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Dny slovenské kultury
zahájí Edith Piaf

15. ročník oblíbeného a vyhlášeného 
mezinárodního festivalu Dny slovenské 
kultury, který se v Moravské Třebové 
uskuteční ve dnech 22. – 26. 4. 2010, 
slibuje spoustu zajímavých akcí i řadu 
zvučných jmen. Hned v úvodu přijede 
diváky pozdravit talentovaná slovenská 
zpěvačka Edita Moravská alias Slovenská 
Edith Piaf, která Vás pozve do světa 
šansonu a písní známé francouzské 
zpěvačky. Krásné a světoznámé skladby 
na profesionálně vysoké úrovni v podání 
Edity Moravské Vás zavedou do tajem-
ných francouzských uliček. 
Stejně jako v loni se do programu 
festivalu i letos aktivně zapojí partnerské 
město Banská Štiavnica, a to po celý den 
v pátek 23. 4. a v sobotu 24. 4. V pátek 
dopoledne je připraveno dětské představe-
ní Král Šašek slovenského mima Vlado 
Kulíška. Poté předvede své dovednosti 
sokolnická skupina sv. Bavona a taneční 
soubor Texasky, které si pro nás připravily 
nové poutavé vystoupení. Pro milovníky 
divadla je připraveno divadelní představe-
ní banskoštiavnického ochotnického 
souboru Paradajz Pikčr s názvem Tenkrát 
na záchodě aneb první štiavnický 
splachovací western. Páteční večer ukončí 
koncert hudební rockové skupiny z Nitry 
Horkýže Slíže, který se bude konat 
v klubu DUKU DUKU. V sobotu 24. 4. se 
návštěvníci zámku mohou těšit na 
jedinečnou atrakci Živý šach. Setkáte se 
živými šachovými figurami v plné zbroji, 
v soubojích na život a na smrt, při kterých 
Vám bude tuhnout krev v žilách! Do 
Moravské Třebové přichází poprvé. 
Pro příznivce vážené hudby je pak ve 
večerných hodinách připraveno hudební 
vystoupení světoznámé operní pěvkyně 
Elišky Weissové, která je stálým hostem 
opery národního divadla. 
V programu festivalu nebude ani v le-
tošním roce chybět tolik vyhledávaná 
česko-slovenská květinová show letos na 
téma Květina – dobrý společník. Uvidíte 
kytice klasické i trendové nejen k vý-

znamným životním událostem, ale také 
jako každodenní nepostradatelná součást 
lidského života s důrazem na vytvoření 
nálady a atmosféry v interiéru pomocí 
druhové rozmanitosti a barevné škály 
květin. 
Dny slovenské kultury zakončí koncert 
skupiny NO NAME, který se bude konat 
v pondělí 26. 4. ve dvoraně muzea. 
Program festivalu naleznete na straně 10 
zpravodaje.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Edith Piaf – Edita Moravská

Horkýže Slíže

Šachy v pohybu

Paradajz Pikčr
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Rozpočet očima starosty 

Rozpočet města Mor. Třebová
na rok 2010 (v tis. Kč)

Rozpočet města na rok 2010 je stanoven jako vyrovnaný v celkové hodnotě 
cca 278 mil. Kč. 
Co se týče daňových příjmů je počítáno s tím, že finanční a ekonomická 
krize bude jen velice pozvolna doznívat a tedy daňové výnosy ze státního 
rozpočtu v této kapitole jsou nastaveny na necelých 85 mil. Kč, tedy jen 
o necelé procento více, než byla skutečnost v roce 2009.
Příjem ze správních poplatků je ve schváleném rozpočtu na rok 2010 
ovlivněn novelami zákona o odpadech a živnostenského zákona, kdy 
dochází k výraznému snížení příjmu z poplatků na odboru živnostenském 
a odboru dopravy. Dále dochází k poklesu příjmu z poplatků za výherní 
hrací přístroje z důvodu přechodu na elektronické terminály, jejichž odvod je 
příjmem státního rozpočtu a ne rozpočtu města.
Je velice důležité, že v oblasti běžných provozních výdajů letos město ve 
schváleném rozpočtu, stejně tak jako i v roce 2009, reaguje na snížení 
příjmu z daní. Provozní výdaje zůstávají takové jako v roce 2009, tedy 
v podstatě beze změn, a to nejen přímo na městském úřadě, ale i u příspě-
vkových organizací. Změnou organizačního řádu městského úřadu došlo ke 
snížení počtu zaměstnanců na městském úřadě. Moravská Třebová patřila 
vždy k městům, kde se nejvíce šetřilo a tak tomu je i nadále.   
Občany města však nejvíce zajímá to, co plánujeme v letošním roce ve 
městě opravit nebo vybudovat nového. Z plánovaných investičních akcí, 
které jsou v rozpočtu uvedeny v celkové hodnotě cca 35 mil. Kč z vlastních 
městských zdrojů, je největší akcí Infrastruktura pro sport a volný čas - 
I. etapa, neboli dokončení zimního stadionu v hodnotě cca 16,5 mil. Kč. 
Významnou část financí však zde i u jiných akcí čerpáme ze státních fondů 
a dotací evropské unie. O tom jakým tempem stavba pokračuje, se můžete 
již nyní přesvědčit i osobně.
Ještě dále je realizace dalšího projektu z programu Evropské unie a sice 
Hřebečské důlní stezky. Tato akce by měla po svém dokončení dále zvýšit 
atraktivitu města a okolí. Málo z nás si totiž uvědomuje, v jaké krásné 
kotlině se Moravská Třebová nachází a jak zajímavé a geologicky bohaté je 
naše okolí. 
Teprve po ukončení výběrového řízení je, určitě finančně nejnáročnější 
investiční akce v rámci dotačních titulů EU, odkanalizování místních částí 
Udánky, Sušice a Boršov a rekonstrukce čističky odpadních vod. V druhém 
pololetí roku 2010 budeme znát výslednou cenu této největší akce 
v posledních letech a budeme moci naplánovat případnou úpravu rozpočtu 
a pravděpodobně schválení přijetí investičního úvěru od finančního ústavu 
ve výběrovém řízení.
Obyvatelé sídliště na ulici Jiráskové se mohou těšit na další etapu regenerace 
panelového sídliště. I když dotace není na ministerstvu pro místní rozvoj 
smluvně potvrzena, věřím, že i zde budeme úspěšní. V rámci této etapy by 
mělo vzniknout i nové už dlouho požadované parkoviště. Z městského 
rozpočtu máme na tuto akci vyhrazeno 4 mil. Kč.
Dalším významným projektem, tentokrát z programu ROP Evropské unie, 
by měla být tzv. Cesta od renesance k baroku. V případě schválení projektu 
bychom měli dokončit zámecké nádvoří, vybudovat nové zámecké zahrady 
a opravit řadu památek směrem na Křížový vrch a Kalvárii. Je však možné, 
že i při přiznání dotace bude tato akce zahájena ke konci letošního roku 
a dokončení se dočkáme až v roce příštím. 
Jsem osobně moc rád, že po mnoha letech odkladů se dostalo i na rekon-
strukce zadních traktů v historickém jádru města. Letos nám zbývá poslední 
za ulicí Cihlářovou směrem k ulici Hvězdní. Tato oprava bude plně hrazena 
z rozpočtu města v plánované výši skoro 3 mil. Kč.
Na rozdíl od let předcházejících, zejména toho loňského, je trochu snížen 
rozpočet na opravu chodníků a komunikací. Není to však vůbec z důvodu, že 
bychom neměli ve vedení města velký zájem v tomto pokračovat stejným 
tempem jako dříve. Důvodem je plánovaná oprava kanalizační sítě. Tak 
tomu je například v Sušicích, na ulici Jevíčské i jinde. Bylo by zbytečné 
opravit nebo vybudovat nový chodník a poté jej opět kvůli kanalizaci 
rozebrat. 
Při přípravě tohoto mého příspěvku do nového čísla zpravodaje jsem se 
podíval na příspěvek rok starý, který se také týkal rozpočtu, ale na rok 
minulý, tedy 2009. Všechny v něm uvedené investiční akce se nám podařilo 
skutečně realizovat. Kdyby tomu bylo tak i letos, budeme určitě spokojeni. 

Rozpočet města Moravská Třebová na rok 2010 byl schválen na zasedání 
zastupitelstva města dne 15. 3. 2010. Celkové příjmy dosahují v rozpočtu 
výše 257.100 tis. Kč. Nejvýznamnějšími skupinami rozpočtových příjmů 
jsou daňové příjmy a přijaté dotace. Dále jsou do rozpočtových zdrojů 
zapojeny i zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2009 ve 
výši 20.700 tis. Kč. 
Celkové výdaje dosahují výše 272.800 tis. Kč (ve struktuře 196.160 tis. Kč 
běžné výdaje a 76.640 tis. Kč investice a rozsáhlejší opravy objektů 
v městské památkové rezervaci). Kromě toho je počítáno i se splátkami 
úvěrů a půjček ve výši 5.000 tis. Kč.

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 

•  Oznámení 
Úřadovna v Moravské Třebové 
na nové adrese:
Od 1. února 2010 jsou kompletní 
služby VZP ČR poskytovány na 
nové adrese na nám. T. G. Ma-
saryka 120/16 v přízemí budovy 
České pojišťovny. 

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8.00 -12.00, 13.00 
-17.00 hod.
Úterý: 7.00 -9.00 hod.
Čtvrtek, Pátek: 8.00 -12.00, 13.00
-14.00 hod.

