (divize) - 8. místo
B (KP) - 5. místo
C (KS) - 8. místo v OP 
D (KS) - 12.místo v OP (družstvo je složené z nejmlad-
ších členů oddílu Šejnoham Valach, Mynář), přesto 
mladíci získávají první důležité zkušeností v kategorii 
dospělých. Vedoucím je E. Němečková.
E (RS) - tvoří jej naopak nejstarší členové Holešovský, 
Kalandra, Peškar, společně s L. Greplem ml. V okresní 
soutěži byli dlouhodobě průběžně druzí. V týmu nastu-
pují také Vykydal, Peša, Krepl a Konečný.
Poslední týmem v soutěžích byli dorostenci, absolvují-
cí divizi dorostu. Průběžně obsazují 8. místo, jde o per-
spektivní tým ve složení: Chladil Oto, Mynář Vojtěch, 
Němeček Dan, Šejnoha Martin, Valach Josef aj.     (mt)Sportovní pozvánka

Fotbal
1. 5.  14:45 dorost (KP) – Vamberk
4. 5.    9:00 žáci ml.,st. – Pardubičky
5. 5.   17:00 B muži (B třída) – Sebranice
8. 5.   17:00 A muži (KP) – Cerekvice
11. 5.     9:00 turnaj přípravky (SKP Slovan)
  17:00 dorost – H. Jelení
12. 5.   17:00 A muži – Pardubice C
15. 5.   17:00 A muži – Litomyšl
18. 5.   10:00 C muži – Linhartice
19. 5.   13:00 žáci ml., st. – Choceň
  17:00 B muži – Verměřovice
22. 5.   18:00 B muži – Litomyšl B
25. 5.   17:00 Dorost – Třemošnice
26. 5.   17:00 A muži – Hlinsko
Volejbal
druhou část sezóny zahajují ženy v KP II. 
– PA-Z-2A
  4. 5. v 10:00 a 13:00 VK M. Třebová – VK 
Litomyšl A
18. 5. v 10:00 a 13:00 VK M. Třebová – TJ 
Letovice
Cyklistika
Bohemian Advantures Challenger 2013
3. závod Cyklomanu - orientační závod dvojic
Cykloturistická akce na horských či trekin-
gových kolech s prvky navigace podle turi-
stické mapy. 25. 5., pořadatel Vladimír Do-
koupil, tel. 724 927 157. Centrum závodu 
je fotbalový stadión SKP Slovan Moravská 
Třebová. Bližší informace na www.cyklo-
man.cz
Průběh akce: 10:00-11:15 prezence + mapy
     12:00 start
1. června MCC Městské Gross Country (4. 
závod seriálu Cykloman)
Silniční běh (Atletika)
8. 5. Dětřichovský memoriál (38. ročník) – 
silniční běh Dětřichov - M. Třebová 8,5 km
Prezence na nám. TGM 8:00-8:45hod. Od-
jezd autobusem na místo startu. Start v 10:00 
hod.
Malý dětřichovský memoriál (pořádá 
DDM) od 8-10 hod. na náměstí TGM
Běh pro děti a mládež (5-16 let); dle katego-
rií různý počet okruhů kolem náměstí.     (mt)

Zamotané fotbalové jaro
Vše mělo být jinak…
Po skončené zimní přípravě zahájila jarní část 
soutěží ročníku 2012/13. Třebovské fotbalisty 
uzemnilo počasí, které jim první tři kola přelo-
žilo. Zatímco jiné týmy sbíraly občasné body, 
Slovanu se rozehranost vytrácela a když došlo 
na první měření sil, dopadlo to nepříliš slavně, 
a to ztrátou bodů. Další porážky následovaly. Na 
masivnější vzestup formy a hlavně výsledky če-
kají trenér, hráči i diváci, neboť situace a jistota 
setrvání v KP je stále kritičtější (při nestejném 
počtu utkání SKP Slovan propadl na dno). Na 
pozici trenéra M. Komoně vystřídal L. Kučer-
ňák. Nedaří se zatím ani dalším družstvům (muži 
C, dorost), výjimkou je pouze záloha „béčko“ 
(coby nováček soutěže stále atakuje čelo tabul-
ky) a starší žáci.       (mt)