Adresa: nám. T. G. Masaryka 
120/16, 571 01 Moravská Třebová, 
tel.: 461 313 030



drobného hmotného majetku, kde je úspora 30 % 
ve srovnání s rokem 2007 a nákupu materiálu 
s úsporou 25 % ve srovnání s rokem 2008. 
Nákupy budou řešeny poptávkou více dodavatelů. 
Byla uzavřena rámcová smlouva s významným 
partnerem na mobilní telefony a IP telefonie na 
pevných linkách, které přinesly úspory 34 % ve 
srovnání s rokem 2008. Je nastaven nový systém 
doručování písemností a zaveden informační sy-
stém datových schránek. Meziročně bylo uspoře-
no 21 % nákladů na úklid snížením četnosti 
úklidových služeb v prostorách úřadu. Některé 
činnosti si zajišťují úředníci sami,“ informoval 
vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafařík. 
Ve srovnání s 85 městy České republiky má 
Městský úřad Moravská Třebová výdaje na 
energie (teplo, elektrickou energii, plyn, vodu na 
m2 podlahové plochy) v roce 2009 v průměru 
o 16 % nižší. Výdaje na opravy a zhodnocení na 
m2 podlahové plochy byly v roce 2009 v prů-
měru o 60 % nižší a celkové výdaje na m2 
podlahové plochy v průměru o 40 % nižší. 
V oblasti telekomunikačních služeb byly výdaje 
v roce 2009 na pevné linky o 30 % nižší, výdaje 
na mobilní telefony o 20 % a celkové náklady na 
telefonování na jednoho zaměstnance v průměru 
o 27 % nižší než srovnávaná města.  

(Red)
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Ekonomická a finanční krize, která prochází 
celým světem, se dotkla také našeho města. 
Město se nevyhnulo prudkému zvýšení míry 
nezaměstnanosti, která je za měsíc únor 15,4 %, 
v mikroregionu Moravskotřebovsko 18,7 % a na 
Jevíčsku 17,7 %. Dostali jsme se tak na stejné 
hodnoty jako na počátku roku 2006 nebo 2007. 
„Na tuto nepříliš radostnou situaci musí 
samozřejmě reagovat i rozpočet města ve výda-
jové stránce v rámci příspěvku všem příspěvko-
vým organizacím a ostatním subjektům, které jsou 
na rozpočtu města více či méně závislé. Nejinak 
tomu je však i co se týče samotného vnitřního 
chodu městského úřadu,“ sdělil starosta města 
Josef Ošťádal a dodal: „Rozpočet vnitřní správy 
na rok 2010 je ve stejné výši jako v roce 2004. 
Opatření v roce 2009 přinesla úsporu 421 tisíc 
korun proti plánovanému rozpočtu na rok 2009, 
skutečné čerpání nákladů tak bylo o 5,6 % nižší. 
Rozpočet vnitřní správy na rok 2010 je ve stejné 
výši jako je skutečnost čerpání nákladů v roce 
2009 a současně je na úrovni rozpočtu z roku 
2004.“
V letošním roce dojde k úspoře 700 tis. korun ve 
mzdových nákladech včetně odvodů, neboť došlo 
ke změně organizačního řádu městského úřadu 
a tím ke snížení počtu pracovníků. 
„Další úspory a opatření se týkají nákupu 

Kampaň Den Země Moravská Třebová 2010
Program:
Občanské sdružení Duhový labyrint: 17. - 18. 
4. 2010 – areál DDM

1/ workshop Textil: 17. 4. 
10.00 - 12.00 hod, 18. 4. 
2010 - 12 a 13.00 - 16.00 
hod., tkaní, splétání, 
drhání aj. techniky – 
výroba pásku, tašky 
apod., s sebou přezutí, 
zbytky vlny, starý svetr 
nebo tričko na rozstříhá-
ní, vyřazené knoflíky, 
100 Kč/osoba oba dny 
(ostatní materiál,  na 
pronájem) občerstvení 
zajištěno – akce pro 
dospělé i děti

2/ slavnost ke Dni Země – 
17. 4. Otevírání vrbového přístřeší 13.00 – 
16.00 hod. – bubínky, slavnostní zalévání 
proutků se zpíváním, zaplétání stuh, poděkování 
matce Zemi,

Zdravé město Moravská Třebová ve spoluprá-
ci s Regionální rozvojovou agenturou Pardu-
bického kraje a firmou Ekonom pořádá: 
20. 4. 2010 od 9. 00 hod. nám T. G. Masaryka – 
program a soutěže pro děti: jízda na kolo-
běžkách, domino atd. zaměřené na seznámení 
dětí s tříděním odpadů, ukázka výcviku psů, 
vystoupení Arnika – mažoretky 10.00 hod. 
a 14.00 hod.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic: 24. 4. 
2010 Dětský bleší trh, tradiční akce pod 
arkádami nádvoří zámku Mor. Třebová, 
podrobnější informace na malých letácích.
DDM Moravská Třebová – 23. 4. 2010 „Ze 
života hmyzu“ – pro MŠ a 1. - 3. třídu ZŠ, od 
9.00 hod., výchovně vzdělávací akce formou her, 
nádvoří zámku Mor. Třebová, podrobnější 
informace na malých letácích.
„Módní přehlídka z odpadového materiálu“ – 
pro 2. st. ZŠ, SŠ od 13.30 hod., nádvoří zámku 
M. Třebová, podrobnější informace na malých 
letácích.
Sociální služby M. Třebová - 28. 4. 2010 13.30 
hod. - Přednáška – Ptactvo naší přírody 
Mgr. Milan Janoušek – i pro veřejnost, malý sál 

2009 rok úsporných opatření

Rozpočet města na rok 2010 obsahuje více než 
50 investičních akcí, na jejichž realizaci by mělo 
být proinvestováno přes 75 mil. Kč. Kromě akcí, 
o kterých se zmiňuje ve svém komentáři pan 
starosta, bych rád upozornil na přípravu projektů, 
které bude možné realizovat v dalším období. 
V letošním roce bude zpracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci kanalizace ulic 
Lanškrounská, Jevíčská a Piaristická. Připravena 
bude komplexní revitalizace ulice Piaristická, 
včetně parkoviště za městským úřadem, 
a Rybního náměstí. Dále pracujeme na zadání 
studie budoucí podoby Svitavské ulice, kde by 
mělo být pamatováno mimo jiné na pruhy pro 
cyklisty. Hotov bude také projekt na infrastruktu-
ru lokality pro další výstavbu rodinných domů na 
ulici Strážnického a dokumentace volnočasového 
areálu v lokalitě Knížecí louka včetně stezky pro 
cyklo a in-line. Realizace  těchto projektů bude 
v dalších letech záviset na prioritách zastupitel-
stva města a zejména na možnostech financování. 
Při dodržení struktury rozpočtu, tak jak byl 
schválen, bude zůstatek finančních prostředků na 
účtu města k 31. 12. 2010 činit 42 mil. Kč. Tím 
jsou vytvořeny podmínky pro další investice do 
rozvoje města.
Přitom je však třeba otevřeně říci, že jsou ve 
schváleném rozpočtu nedostatečně pokryty 
nezbytné výdaje na údržbu majetku města. Týká 
se to zejména základních a mateřských škol, kde 
je stav v řadě případů neuspokojivý až havarijní, 
a to i přes navýšení těchto výdajů v posledních 
letech. Do budoucna je třeba hledat řešení, jak 
vedle rozvojových investic vytvořit dostatečné 
zdroje na péči o majetek města.

Václav Mačát, místostarosta města 

Je nutné myslet
na budoucnost

V letošním roce se poprvé otevřou pro občany 
Moravské Třebové a pro turisty sakrální památky 
města. Jedná se zejména o kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v centru města, který je považován 
díky své překrásné freskové výzdobě za jeden 
z nejkrásnějších v okolí. Dále je to hřbitovní 
kostel Nalezení svatého kříže na Křížovém vrchu, 

který se může pochlubit netradiční křížovou 
cestou s šestnácti zastaveními a renesančními 
náhrobními kameny na vnější zdi. V neposlední 
řadě je to historická knihovna ve františkánském 
klášteře, jejíž půdorys je do tvaru šestiúhelníku 
a ve které je uloženo v krásných barokních 
skříních mnoho svazků nejen s duchovní tema-
tikou. Všechny tyto památky budou přístupné 
s průvodcem denně. Průvodce bude k dispozici 
od 1. dubna v Informačním centru, kde je také 
možné si prohlídku objednat. Aby byla prohlídka 
možná, je nutná skupina nejméně 8, maximálně 
40 zájemců.

Letošní rok otvírá
památky Moravské Třebové 

Blíží se závěr již 5. ročníku naší mezinárodní 
výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“ pro 
žáky základních škol a odpovídajících ročníků 
gymnázií - zatím jediné soutěže tohoto druhu 
na světě, ve které je záměrně propojena výtvarná 
práce s využitím počítačové techniky. 
Letos porota opět vybírala ty nejlepší ze 3 000 
zaslaných obrázků. Zúčastněných 287 škol jen 
potvrzuje stále mimořádný zájem. Tato soutěž 
přesahuje hranice naší republiky, získává si další 
zájemce v zahraničí a tak přitahuje pozornost 
zahraničí k Moravské Třebové. 
V pátek 30. dubna 2010 proběhne slavnostní 
vyhlášení v 10.30 hod. ve dvoraně muzea za 
přítomnosti vítězů jednotlivých kategorií i za-
hraničních škol, jejich učitelů či ředitelů škol 
a rodičů, zástupců pořádající Základní školy 
Moravská Třebová Palackého, spolupracujících 

Pod modrou oblohou
firem - Microsoft ČR a OR-CZ a zástupců vedení 
města Moravské Třebové, jež celou akci 
podporují.
Pozvání na slavnostní vyhodnocení přijal 
i Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubické-
ho kraje, který zároveň přijal i záštitu nad 
celou soutěží.
Od 1. do 31. května touto soutěží bude opět žít 
celé město Moravská Třebová, výtvarné práce 
bude možno již tradičně zhlédnout na 5 vý-
stavních místech. Počítačově zpracovaná prezen-
tace celé soutěže bude jako každý rok k vidění ve 
výloze Informačního centra na náměstí.
V letošním ročníku děti malovaly obrázky na 
téma „Naše modrá planeta“ a už samotné toto 
téma naznačuje, že se je opět na co těšit!

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy
a PaedDr. Hana Horská, organizátorka soutěže

Zdravé město
Moravská Třebová
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Firma OR-CZ získala ocenění IT PROJEKT ROKU 2009
Prestiž regionální firmy nezadržitelně roste 
díky její odborné kvalitě. Skupina OR s ma-
teřskou centrálou OR-CZ v našem městě 
v únoru získala další mimořádné ocenění.
Málokdo z moravskotřebovské veřejnosti ví, 
jakým konkrétním předmětem činnosti se zabývá 
firma OR-CZ, která ve městě podniká už téměř 
dvě desetiletí, a jaká je náplň práce jejich 
zaměstnanců. Možná také díky svému sídlu v ne-
nápadných objektech skrytých mimo centrum má 
mezi obyvateli města pověst zvláštního světa. 
Takovýto nedostatek informací vyvolává množ-
ství nepřesných představ laické veřejnosti i o fi-
remním zaměření. Tím je přitom dnes možná 
nejdůležitější obor, bez něhož se už neobejde 
žádná moderní průmyslová výroba, žádná 
nemocnice, ani mnoho jiných oblastí lidské 
činnosti.
Firma OR-CZ Moravská Třebová je zaměřena 
zejména na vytváření programů pro počítači 
řízenou průmyslovou výrobu a na dodávku 
nejnovějších informačních technologií nezbyt-
ných pro chod zdravotnických zařízení. Snímky 
z rentgenů, ultrazvuků, mamografů, CT a dalších 
zařízení zpracovávají ve většině nemocnic 
v České republice počítače a programy dodané 
firmou OR-CZ .
Zaměstnanci firmy pracující na vytváření 
počítačových programů musí sladit možnosti 
informačních technologií s konečným výstupem 
podle požadavku objednatele a navíc počítat 
s množstvím variant, jež mohou způsobit poruchy 
či vyřazení takto vytvořených systémů. 
Že se tvůrcům těchto programů a informačních 
systémů daří jejich odborné schopnosti k řešení 
složitých zadání a postupů sladit s požadavky 
zákazníka, dosvědčuje i množství certifikátů 
a ocenění kvality a vysoké profesionality 
zaměstnanců OR-CZ. Prozatím posledním, které 
firma převzala 25. února tohoto roku v reprezen-
tačních prostorách ČNB v Praze, je ocenění "IT 
PROJEKT ROKU 2009" za úspěšné řešení 
projektu "Řízení výrobní linky datovými 
podklady z konfigurace výrobku zákazníkem". 
Tým odborníků moravskotřebovské firmy je 
obdržel za skvělé řešení pro firmu SAPELI, 
známou na českém trhu jako výrobce vysoce 
kvalitních stavebních otvorových prvků, pře-
devším interiérových dveří. 
Co se skrývá za odborným a pro laika jen těžko 
uchopitelným předmětem ocenění, vysvětluje 
generální ředitel společnosti OR-CZ a místosta-

rosta Moravské Třebové Václav Mačát: „Řízení 
výrobní linky datovými podklady z konfigurace 
výrobku zákazníkem znamená, že koncový 
uživatel, v tomto případě zákazník firmy SAPELI, 
kompletně popíše na počítači požadovaný 
výrobek, tedy včetně konečné definice jeho 
parametrů. K popisu výrobků použije zákazník 
náš program Konfigurátor, který následně vytvoří 
veškeré podklady nutné pro výrobu zadaného 
výrobku a spočítá jeho cenu. Námi vytvořený 
systém dále vypočítá jednotlivé výrobní 
parametry pro konkrétní technologická zařízení, 
tedy výrobní linky, připraví aktualizované 
programy pro obrábění každého konkrétního 
výrobku a zajistí vystavení případných objedná-
vek pro vykrytí potřebných materiálů.“
Hlavním cílem skupiny OR, již kromě moravsko-
třebovské centrální OR-CZ tvoří další dceřiné či 
sesterské společnosti, je naplňování dlouhodobé 
strategie pomoci zákazníkům na cestě k úspěchu 
při poskytování komplexních služeb a špičko-
vých řešení informačních technologií. 
Skupina OR zaměstnává ve své moravskotřebov-
ské centrále téměř 80 lidí a další v ostatních 
částech skupiny OR, zbudovaných v Praze, Brně 
a v Bratislavě. Dohromady má téměř 110 za-
městnanců, špičkových odborníků v oboru 
informačních technologií, kteří mají společně se 
schopným managementem zásluhu na zdařilém 
pokračování expanze mezi společnosti stejného 
zaměření. Z původně regionální firmy se tak 
skupina OR stává jedním z nejvýznamnějších 
hráčů na poli tvorby informačních počítačových 
systémů v České republice i mimo ni. 

(Red)

Městský úřad Moravská Třebová, odbor život-
ního prostředí, spolupořádá ve dnech 23. - 25. 4. 
2010 chovatelskou přehlídku trofejí zvěře 
ulovené v honitbách okresu Svitavy v roce 2009. 
Na přehlídce bude možné shlédnout trofeje zvěře 
vyskytující se v naší oblasti a to srnce obecného, 
daňka evropského, muflona, siky japonského, 
jelena lesního a prasete divokého. Veřejnost si 
může prohlédnout tyto trofeje dne 24. 4. 2010 
v době od 8.00 – 18.00 hod. v Kulturním domě 
v Opatovci. Pro návštěvníky bude připraveno 
také bohaté občerstvení včetně zvěřinových 
specialit. Na přehlídku trofejí pořadatelé srdečně 
zvou návštěvníky z řad myslivecké i nemyslivec-
ké veřejnosti.

Ing. Jiří Nechuta, odbor životního prostředí

Chovatelská přehlídka
trofejí ulovené zvěře 

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM 
hledá pracovníka/pracovnici na hlavní 

pracovní poměr
do Turistického informačního centra

na nám. T. G. Masaryka 33. 
Požadavky:
- minimálně střední vzdělání s maturitní 
zkouškou nebo střední vzdělání s výučním 
listem
- znalost anglického a německého jazyka
- orientace v oblasti cestovního ruchu, 
všeobecný přehled o památkách, akcích 
v Moravské Třebové a okolí
- znalost práce s PC (zejména Windows, MS 
Office)
- samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost
- organizační schopnosti, schopnost jednání 
s lidmi a jednání v zátěžových situacích
- praxe v obdobném oboru výhodou.
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení 
- datum a místo narození
- telefonní kontakt 
- informaci o splnění výše uvedených 
požadavků
- datum a podpis zájemce
K přihlášce uchazeč připojí:
- strukturovaný ale stručný životopis s důrazem 
na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti 
a dovednosti
- kopii nejvyššího dosaženého vzdělání
Další informace:
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- předpokládaný nástup květen nebo dle dohody.
- po ukončení výběrového řízení budou 
poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny
- bližší informace poskytne vedoucí 
informačního centra Ester Dvořáková Tesolin 
tel.: 731 176 809
Písemnou přihlášku v obálce označené 
„Neotvírat – výběrové řízení – TIC“ zašlete 
poštou na adresu: Ester Dvořáková Tesolin, 
Jiráskova 120, 57 101 Moravská Třebová 
nejpozději do 20. 4. 2010.

Informace pro občany 

Dne 10. 3. 2010 předložil zpracovatel nového 
územního plánu města Moravská Třebová ing. 
arch. Rozehnal vlastní návrh, ve kterém ovšem 
nejsou zapracovány všechny připomínky a ná-
měty z jednání členů Strategického výboru města 
a některých zastupitelů města z února 2010. Do 
jednání s dotčenými orgány státní správy a pro 
veřejné projednání vyhodnocení vlivu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území musí být nej-
dříve tento návrh upraven. Potom bude následně 
zveřejněn v elektronické podobě na webových 
stránkách města. Jeho zveřejnění se předpokládá 
v druhé polovině měsíce dubna 2010.

Ing. Dušan Sejbal, vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 

Omezení provozu v ul. 
Tyršova u zimního stadionu 

Vzhledem k pokračujícím pracím na 
dostavbě zimního stadionu a okolních 
parkovacích plochách dojde v průběhu dubna 
a května k omezení silničního provozu 
(uzavírky) tak, aby mohly být práce na 
odstavných plochách dokončeny do měsíce 
května a sloužit pro další sezónu aquaparku. 
Žádáme Vás tímto o ohleduplnost a trpělivost 
po dobu realizace. Děkujeme za pochopení.

Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí odboru 
investičního a regionálního odboru

Program činnosti KČT Moravská Třebová
Sobota 3. 4. - Pěší výlet spojený s čištěním 
trasy pro Vandr skrz Maló Hanó. Sraz zájemců 
v 9.00 hod. u OD LIDL. Svačinu a buřty 
s sebou. Vede: P. Harašta. 
Středa 7. 4. - Pracovní schůzka v klubovně 
od 19.00 hod. Bude zaměřená na přípravu DP 
Vandr skrz Maló Hanó.
Sobota 10. 4. - 43. ročník DP VANDR SKRZ 
MALÓ HANÓ po pěších trasách od 13 do 42 
km a 50 km pro cyklisty. Samostatná trasa pro 
děti s rodiči. Prezence účastníků na radnici – 
od 7.00 do 9.00 hod. Vede: H. Kopřivová.
Středa 14. 4. - Přátelské posezení v klubovně 
odboru od 19.00 hod. Upřesnění programu na 
měsíc květen, upřesnění programu na květnový 
zájezd do jižních Čech, příp. promítání obrázků 
z předchozích akcí.
Sobota 17. 4. - Vodácký zájezd na řeku 
Moravu Z Moravičan do Litovle. Odjezd 
účastníků v 8.00 hod. od klubovny odboru. 
Přihlášky na zájezd do 3. 4. u vedoucího akce 
Michala Paděry, tel. 731520656. Náklady dle 

zvoleného způsobu přepravy a počtu osob 
a lodí k vodě budou stanovené při akci.
Neděle 18. 4. - Cykloturistický výlet do 
Lanškrouna. Sraz zájemců u autobusového 
nádraží ve 13.00 hod., návrat do 17.00 hod. 
Délka trasy cca 50 km. Vede: H. Doleželová.
Sobota 24. 4. - Vodácký zájezd na řeku Svitavu 
Z Blanska do Bílovic. Odjezd účastníků v 8.00 
hod. od klubovny odboru. Přihlášky na zájezd 
do 10. 4. u vedoucího akce Michala Paděry, tel. 
731520656. Náklady dle zvoleného způsobu 
přepravy a počtu osob a lodí k vodě budou 
stanovené při akci.
Neděle 25. 4. - Cykloturistický výlet Údolím 
Třebůvky. Sraz zájemců u autobusového 
nádraží ve 12.30 hod., návrat do 18.00 hod. 
Délka trasy cca 65 km. Vede: L. Weinlich. 
V dubnu budou uskutečňované pravidelné 
středeční vyjížďky na kole do blízkého okolí 
v rozsahu cca 40 km. Sraz zájemců ve 13.00 
hod. u autobus. nádraží na Komenského ulici. 
Vede: H. Doleželová.
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, 
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz, 
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba: 
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

Z činnosti městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová 
v únoru přijali a řešili celkem 65 oznámení od 
občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti 
strážníků bylo zjištěno a řešeno 12 dalších 
nedostatků, které trápily nejen občany našeho 
města a ztěžovaly běžný denní život ve městě. 
V lednu strážníci realizovali v jednom případě 
odchyt toulavého psa, kterého převezli do 
Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené 
Vendolí. Dále pak spolupracovali ve čtyřech 
případech s posádkou Rychlé záchranné služby 
a v dalších čtyřech případech s Policií ČR. Dva 
případy předali strážníci městské policie k šetření 
Obvodnímu oddělení Policie ČR Moravská 
Třebová.