Volejbalové kadetky 
na extraligu nedosáhly
Úspěchem mladých hráček byla již samotná 
účast v lize. Přidanou hodnotou se stal postup do 
nadstavbové části a dramatický souboj o případ-
ný další postup do extraligy. Dobře rozehranou 
soutěž v posledních kolech jim zkomplikovaly 
nečekané porážky v Prostějově, nicméně dvoji-
tým domácím vítězstvím nad Brnem se hráčky 
Slovanu sice opět dostaly „do hry“, nakonec to 
však stačilo jen na 3. místo, což ovšem znamená 
skvělé a historicky nejúspěšnější umístění.    (mt)

Zimní Městská liga 
v tenisu je minulostí
Dlouhodobá soutěž v tenisu, což umožňuje tře-
bovským od r. 2011 nafukovací hala, je po čtyřech 
měsících u konce. Zúčastnila se jí dvacítka tenistů, 
resp. 8 dvojic, neboť šlo o duely párů, podporované 
firmami z města.
Pořadí:
1. PIRMIN PodhornýL., Podhorný P, Skoupý R.
2. KÖSSO König Milan, König Lepold
3. CHAS Křupka J., Piroš J., Padrtka J.
4. Qanto Svitavy Vodička S., Ducháček  
5. KOSCHATA Koschata
6. Jassgrove St. Město Svoboda M., Lipavský
7. REHAU Kaše, Sekáč I.
8. ROLTECHNIK Šejnoha J., Šejnoha 
Soutěž proběhla již potřetí 
Semifinále: Qanto – Pirmin 0:2, Chas – Kösso 1:2
Finále: Pirmin – Kösso                      (mt)

Sportovní aktuality
Sportovci mají různé zájmy, každého baví a má dispo-
zice k jinému sportu. Stejně jako nadějní cyklisté od-
cházejí do Lanškrouna (kdysi König L. jr., v součas-
nosti Rotterová, Hájková ad.), hokejisté do Pardubic 
(Schneider J.) a následně dále (Langhamer M. - dnes 
NHL), fotbalisté do Olomouce (Potyš R., Holub M. 
ad.), případně divizních celků v regionu (Letohrad, 
Svitavy), stolní tenisté do Hradce Králové, atleti napříč 
regionem (Olomouc, Pardubice), triatlonisté (Berka 
M., Keclík P). Mnoho sportovců z Moravské Třebové 
nalezneme v dalších svitavských celcích…
Např. florbalisté tvoří páteř současného FbK Svitavy, 
který úspěšně i díky našim borcům bojoval v II. lize. 
A nejen to, tým poprvé ve své dvacetileté historii po-
stoupil do 1. ligy! Koho najdeme v týmu z M. Třebové? 
V brance dominuje skvělý Jiří Skácelík, v poli bývalí 
moravskotřebovští hokejisté Ladislav Doseděl, Aleš 
König, čtveřici doplňuje Aleš Muselík. 
Další mladí adepti hokeje přes rok souběžně ladí formu 
a posilují velmi úspěšně pro změnu hokejbalový tým 
Sršňů ve Svitavách. Ten se v loňského roce dostal až 
do II. ligy. Z třebovských hráčů v soupisce čteme jmé-
na: Kavan, Veselý, Holub, Radová, Meluzín, Žouželka.
Sportovní XI. kolektivních sportů jsou pravidelně do-
plňovány jmény z Moravské Třebové. Doložme to 
poslední aktivitou (účast na Dannone Cup 2012 v Tře-
mošnice či přípravou na ten letošní ročník). Na posled-
ním soustředění okresních týmů U10 a U11 byla desít-
ka třebovských fotbalových nadějí.        (mt)
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Třebovští tenisté si dávají do nové sezóny vysoké cíle. Týká se 
to jak dospělých, tak žákovských družstev             Foto: archív

Také na čtyřicátém šestém malohanáckém 
vandru bylo veselo             Foto: archív