Tanec na stole
V brzkých ranních hodinách dne 13. 3. byla 
hlídka městské policie přivolána do jedné z re-
staurací na ulici Cihlářové, kde se skupinka 
rozvášněných hostů bavila tancem na stole. 
Jelikož nosnost stolu nebude rozhodně dimenzo-
vána na váhu zdaleka přesahující 100 kg, stůl 
samozřejmě nevydržel a praskl. To se pochopitel-
ně nelíbilo provozovateli restauračního zařízení 
a žádal náhradu vzniklé škody. I když se zprvu 
výtržníci ke svému dílu nehodlali doznat, obešlo 
se nakonec vše bez následného vyšetřování. 
Chyba byla uznána a způsobená škoda uhrazena. 
I když přestupkový zákon nebo jiná závazná 
norma tanec na stole v restauracích neupravují, 
měla by se otázka morálního kodexu jistým 
způsobem dotýkat každého z nás. 
Lidská lhostejnost 
Německého ovčáka uvázaného ke stromu v lese 
nedaleko areálu Srnčí, zachraňovali strážníci 
městské policie dne 4. 3., když před 18. hodinou 
jeho nález oznámil náhodně procházející muž 
z Moravské Třebové. S největší pravděpodobnos-
tí psa někdo u stromu uvázal s úmyslem se jej 
zbavit a jen díky náhodně procházejícímu muži 
se tak nedočkal kruté smrti. Pes byl přivázaný 
provazem u stromu a dokonce měl nasazený 
náhubek. Jelikož nebylo možné vyloučit i ne-
úmyslné zavinění a mohlo se skutečně stát, že psa 
někdo uvázal u stromu pouze na přechodnou 
dobu s úmyslem podívat se po okolí a pro psa se 
vrátit, strážníci ve spolupráci s kolegy z Policie 
ČR prohledali přilehlé okolí, aby vyloučili, že 
mohlo dojít v lese ke zranění osoby nebo 
například k náhodné nevolnosti, která rovněž 
mohla zabránit návratu pro psa.
Odstavené vozidlo
Na nově zbudovaném parkovišti na ulici 
Hřebečské zaznamenala hlídka městské policie 
již před delší dobou odstavené motorové vozidlo 
tovární značky Daewoo, které mělo odmontována 
tři kola. Strážníci ve spolupráci s policisty 
Obvodního oddělení Policie ČR zjistili, že po 
vozidle nebylo vyhlášené pátrání a jelikož bylo 

osazené registrační značkou, byl zjištěn i majitel 
vozidla, kterého posléze oslovili strážníci 
městské policie. Majitel uznal, že parkoviště není 
odstavná plocha pro nepojízdná vozidla a přislíbil 
jeho brzké odstranění. A tak si snad město uleví 
od dalšího vozidla, které zabírá místo právě 
v lokalitě se značným problémem volných 
parkovacích ploch.
Přitažlivý kontejner
Podruhé v průběhu pouhých šesti týdnů 
vyprošťovali z jednoho kontejneru na ulici 
Josefské strážníci městské policie hned dva 
muže. Tentokrát se jednalo o bezdomovce, který 
se nakláněl pro krabici a s kontejnerem se 
převrátil. V tu chvíli byla záhada na světě. Nikdo 
nechápe jak se to mohlo stát a mnoho fyziků by si 
nad tímto problémem pravděpodobně lámalo 
hlavu. Přece jen gravitace a fyzikální zákony nám 
v mnohých situacích dokáží značně zkomplikovat 
život. Muž totiž otevřel kontejner a z jeho přední 
části se nakláněl pro krabici. V tu chvíli se 
převážil a spadnul do onoho kontejneru s papí-
rem. Jenomže kontejner se převrátil, a to tak, že 
spadnul na jeho zadní část, kam se víko otvírá. To 
se samozřejmě zavřelo a váha muže a samotného 
kontejneru se v tu chvíli stala nepřekonatelnou 
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Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské 
Třebové bylo k 28. 2. 2010 přihlášeno k trva-
lému pobytu celkem 10 804 občanů ČR 
a 70 cizinců s povolením k trvalému pobytu 
na území České republiky. Celkem je tedy 
v Moravské Třebové evidováno k 28. 2. 2010 
na trvalém pobytu 10 874 občanů. Za měsíc 
únor se v Moravské Třebové narodilo 11 dětí, 
zemřelo 8 občanů, přistěhovalo se 19 obyva-
tel a odstěhovalo 22 osob. Zaevidováno bylo 
5 cizinců.

překážkou. Z bezdomovce byl rázem vězeň 
závislý na cizí pomoci. Naštěstí jela kolem hlídka 
městské policie provádějící běžnou kontrolu 
a spatřila ležící kontejner. Když se jej strážníci 
pokoušeli postavit, nezdála se jim jeho váha a tak 
nahlédli dovnitř. S údivem z kontejneru vytáhli 
bezdomovce, který si nakonec celý šťastný 
odnesl svoji krabici. 
Automat na svíčky
Velice často musejí zaměstnanci Technických 
služeb města opravovat poškozený automat na 
svíčky umístěný na místním hřbitově v Moravské 
Třebové. Vandalové s vidinou vysokého zisku 
vypáčí zámek a snaží se dostat pro nemalý 
finanční obnos. Odměna za odvedenou práci však 
čeká tyto zlodějíčky v podobě maximálně 
několika málo pětikorun nebo desetikorun. 
Drobné z automatu jsou totiž pravidelně vybírané 
právě pracovníky Technických služeb. Bohužel 
náklady na výměnu znehodnocených zámků 
a nekonečné rovnání poškozených dvířek 
automatu zdaleka nepokryje výdělek za takto 
prodané svíčky. A co je nejhorší, když nakonec 
člověk přijde na hřbitov s úmyslem svíčku 
zapálit, zjistí, že automat je bohužel vypáčený 
a prázdný!
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Školní - u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova
Dr. Janského - parkoviště u č.p. 26
Dr. Janského - mezi domy č.p. 5 a 7
U staré kotelny - naproti zahrádkám ul. Jiráskova   
Západní - parkoviště před obchodem  Konečný
Sportovní, Holandská - vedle Apool werke
Hřebečská - u křížku
ul. Gorazdova, parkoviště na místě bývalé LŠU
Polní - u č.p. 1  Lepka
Třešňová alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady  
Dukelská naproti kurtům
Tovární u hřiště                                               
Pod Hamry
Jevíčská - u Domu armády
Alšova - u bytovky č.p. 26     
Alšova - u č.p. 1  u kontejnerů na separovaný sběr
Sušice za hasičkou                                                         
Sušice - parkoviště u JSK              
Sušice - u bytovek, konec ul. Garážní    
Udánky - v horní části u č.p. 67 Kuba
Udánky - u hasičky                
Josefská - u prádelny                                
Olomoucká - u č.p. 40
Brněnská na chodníku u autoškoly               
Lanškrounská u Orky
nám. T. G. Masaryka 

00 00Boršov - u retenční nádrže 14 -15 , parčík u  Ondráčků"
00 00 00 00

15 -16 , u řadových okálů (šestibytovky) 16 -17        

p o d z i m  2010j a r o  2010

V roce 2010 v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky a kontejnery ve dnech a na místa dle 
níže uvedeného rozpisu, v pracovních dnech od 14.00 do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod: 

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických služeb. Všichni 
pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto dbejte jejich pokynů 
a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů než je uvedeno: 
velkoobjemový kontejner -  na odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)
traktorová  vlečka - na objemný odpad (skříně, matrace,…), nebezpečný odpad (plechovky od barev, 
autobaterie) a elektrotechnický odpad (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, ….) 
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení: 

-   směsného komunálního odpadu z domácností
-   odpadů separovaného sběru  (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
-   stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit, lepenka,…)
-   automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny) 
-   tekutých odpadů  (chemikálie, barvy, oleje)

Tyto odpady (některé za úplatu) je možno uložit na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická, ve kterém je 
v roce 2010 rozšířena provozní doba takto: pondělí od 13.00 do 17.00 hod., středa od 8.00 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 hod., čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod., sobota od 8.00 do 14.00 hod. 

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

TECHNICKÉ SLUŽBY
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Když se setkám s nějakým Slovákem, říkám mu 
s hrdostí, že jsem se narodil jako Čechoslovák. 
A myslím to vážně. Rozdělení beru a) jako 
otázku velké politiky, b) jako první dějinnou 
příležitost tohoto národa být samostatným sub-
jektem. Proč by ne. 
K tomuto národu mne pojí mnohá hluboká 
přátelství, je pro mne vyzývavá i určitá jinakost. 
Především bouřlivější temperament, který se 
nemusí ihned projevit, ale je přítomen. Také 
houževnatost vyvážená jemností řeči, která 
odhaluje něco z nitra. A snad také pošilhávám po 
prosté slovenské lidové kultuře, která v mollo-
vých písních vyzpívává nejednu žalost nebo volá 
z hory na horu o radosti a lásce.
A my máme patnáctou příležitost hostit tyto své 
bratry v Moravské Třebové. Věřím, že se už naše 
setkání neponese v duchu stydlivého okukování, 
ale pokračování v dialogu tak osobním. Během 
připravovaných Dnů slovenské kultury budeme 
sdílení toho nejlepšího, co máme a čím žijeme. 
A jak to mezi přáteli chodí, budeme se snažit 
o vzájemném povzbuzení, inspiraci, ale i nalezení 
bohatství přístupů k marnivě pestrému životu.
Přijměte, prosím, tuto neformální pozvánku na 
společné události 15. ročníku dnů Slovenské 
kultury v Moravské Třebové. Je na co se těšit.

Petr Šabaka, vojenský kaplan 

Každoročně jsem měl příležitost ptát se dětí ve 
škole, jak dlouho podle nich trvají Velikonoce. 
Odpovídaly většinou, že jeden den. Nalezla se 
i hrstka, která tušila, že týden. Doplnil jsem vždy 
poněkud šokující číslo tzv. velikonočního cyklu – 
devadesát dní. Není divu, vždyť křesťané své 
nejdůležitější svátky čtyřicet dní připravují, týden 
slaví nepřetržitě a pak dalších čtyřicet dní si 
slavnostní atmosféru vychutnávají. Připomínanou 
událostí je smrt a vzkříšení Ježíše Krista, svědka 
naděje na zacílenost a smysluplnost našeho 
života.
Chápu však, že to je křesťanské, liturgické pojetí 
Velikonoc, které je ohraničeno dny a týdny. Snad 
bychom mohli vnímat toto období ještě jinýma 
očima. Velikonoce jsou svátky jara. Jsme taženi 
ven, do přírody, pod širou modrou oblohu. Ruce 
podvědomě toužíme ponořit do pichlavě mrazivé 
vody potoků, které odnášejí zimu kamsi daleko, 
nastavujeme tvář teplým paprskům sílícího 
slunce, dýcháme svobodněji se zemí, z níž zmizel 
sněhový příkrov, rádi zase hněteme hlínu zahrad 
a polí a radost nám udělá první kytka, moucha, 
zpěv ptáků, dloužící se den.
Přeji nám všem, abychom zakusili obě roviny 
Velikonoc, tu liturgickou, která se odehrává v řeči 
prastarých symbolů, i tu všeobecně lidskou, 
někdy až bouřlivou a osvobozující.

Petr Šabaka, vojenský kaplan 

Firma Vario Vila s desetiletou výstavbou rodin-
ných domů, hal či jiných dřevěných kompletů pro 
stavebnictví a výstavbu domů převzala rozpra-
covaný investiční záměr na výstavbu osmi 
bytových jednotek na ulici Hřebečská. Realizace 
bytů je prováděna na náklady stavební firmy 
a následného prodeje do osobního vlastnictví. 
Koordinátor investiční a projektové přípravy 
Oldřich Fajkus ve spolupráci s pracovníky firmy 
Vario Vila připravili stavbu k realizaci včetně 
komplexnosti výstavby inženýrských sítí – 
vodovod, kanalizační přípojky, terénní úpravy, 
chodníky, parkoviště, el. energie. 
Díky padesáti tisícovému příspěvku od města 
Moravská Třebová na výstavbu vodovodu se 
částečně ulehčilo nákladům na inženýrské sítě. 
Původně navržená výstavba osmi bytových 
jednotek byla v klasické zděné technologii. 
Vzhledem k tomu že Vario Vila provádí 
dřevostavby v systému domy pro zdravé bydlení, 
bylo nutno přepracovat projektovou dokumentaci 
na tento systém dřevostavby. Dřevostavba tohoto 
typu konstrukce splňuje všechny požadované 
podmínky nutné k realizaci a následné kolaudace 
stavby. Bylo nutno splnit náročné požární, 
hygienické a jiné požadavky. Stavba je zařazena 
v kategorii nízkoenergetických domů. Celkové 
náklady na vytápění podle dlouhodobé zkušenosti 
nepřesahují 30% nákladů na vytápění v domech 
se zděnou technologií. 
Dům po úpravě na dřevostavbu je na 9 bytových 
jednotek ve skladbě 4x1, 2x2, 3x3 pokojový byt. 
Všechny byty mají příslušnou skladovou komoru 
v I. n. p. Byty podkrovní mají navíc možnost 
využívat půdu nad bytem. Ke všem bytům je 
zřízeno parkovací stání. Provedení bytu je 
standardní, vytápění elektro přímotopy, teplá 
voda – elektroboiler. 
Předpokládané úspory v nákladech na topení 
(jednopokojový byt cca 3 – 5000 Kč) velmi 
výrazně snižují provozní náklady na bydlení 
a umožní snadnější splátky případné hypotéky. 
Dodavatel a investor vypomáhá zájemcům 

o získání hypotéky s jejích zajištěním přes 
Českou spořitelnu za výhodných podmínek. 
Po ukončení výstavby této bytovky a dle zájmu 
o další jednotky připravuje Vario Vila ve 
spolupráci s městem dostavbu celé zástavby 
Hřebečská dvěmi bytovými objekty v technologii 
dřevostavby. Jedná se o bytové domy individuál-
ního charakteru. Předpoklad jsou zapuštěné 
garáže či dům na způsob – vila dům. Lokalita 
není náročná na nákladnost inženýrských sítí – 
předpoklad je získání 12 – 20 bytových jednotek. 
Komplexní návrh dostavby lokality bude zpra-
cován v měsíci dubnu. 
Hlavním programem firmy Vario Vila je výroba, 
montáž a dodávka dřevěných rodiných domů po 
celé ČR i zahraničí jako Německo, Holandsko, 
Švýcarsko. Domků bylo vyrobeno,  smontováno 
a dodáno 250 ks bez závad a komplikací. 
Podrobnější informace zájemci získají u ing. 
Laciny, tel.: 608 882 027.

Oldřich Fajkus, projektant 

Dny slovenské kultury

Dvojí tvář Velikonoc

Domy pro zdravé bydlení

Ve Svitavské nemocnici, a. s. začne od března 
2010 nově fungovat Lékařská služba první po-
moci pro děti a dorost. V provozu bude o so-
botách, nedělích a ve svátcích od 8.00 hodin do 
18.00 hodin v prostorách dětské odborné 
ambulance v 1. patře polikliniky. „V tuto dobu 
je lékař na dětském oddělení nemocnice, kam 
rodiče s náhlými případy i o víkendech dosud 
přicházeli, sám a často býval také například 
u porodu. Službou první pomoci pro děti tak 
zvyšujeme komfort pro obě strany. Rodiče a děti 
nebudou muset na ošetření o víkendech čekat 
a lékaři nebudou ve stresu,“ vysvětluje primář 
dětského oddělení MUDr. Jan Malý. 
„Dochází tak k historickému okamžiku, protože 
nevýjezdní dětská LSPP tu dosud nebyla,“ uvedl 

Svitavská nemocnice zavádí od března LSPP pro děti 
Jan Malý. „Můžeme ji zavést díky našemu 
mnohaletému úsilí a také díky pochopení 
Pardubického kraje, který službu bude doplácet,“ 
dodává primář. Sloužit budou dětští lékaři ze 
Svitavska, Poličska i Moravskotřebovska. Někteří 
budou spolupracovat se sestrami ze svých 
obvodů, u dalších budou sloužit sestry z dětského 
oddělení nemocnice. 
Ve všedních dnech době 18.00 do 8.00 hodin, 
tedy mimo službu LSPP, budou akutní případy 
i nadále ošetřeny lékařskou pohotovostní 
službou na dětském oddělení v nemocnici. 
„V této době prosíme rodiče o trpělivost, pokud 
bude lékař zrovna u jiného případu, kterému bude 
muset z hlediska závažnosti dát přednost,“ říká 
MUDr. Jan Malý.

V rámci 10. ročníku Moravskotřebovské 
univerzity 3. věku (MTU 2009 – 2010) proběhl 
na zdejším gymnáziu třetí ročník počítačového 
kurzu. Účastníci kurzu touto cestou děkují 
vedení města za finanční podporu, ředitelce 
gymnázia RNDr.  Aleně Plocové za poskytnutí 
počítačové učebny a za možnost pracovat na 
nových počítačích s programem WINDOWS 7. 
Lektorce Mgr. Ireně Štaffové za trpělivost 
a obětavost při práci se žáky „staršího věku“.
Všichni účastníci MTU 3. věku děkují před-
sedkyni lektorské rady PaedDr. Marii Blažkové 
za zajímavý výběr témat přednášek, za zajištění 
kvalitních lektorů a za nevšední starostlivost 
a péči o úspěšný průběh letošního ročníku.                          

Účastníci MTU 3. věku

Poděkování

Jubilejní 10. ročník Moravskotřebovské univer-
zity třetího věku ve středu 17. března 2010 slav-
nostně ukončilo šedesát jedna seniorů. Osvědčení 
o účasti na seminářích, pamětní medaili a volnou 
vstupenku na divadelní představení v rámci 
festivalu Dny slovenské kultury nadšeným 
studentkám a studentům předal starosta města 
Josef Ošťádal společně s místostarosty Milošem 
Izákem a Václavem Mačátem a organizátorkou 
univerzity Marií Blažkovou.
„Pevně věřím, že to nebude ročník poslední. 
Univerzita třetího věku zapojuje naše seniory do 
aktivního dění ve městě. Doufám, že i příští 
vedení města bude mít k univerzitě stejně 
pozitivní přístup, jak tomu bylo doposud. Vážím 
si všech zájemců, kteří se chtějí neustále 
vzdělávat a prohlubovat svoje nabyté znalosti. 
Věřím, že ten další ročník se dvěma jedničkami 
bude stejně úspěšný jako ten kulatý desátý,“ řekl 
starosta města Josef Ošťádal. Ke gratulaci a po-
děkování se připojil také místostarosta Miloš 
Izák. „Jsem rád, že Vás téma zajímalo a bavilo
a věřím, že tradice bude i na dále zachována.“ 
„Nejvíce potěšitelné je, že se vzdělání chtivých 
studentů sešlo tak mnoho. Univerzita třetího věku 
je akce velmi prospěšná a zaslouží si naši 
podporu,“ dodal místostarosta Václav Mačát. 
Absolventi Moravskotřebovské univerzity se od 
4. listopadu do 17. března zúčastnili devíti sem-
inářů na téma „Člověk a víra“. Dozvěděli se to 
nejzajímavější nejen z judaismu, křesťanství, islá-
mu, koránu, hinduismu, buddhismu, ale i z alter-
nativního náboženství tzv. sekt. Svůj studijní 
půlrok zakončí exkurzí do hradecké hvězdárny. 
Nejstarším členem univerzity byla žena narozena 
v roce 1931 a zástupce mužského pohlaví 
narozen v roce 1932.  