Tenisová sezóna začíná

MČR mládeže ve střelbě družstev laserovou puškou 

A začíná pěkně zostra a s velkými předsevzetí-
mi hned 1. května zápasy dvou družstev. Letos 
jich bude město Moravská Třebová reprezentovat 
osm! Družstvo A dospělých v nejvyšší krajské 
soutěži – Východočeské divizi s ambicemi postu-
pu do druhé ligy. Družstva B a C budou účin-
kovat v Pardubickém krajském přeboru, a druž-
stvo D ve Východočeské krajské soutěži 2. třídy. 
Družstvo seniorů bude již druhou sezónu hrát 
nejvyšší východočeskou soutěž druž-
stev – Východočeský přebor seniorů. 
Kromě dospělých budou čile repre-
zentovat oddíl a město družstva dětí. 
Družstvo mladších žáků a žákyň se 
bude snažit vylepšit pozice v Pardu-
bické krajské soutěži, družstva ba-
bytenisu a minitenisu budou bojo-
vat v Memoriálu Zdeňka Kocmana, 
skupinách Pardubického kraje. Další 
členové oddílu budou hostovat v okol-
ních klubech (Svitavy, Jevíčko) v ka-
tegorii dorostu. Aktivity Tenisového 
klubu TJ Slovan jsou plně podporová-
ny městem Moravská Třebová, za což 

Poslední březnovou sobotu jsme zakončili zim-
ní přípravu již pátým mistrovstvím republiky ve 
Svitavách. Ve střelbě na optické střelnici přijely 
poměřit svou technickou zdatnost a pevné ner-
vy děti z klubů mládeže SBTS ze všech koutů 
ČR. Účastí 96 závodníků, tedy 32 družstev ve 
čtyřech kategoriích, bylo dokázáno, že o střelec-
ký sport v této formě je velký zájem. Největší 
středisko mládeže SBTS je v Moravské Třebové, 
jehož součástí je i střelecký klub v Křenově. Zde 
proběhl okresní kvalifikační závod a tímto děkuji 
pořadatelům. 
Nejlepší výsledky našich střelců na MČR: 
kategorie A družstva do 12 let 
2. místo Michaela Přidalová, Veronika Knápko-
vá, Kristýna Škrabalová
3. místo Michal Lexa, Vladimír Kaláb, Libor Da-
vid
kategorie B družstva do 16 let 
1. místo František Přidal, Patrik Frühauf, Andrea 
Havelková
toto družstvo se stalo absolutním vítězem závodu 

děkujeme, ale také některými významnými osob-
nostmi. Např. poslední „předsezónní“ soustředě-
ní A družstva navštívil a podpořil wimbledonský 
vítěz, dvojnásobný vítěz Roland Garros a držitel 
ceny fair-play za rok 2012 Jan Kodeš. Rozpis 
utkání jednotlivých družstev i informace o zim-
ní přípravě najdete na www stránkách TJ Slovan. 
Přijďte se podívat na kurty a podpořit moravsko-
třebovské týmy s nejlepšími hráči kraje!         (zr)

s nejvyšším počtem bodů 806,84
2. místo Ondřej Vágner, Jakub Dvořák, Petr Do-
spěl
kategorie C družstva do 21 let 
4. místo Patrik Hečko, Martin Lipavský, Romana 
Kalábová
v nejobsazenější kategorii jsme nezdolali tři 
družstva ze Svitav, která obsadila první tři pozice
kategorie D družstva do 26 let 
1. místo Radim Kyrcz, Milan Jičínský, Petr Ze-
mach 
2. místo Dominik Žák, Ondřej Štol, Lukáš Ka-
dlec
Při tomto závodě je důležitým faktorem rychlost 
střelby a o výsledcích letos rozhodovaly deseti-
ny sekundy. Skvěle reprezentovaly město Mo-
ravskou Třebovou i ostatní děti našeho klubu. 
Za trenérskou a technickou spolupráci, zejména 
u nejmenších dětí, patří dík Zdeňku Kadlecovi 
a Richardu Škrabalovi. Zimní zázemí pro náš 
klub již tradičně poskytuje vojenská škola.