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Senioři odpromovali

•  Nová služba pro Vás 
Suchá - přístrojová pedikúra
- ošetření nehtů, odstranění kuřích ok, otlaků 
a mozolů, poradenská služba.
Kontakt: Lucie Navrátilová, Olomoucká 32, 
571 01 Moravská Třebová, tel.: 774  916  499

•  Oznámení restaurace Excalibur
Vážení návštěvníci restaurace Excalibur, v rámci 
zkvalitnění našich služeb si Vám dovolujeme 
oznámit, že s platností od 1. 4. 2010 bude naše 
restaurace zcela nekuřácká. Vycházíme tak vstříc 
našim zákazníkům, kteří po této změně volali. 
Společně s čistším prostředím a již vytvořeným 
dětským koutkem nabídne naše restaurace 
nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi v centru 
města. Podrobné informace na www.excalibur-
rp.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Josef Sís a kolektiv,
restaurace a penzion Excalibur



10.00 TEXASKY – dětský taneční soubor 
/dvorana/
Sokolnická skupina sv. Bavona – 
ukázky sokolnictví /park u muzea/ Umě-
lecká řemesla /před muzeem/
18.00 Vernisáž výstavy fotografií 
/dvorana/
19.00 Vtedy na záchode aneb prvý 
štiavnický splachovací western
Chcete na vlastní oči vidět Tornádo Lú po 
dvaceti letech? Co se děje, když v báru 
houstne dým? Jak to dopadne, když je ve 
městě jenom jeden záchod? ...těšíme se na 
vás ...v pátek ...pampersky sebou – div. 
představení banskoštiavnického ochotnic-
kého souboru PARADAJZ PIKČR 

      Král Šašek                       Texasky

21.00 HORKÝŽE SLÍŽE  koncert 
slovenské skupiny /DUKU DUKU/

24. 4. sobota
15.00 „Živé šachy“ banskoštiavnický 
soubor – 36 osob v dobových krojích
Vstup zdarma 
19.00  Koncert Elišky Weissové – operní 
pěvkyně /stálý host opery ND/ a mo-
ravskotřebovská 
rodačka /dvorana/, 
vstupné: 150 Kč 

25. 4. neděle
Česko-slovenská 
květinová show
Ve  s p o l u p r á c i  
s  k v ě t i n o v ý m  
s t u d i e m  V ě r a  
W e i n l i c h o v á ,  
vstupné: 250 Kč

26. 4. pondělí
19.00 NO NAME – koncert populární 
slovenské skupiny, vstupné: 150 Kč
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  města
  Moravská Třebová

3. 4. sobota

Doprovodný program na nádvoří zámku: 
dobová hudba, pohádky pro děti, kejklíř-
ská vystoupení, kejklování na chůdách, 
řemeslné stánky (kovář, rytec, hrnčíř 
ad..), dobová střelnice - střelba z luku 
a kuše ...
Od 10.00 do 16.00 bude možno v zá-
mecké galerii shlédnout prodejní výstavu 
prací denního stacionáře DOMEČEK - 
potrvá do 8. 4. 2010
Vstupné: doprovodný program na nádvoří 
zámku - zdarma, expozice - dle platného 
ceníku
14.00 - 17.00 hodin, zámek

pro děti
19. 4. pondělí

Pohádku pro nejmenší diváky a nejen pro 
ně uvádí Divadlo Matěje Kopeckého 
Praha.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál,
vstupné: 30 Kč

Festival
22. – 26. 4. 2010 

15. ročník mezinárodního festivalu
Program:
22. 4. čtvrtek  
19.00 Slavnostní zahájení festivalu 
Edita Moravská vystoupení slovenské 
Edith Piaf /dvorana/, vstupné: 120 Kč                                                                       
23. 4. pátek    
Den s partnerským městem Banská 
Štiavnica /vstup volný/
8.30 Král Šašek dětské představení 
slovenského mima Vlado Kulíška /kino-
sál/

Slavnostní zahájení zámecké 
sezóny

Jak pejsek Ferda potkal sluníčko

Dny slovenské kultury

KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Předprodej:

Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého 

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

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí

Litomyšl
7. 4. 2010 od 19.30 hod./Smetanův 
dům
Koncert: 4TET Jiřího Korna 
Od 11. 4. 2010, út - ne 9.00 – 12.00, 
13.00 – 16.00/Dům U Rytířů
Výstava: Boží Spiš a Litomyšl
Výstava fotografií známého 
slovenského fotografa P. Župníka.
16. 4. 2010 od 20.00 hod./Music Club 
Kotelna
Koncert skupiny Vypsaná fixa

Svitavy
2. 4. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Koncert na stání: Mňága a žďorp
17. 4. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Hudební kavárna - Rudy Linka a 
Bobo Stenson
Koncert se stolovou úpravou při 
svíčkách.
20. 4. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Koncert na stání: Kamil 
Střihavka&Leaders!
Best of Tour 2010 !
Po celý měsíc duben akce s tématikou 
holocaustu.
Více informací na

www.kultura-svitavy.cz

Polička
9. 4. 2010 od 20.00 hod./Divadelní 
klub
Divadelní večer – Orgasmus bez 
předsudků
Komediální inscenace v podání 
divadelního soboru SemTamFor. 
15. – 18. 4. 2010/Divadelní klub, 
Tylův dům
Mezinárodní jazzový festival: Polička 
jazz
Vertigo Quintet & D. Barová, Rudy 
Linka & Bibi Stenson, Peter Lipa 
Band a další.
21. 4. 2010 od 19.00 hod./Tylův dům
Diashow L. Šimánka: Rusko – země 
plná překvapení

Vysoké Mýto
10. 4. 2010 od 20.00 hod./Městský 
klub
Koncert: Michal Prokop trio
17. 4. 2010 od 20.00 hod./Městský 
klub
Koncert: Sváťa Karásek a londýn, 
Oboroh
18. 4. – 9. 5. 2010 od 10.00 
hod./Městská galerie
Svatopluk Pitra
Vernisáž a výstava

Eliška Weissová
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7. 4. středa 

Avatar 

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za 
hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto 
odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená 
planeta Pandora je mírumilovné místo s  oby-
vatelstvem - Na'vi, žijícím v souladu s divukrás-
nou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země 
na své průzkumné misi objeví na  Pandoře velmi 
cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitel-
nou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro 
člověka možný teprve po vytvoření jeho 
genetického dvojníka, hybrida Avataru, který 
může být ovládán psychikou oddělenou od 
lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu 
obyvatelstvu Pandory, které má fluorescentní  
modrou kůži a dosahuje 3m výšky. Na tuto 
náročnou misi je vybrán mezi jinými také Jake 
Sully (Sam Worthington), bývalý námořník, který 
byl při jedné ze svých předešlých misí paralyzo-
ván od pasu dolů. A právě šance opět chodit  
přiměla Jakea, aby se do programu Avatar 
přihlásil. Průzkumná mise je vyslána a přistává 
na Pandoře …
Režie: James Cameron, hrají: Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver aj.
17.00 hodin, akční sci-fi, USA, český dabing 
i české titulky, přístupný, 166 min.,
vstupné: 65 Kč

12. 4. pondělí

Morganovi 

Komedie Morganovi vypráví příběh velice 
úspěšného manželského páru z Manhattanu, 
Paula a Meryl Morganových (Hugh Grant a Sarah 
Jessica Parker), jejichž dokonalý život má jen 
jedinou chybičku - rozpadá se jim manželství. 
Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání 
s tím, co na ně osud chystá vzápětí: jsou svědky 
vraždy a stanou se středem zájmu nájemného 
zabijáka. FBI se je jakožto svědky snaží ochránit 
a pošle proto Morganovi z jejich milovaného 
New Yorku do malého městečka ve Wyomingu, 
kde je partnerský vztah, který narážel na jistá 
úskalí, nucen čelit Skalistým horám... leda by se 
Morganovým v jejich novém životě oproštěném 
od BlackBerry podařilo trochu zpomalit a znovu 
probudit vzájemnou vášeň.

Režie: Marc Lawrence, dále hrají: Sam Elliot, 
Mary Steenburgen, Elisabeth Moss ad.
19.00 hodin, komedie, přístupný, USA, titulky, 
103 min., vstupné: 70 Kč 

14. 4. středa

Doktor od jezera hrochů

V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh 
slušného, hodného, ale do dnešního života se 
skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť 
svědomitým lékařem, neumí svého povolání či 
poslání využít ke svému prospěchu jako jiní jeho 
kolegové ze studií nebo ze špitálu. Spokojen se 
svým životem po boku hezké manželky Zuzany 
a i bohužel úděsné tchyně Marie Košvancové 
v panelákovém bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv 
dobu vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní u je-
jich bytu, žádající jeho služby. Svou pokornou 
skromností a ochotou pobuřuje svou tchyni, která 
by ráda měla za zetě doktora s velkým D, tedy 
někoho, kdo je především uznávanou osobností, 
vydělávající velké peníze. A nesloužit komukoliv 
a zadarmo, jako to činí Čeněk.  Režie: Zdeněk 
Troška, hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří 
Langmajer, Tereza Bebarová, Oldřich Navrátil, 
Bob Klepl, Alžběta Stanková ad.
19.00 hodin, komedie, přístupný, ČR, 102 min., 
vstupné: 75 Kč

19. 4. pondělí

Pouta

Československo, 1982. Totalitní režim se zdá 
jako nekonečný a neukončitelný. Antonín, 
příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, 
možná až psychopatický násilník, plný ne-
artikulovaného vzteku a zoufalství. Znuděný 
vším okolo sebe nasměruje své démony ke 
zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému 
bodu - k mladé ženě Kláře. Není to láska ani jiný 
druh čisté vášně - pouze spalující touha po iluzi 
útěku z šedivé klece a nudy. Antonínova 
nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací 
nejen proti tradičním nepřátelům režimu, ale 
i proti vlastním lidem a systému samotnému. 
Pokud ale Antonín porušuje pravidla organizace, 
jíž slouží, není to gesto občanské nebo dokonce 
politické - je to vzpoura čistě osobní a zběsilá.  
Režie: Radim Špaček, hrají: Ondřej Malý, 

Kristina Farkašová, Martina Finger ad.
19.00 hodin, thriller, přístupný od 12 let, ČR, 
146 min., vstupné: 60 Kč

21. 4. středa

Dešťová víla 

Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země 
a Voda - provádějí "pravidelnou inspekci" u lidí. 
Za všechny živly sledujeme Vodu, které lidé 
říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena za 
chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně 
na peníze, že se vytrácí láska a dobro. Mezi 
takové lidi patří i sedlák Lakota (Miroslav 
Donutil), jehož syn Ondra (Jakub Gottwald) 
miluje chudou Květušku (Éva Kerekes). Jejich 
lásku ale sedlák nerad vidí. Když se živly vrátí ke 
Slunci, žádají tvrdé potrestání. Slunce váhá, ví, že 
lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo, ovšem je 
přehlasováno. V poslední chvíli mu pomůže 
Dešťová víla (Lenka Vlasáková). Požádá Slunce, 
jestli by nemohla lidi potrestat sama a vezme 
lidem déšť. Kraj sužuje sucho. Lidé nemají co 
sklízet, obilí neroste, sena jsou skoro spálena. 
Lakota využije situace a slíbí Ondrovi, že si může 
vzít Květušku za ženu pod podmínkou, že 
Květuška zařídí déšť. Ta se pak vydá za 
Dešťovou vílou a musí splnit tři úkoly. Úkoly to 
budou těžké, přetěžké a ani po jejich splnění 
nebude mít Květuška s Ondrou vyhráno. Lakota 
je nenapravitelný... Ale nebojte, nakonec dobro 
a láska zvítězí, jak už to v pohádkách bývá.    
17.00 hodin, pohádka, přístupný, ČR, 96 min., 
vstupné: 60 Kč

28. 4. středa

Prokletý ostrov

Scorseseho drama je zasazeno do roku 1954, kdy 
U.S. Marshal Teddy Daniels a jeho parťák Chuck 
Aule vyšetřují útěk vražedkyně z Ashecliffeského 
nápravného zařízení, které stojí na ostrově 
Shutter Island. V průběhu vyšetřování, kdy se 
policisté snaží rozpoznávat pravdy od lží, se na 
ostrov snese mocný hurikán, který způsobí 
nepokoje mezi chovanci nápravného zařízení a ti 
odříznou veškeré cesty vedoucí na pevninu. 
Režie: Martin Scorsese, hrají: Leonardo 
DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley ad.
19.00 hodin, thriller, přístupný od 15 let, USA, 
titulky, 138 min., vstupné: 60 Kč

KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí
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Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevřeno:  út - pá:  9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

MUZEUM

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

V sobotu 24. 4. proběhne v Moravské Třebové 
v tělocvičně na ulici Olomoucká za organizační 
spolupráce města Moravská Třebová, SPKD 
Boršov a agentury Arnika mistrovská postu-
pová soutěž mažoretek Moravy a Slezska 2010. 
V letošním roce se bude soutěžit v kategoriích 
sólo a duo.
Všem mažoretkám přejeme, aby si od nás 
odvezly množství co nejkrásnějších zážitků. 
Našim moravskotřebovským soutěžícím držíme 
palce a doufáme, že dosáhnou na stupně nejvyšší.

Realizační tým soutěže

•  Jógový ples
Zveme Vás na již tradiční 7. JÓGOVÝ 
PLES, který se koná v pátek 9. dubna 2010 
v 18.00 hodin v malé tělocvičně ZŠ na ul. 
Čs. armády. 
Na programu bude:
- jógová rozcvička
- čínské cvičení Falung Gong (příliv energie, 
očista těla i mysli, harmonizace) – cvičí 
Vlaďka Mašková z Poličky
- krátká přednáška Mirka Křižana z ašramu 
Dolní Čermná na téma „DHARMA“ – 
nejvyšší zákon Vesmíru  a jeho zásadní vliv 
na život člověka
- zpěv manter a bhadžanů – doprovází 
kapela ašramu Dolní Čermná
Vegetariánské pochoutky – slané i sladké – 
sponzorem čajů opět paní Jana Horáčková.
Vstupné dobrovolné! Omezená kapacita – 
přijďte včas! S sebou karimatku a pohodlný 
oděv na cvičení!

•  POZVÁNKA na přednášku
Zajímá Vás: Proč a jak řešit zdravotní 
problémy? Proč se vyhýbat lékům? Jak na 
nemoci kloubů a kostí? Jaké jsou příčiny 
nemocí? Jakým způsobem řešit intimní 
hygienu? Jak řešit neplodnost přírodní 
cestou?
Odpovědi a rady získáte v pondělí 12. 4. 
2010 v 17.30 hod., museum 1. patro.
Vstupné dobrovolné

•  POZVÁNKA na Operaci PVC
Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí 
města na V. ročník jarní úklidové akce 
Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty), 
kterou pořádá Junák – středisko Moravská 
Třebová ke Dni Země v sobotu 17. dubna 
2010. Sraz v 8.30 hod. u vjezdu do Pekla (za 
vojenskou střední školou).
Účastníci projdou a uklidí v organizovaných 
skupinách přidělené trasy s cílem na tábořišti 
u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na 
opékání párků a poděkování účastníkům. 
Dobrovolníci všech věkových kategorií vřele 
vítáni, pracovní rukavice a svačinu s sebou. 
Pomozme společně přírodě!

Moravskotřebovští skauti

•  Ti kteří zůstali
Společnost česko - německého porozumění 
Vás srdečně zve na výstavu
„Ti kteří zůstali“. Vernisáž výstavy se 
koná 22. 4. 2010 ve 14 hodin v Muzeu 
v I. poschodí.
Výstava dokumentuje životní příběhy deseti 
občanů německé národnosti z různých 
regionů, kteří zůstali žít a pracovat v České 
republice.
Výstava potrvá do 20. 5. 2010. Možnost 
shlédnutí: Út – Pá od 9.00 - 12.00 a 14 - 
16.00 hod.

• ČZS
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás zve na 
zájezd FLORA – OLOMOUC. Jarní 
zahradnické trhy – Hortikomplex Olima 
zahrádkářská poradna.
Zájezd se koná v sobotu dne 24. dubna 2010.
Odjezd od muzea v 7.30 hod.
Přihlášky jsou přijímány v prodejně Hedva.
na nám. T. G. M. v Moravské Třebové od 
1. dubna.
členové ČZS - 80 Kč, ostatní - 100 Kč

•  ČZS – přednáška
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás zve na 
přednášku Ing. KALABUSE.
Téma: Alternativní metody ochrany rostlin
Přednáška se koná dne 29. dubna 2010 
v 16.00 v prostorách Základní umělecké 
školy na zámku v Mor. Třebové

•  Rybářské závody
Místní organizace ČRS Moravská Třebová 
pořádá dne 1. 5. 2010 tradiční rybářské 
závody pro členy MO ČRS na retenční nádrži 
v Moravské Třebové. Bohatá tombola 
a občerstvení bude zajištěno. Současně 
zveme i občany Moravské Třebové. 

Český rybářský svaz Moravská Třebová 

Na pohlednici z první republiky je pohled
z Olomoucké ulice na budovy gymnázia
a chlapecké obecné a měšťanské školy (viz s. 11)

Mažoretky opět
v Moravské Třebové

music dance clubmusic dance club

www.dukuduku.cz

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

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

DukuDukuDukuDuku

Nejlepší hudební výběr!

3.
9.

10.
16.

17.
23.

24.

2.

100,-

120,-

50,-

50,-

předpr. 200/220,-

50,-

50,-

50,-

Československá diskotéka s djs Company

Erotic Hot Night – dj Juri & J.M.X.

HORKÝŽE SLÍŽE
After party: rockotéka – DJ Luboš

panák Jack Daniels – 45 Kč, koktejl El Diablo – 50 Kč
Jack Daniels Party – djs Company

PIO SQUAD
Jefferson Moiss, Dear 303

panák Jägermeister – 30 Kč, koktejl Sex on the Beach – 50 Kč

panák Bacardi – 30 Kč, koktejl Cuba Libre – 50 Kč

Foundation no. 7 – electro/drum and bass party

Murte + mcDeLars&Timea, Kotel Bojler, Wiit

NIL, PROPAGANJA,
LOS HONGOS
DVD VIDEO NIGHT – DJ Maty
panák Tequila Sombrero Negro – 30 Kč, coctail Tequila Sunrise – 50 Kč

taneční skupiny C-Walk - Sky Walkers, Getto, Spirit

Akce Duhový Labyrint – duben
1. 4. – čtvrtek – relaxační cvičení 

18.30 - 19.30 hod.
5. 4. – pondělí – relaxační cvičení 
10 - 11 hod.
6. 4. – úterý – klub malování 15 - 

16 hod. – akce pro dospělé i děti, 
literární a čajový klub od 16 hod. – 

akce pro dospělé a mládež
7. 4. – středa – flétničky 16 - 17 hod. – děti, 
relaxační cvičení 17 - 18 hod. – dospělí
8. 4. – čtvrtek – relaxační cvičení 18.30 - 19.30 
hod.
11. 4. – neděle – Duhový Labyrint – nácvik 
bubínky od 16 hod. (na vystoupení ke slavnosti 
otevírání vrbového přístřeší, DDM 17. 4. 13 - 16 
hod.)
12. 4. – pondělí – relaxační cvičení 10 - 11 hod.
14. 4. – středa – flétničky 16 - 17 hod. – děti, 
relaxační cvičení 17 - 18 hod. – dospělí
15. 4. – čtvrtek – relaxační cvičení 18.30 - 19.30 
hod.
17. - 18. 4. – so, ne – Duhový Labyrint – akce ke 
Dni Země: vše v DDM
1/ workshop Textil: - 17. 4. 10 - 12 hod., 18. 4. 
10 - 12 a 13 - 15 hod. tkaní, splétání, drhání aj. 
techniky – výroba pásku, tašky apod. (s sebou 
přezutí, zbytky vlny, starý svetr nebo tričko na 
rozstříhání, vyřazené knoflíky, 100 Kč/oba dny na 
ostatní materiál a na pronájem. Čaj a káva 
zajištěny) – akce pro dospělé i děti
2/ slavnost ke Dni Země – Otevírání vrbového 
přístřeší, zahrada DDM 17. 4. 13 - 16 hod. – 
bubínky, slavnostní zalévání proutků se zpíváním, 
zaplétání stuh, poděkování matce Zemi, ...
19. 4. – pondělí – relaxační cvičení 10 - 11 hod.
21. 4. – středa – flétničky 16 - 17 hod. – děti, 
relaxační cvičení 17 - 18 hod. – dospělí
22. 4. – čtvrtek – relax. cvičení 18.30 – 19.30 hod.
26. 4. – pondělí – relaxační cvičení 10 - 11 hod.
28. 4. – středa – flétničky 16 - 17 hod. – děti, 
relaxační cvičení 17 - 18 hod. – dospělí
29. 4. – čtvrtek – relax. cvičení 18.30 - 19.30 hod.