Tomáš Přidal, trenér mládeže

V Prologu Cyklomanu zvítězil Němčík v novém traťovém rekordu
Na startu nového ročníku Cyklomanu Focus 2013 
stála znovu k radosti organizátorů téměř stovka 
účastníků (88) a panovala skvělá nálada. Uspět 
chtěl každý, ale všem bylo jasné, že ani vítězství 
v celém 10dílném seriálu ještě nic neznamená. 
Při neúčasti zřejmých aspirantů na mety nejvyšší 
(Boštík, Orálek, Drábek, Kuda, Rotter aj. ) se ote-
vřely šance dalším hobbíkům. „Na úvod to byl těž-
ký závod. Zima přece jen prověřila, jak kdo připra-
voval. Kdo se dostal na vrchol útěchovského kopce, 
mohl být spokojený, dále už to jelo jen z kopce. Ov-
šem kdo přepálil začátek či nestíhal konec, ztratil 
několik sekund a skončil v poli poražených vítězů. 
Nikomu nebylo možné upřít snahu o co nejlepší 

z Poličky (Šafář, Daniel) a Holic (Třasák, Durák, 
Třasáková, Petraš) či svitavské ženy (Báčová, Sáb-
líková). Nezklamala ani nová garnitura mladých 
juniorů. Euforie a skvělá nálada pokračovala ještě 
dlouho po závodě. V každém případě začala nová 
cyklistická sezóna. 
Z výsledků:
1. Němčík M. (00:11:15), 2. Šafář M. (00:12:07), 
3. Doležel J. (00:12:08), 4. Petr D. (00:12:16), 
5. Jílek D. (00:12:17), 6. Kadidlo J. (00:12:22), 
7. Kadlec R. (00:12:42), 8. Třasák L. (00:12:48), 
9. Schneider J. (00:13:03), 10. Durák L. (00:13:05)
Podrobné a další informace na: 
www.cykloman.cz.       (mt)

výkon, bylo mnoho těch pyšných na své umístění 
v první stovce,“ konstatoval Němčík V., který ten-
tokrát vyměnil kolo za pořadatelské auto také pro-
to, aby sledoval syna Martina; ten se před startem 
netajil sebevědomými soudy, že vítězem bude on 
sám. „Vůbec se mi nejelo dobře, vlastně jsem bo-
joval sám se sebou, o to jsem spokojenější,“ gloso-
val, když zjistil, že dalším bikerům v pořadí nadělil 
minutu. Trať projel průměrnou rychlostí 48 km/
hod. Loňský čas vítěze Drábka (00:11:19) ponížil 
o několik sekund. Kromě Němčíka se neztratili ani 
další domácí cyklisté (Doležel, Kadidlo, Pocsai), 
byť v desítce nejlepších museli mnoho cenných 
míst přenechat hostům - zdatně se představili borci 

Vandr skrz Maló Hanó
Již 46. ročník tohoto pochodu byl úspěšný. Přálo 
mu nejen počasí, ale také malí i velcí příznivci 
turistiky, kterých se v sobotu 13. dubna sešlo ne-
celých 1 100. Největšímu zájmu se, jako tomu 
obvykle bývá, těšily dvě nejkratší trasy – 13 km 
vedoucí přes Ludvíkov, kde příchozí vítali Kře-
mílek a Vochomůrka. Tato zastávka byla malým 
zpestřením a pobavením pro ty, kteří už překro-
čili vhodný věk účastníků Dětského vandru. Dětí 
a rodičů, kteří se rozhodli zúčastnit Cesty kolem 
světa, bylo více než 400.
A všichni se v cíli, nad diplomem nebo odměnou, 
usmívali, z čehož lze usoudit, že s pochodem 
byli spokojeni nejen organizátoři, ale i vandrov-
níci. Příští rok znovu „Zdrávi došli!“.                (zr)

Bikemarathon 
veřejný závod horských kol

Rádi bychom vás pozvali na 6. ročník Sport 
Bárt BIKEMARATHONu, který se uskuteč-
ní v sobotu 18. 5. Start a cíl závodu je na letišti 
v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k závodu se můžete 
od 9:00 do 10:30 hod. v místě startu nebo pře-
dem prostřednictvím internetu, případně na pro-
dejně Sport Bárt. Trasy: 55 km (hlavní závod – 
start v 11:30), 22 km (hobby jízda – start 11:00). 
V rámci závodů proběhne dětský den (soutěže 
pro děti, skákací hrad, …) pod vedením Rodinné-
ho centra Srdíčko, cyklistický závod Velká cena 
pro malé děti a testování kol Specialized. Bližší 
info a přihlašování na www.bikemarathon.cz, 
nebo na tel.: 603 526 307. Přijďte, těšíme se na 
Vás.         Za pořadatele Jiří Holubář – Sport Bárt