Duhový Labyrint



Minulé ročníky byly ve znamení růží a lilií. 
V letošním roce se můžeme těšit na aranžmá 
námi dobře známého karafiátu. Jestli jste stejně 
jako já protáhli obličej, tak věřte, že si to tato 
květina nezaslouží. 
Kvě t inové  s tud io  
Věry Weinlichové 
Vás přesvědčí o tom, 
že karafiát se dá 
vázat i jinak, než se 
snítkou asparágusu, 
jak jsme byli zvyklí 
p ř e d  s a m e t o v o u  
revoluc í .  O tom,  
na co se můžeme 
těšit, jsme si poví-
dali s hlavním orga-
nizátorem květinové 
show Ladis lavem 
Weinlichem. 
Co zajímavého letos návštěvníkům nabídnete? 
Pátý ročník květinové show je na téma „Květina 
– dobrý společník“. Špičkoví floristé z Čech 
a ze Slovenska představí divákům klasické 
a trendové kytice nejen k významným životním 
událostem, ale také jako každodenní nepostra-
datelnou součást lidského života s důrazem na 
vytvoření nálady a atmosféry v interiéru pomocí 
druhové rozmanitosti a barevné škály květin. 
Dále ukáží návštěvníkům také květinové aranž-
má do interiéru, jako výrazový prvek moderní 
architektury, designu a zdravého životního stylu. 
Následovat budou květinové šperky, které 
dokáží ozvláštnit naši domácí párty, oslavu, 
životní jubilea nebo společenskou událost. Lze 
jimi vytvořit tu správnou atmosféru pro lepší 
zážitek. 
Hlavní květinou bude karafiát. Proč právě on?
Chceme se pokusit o jeho rehabilitaci v očích 
laické veřejnosti. Osobně si myslím, že je to 
krásná květina, i když ji velmi často spojujeme se 
sametovou revolucí. Chceme lidem ukázat, že 
navázaná kytice nebo aranžmá z karafiátů dokáže 
ovlivnit náladu a atmosféru stejně hodnotně jako 
například růže nebo orchidej a lze jimi, pokud 
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jsou správně zvolené, docílit opravdu výrazné 
změny v atmosféře interiéru a chování lidí. 
Během show se představí nejen karafiáty, ale tak 
jak jsou pravidelní zákaznicí zvyklí, předvedeme 
širokou paletu květin a rostlinného materiálu 
v pojetí odpovídajícímu posledním trendům ve 
floristice. 
Kytice a aranžmá vzniklé během show budou 
použity k charitativním účelům. Návštěvníci tak 
mohou potěšit nejen sebe nebo své blízké, ale 
také potřebné z našeho okolí. Na využití těchto 
prostředků pečlivě dohlédneme. 
Kdo bude hlavním hostem večera? 
Hlavním hostem bude jeden z nejlepších 
slovenských floristů současnosti Ivan Bednárik. 
Je vítězem posledního mistrovství Slovenska, 
vítěz Děčínské kotvy a několikanásobný vítěz 
floristických soutěží na výstavě květin Flóra 
Bratislava. Předvádí aranžování květin na mnoha 
akcích nejen na Slovensku, ale i např. v Ra-
kousku nebo u nás v České republice. Mezi 
českými zástupci bych chtěl vyzvednout ing. 
Marii Bittnerovou, absolventku Zahradnické 
fakulty MZLU v Brně, která se v současné době 
věnuje floristické praxi zaměřené právě na 
interiérovou tvorbu a pořádání odborných kurzů 
a školení. Nebudou chybět i další přední floristé 
jako Slávek Rabušic, který je stálicí květinové 
show a nedílnou součástí organizačního týmu. 
Dále Jan Komzák z Prahy, který zde při svém 
posledním vystoupení před dvěma lety zanechal 
velmi dobrý dojen nejen jako skvělý florista, ale 
také jako výborný bavič. Myslím, že letošní 
složení účinkujících je zárukou vysoké odborné 
úrovně a skvělého zážitku z večera plného květin.
Bude přítomna nějaká významná osobnost?
Účast na květinové show nám potvrdil předseda 
Bratislavského samosprávného kraje Pavol Frešo, 
který se společně s hejtmanem Pardubického 
kraje Radko Martínkem, který převzal záštitu nad 
květinovou show, zúčastní večerního programu. 
Československá květinová show se koná v neděli 
25. dubna od 18.00 hodin ve dvoraně městského 
muzea v rámci festivalu Dny slovenské kultury. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Československá květinová show
slaví své páté narozeniny

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
15. ročník mezinárodního festivalu

22. – 26. 4. 2010 v Moravské Třebové

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Slovan Moravská Třebová 
zve k účasti na 43. ročníku turistického a dálko-
vého pochodu a cykloturistické jízdy

který se koná v sobotu 10. dubna 2010. 
Pěší trasy: v délkách pochodů na 13, 22, 32 a 42 
km a trasa vycházky v délce 6 km pro rodiče s dětmi 
do 7 roků, na které budou soutěže, hry a možnost 
opékat v Pekle buřty.
Cyklotrasa: na cca 50 kilometrů s terénními úseky.
Pěší i cyklotrasy opět vedou na zříceninu hradu 
Cimburk nad Městečkem Trnávkou.
Prezence: v sobotu 10. 4. 2010 ve vstupní hale 
radnice na nám. TGM v Mor. Třebové od 7.00 do 
9.00 hod. 
Při prezenci obdrží každý účastník vandrovnický 
průkaz a „něco dobrého na zub“ na cestu!
Otevření tras: od 8.00 hod. na náměstí TGM
Startovné: členové KČT 15 Kč, děti do 15 roků 
20 Kč, ostatní 25 Kč.
Akce je zařazena do seriálu KČT „Dvoustovka 
2010“.
Cíl: všechny pěší trasy i cyklotrasa končí na zámku 
v M. Třebové, kde každý účastník pochodu či jízdy 
obdrží pamětní list. Pro účastníky trasy 13 km na 
Cimburk bude zajištěn odvoz zpět do M. Třebové. 
Na Cimburku bude pro vandrovníky zajištěné 
občerstvení.
Odměna: pamětní list akce 
Zakončení akce: v 17.00 hod.
Hlavní  sponzor pochodu 
MORAVEC – PEKÁRNY, s.r.o. 
Mor. Třebová.            
Akce se koná za přímé podpory Městského úřadu
 v Moravské Třebové a ve spolupráci s Kulturním 
informačním střediskem v Městečku Trnávka. 
Informace: Helena Kopřivová, Pod Hamry 2, 
57101 Moravská Třebová,  tel. 737 487 745, 
e-mail: koprivovahelena@seznam.cz 

ZDRÁVI DOŠLI! Srdečně zvou pořadatelé.

VANDR SKRZ MALÓ HANÓ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Slovan MoravskáTřebová
pořádá 32. CYKLOTURISTICKOU 
HVĚZDICOVOU JÍZDU DO JAVOŘÍČ-
KA, která se koná v sobotu 1. května 2010.
Trasa jízdy: Mor. Třebová – Měst. Trnávka 
– Vranová Lhota – Bouzov/Doly – Javoříčko 
a zpět. Délka trasy: cca 65 – 70 km (z Mor. 
Třebové a zpět). Sraz účastníků: v Javo-
říčku – od 12.00 – 15.00 hod.
Odjezd: individuální přesun do cílového 
místa dle vlastního rozhodnutí.
Odměna: v Javoříčku při prezenci každý 
obdrží PAMĚTNÍ LIST.
Účastníci z  jiných míst si volí trasu a čas dle 
vlastních potřeb. Akce se koná při běžném 
silničním provozu. Každý účastník jede na 
vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat 
pravidla silničního provozu. Přijeďte se 
pozdravit se svými známými z předchozích 
ročníků. 

Srdečně zvou pořadatelé 

Program:
22. 4. čtvrtek  
19.00 - Slavnostní zahájení festivalu          
Edita Moravská vystoupení slovenské Edit 
Piaf /dvorana/

23. 4. pátek  
Den s partnerským městem Banská 
Štiavnica
8.30  - Král Šašek dětské představení 
slovenského mima Vlado Kulíška/kinosál/
10.00 - TEXASKY – dětský taneční soubor 
/dvorana /
Sokolnická skupina sv. Bavona – ukázky 
sokolnictví /park u muzea/ Umělecká řemesla 
– bánskoštiavničtí soudkaři a další 
18.00 - Vernisáž výstavy fotografií /dvorana/
 TEXASKY – dětský taneční soubor 
/dvorana/
19.00 - PARADAJZ PIKČR – divadelní 
představení banskoštiavnického ochotnického 
souboru s názvem: Tenkrát na záchode aneb 
prvý štiavnický splachovací western/kinosál/

21.00 - HORKÝŽE SLÍŽE – koncert 
slovenské skupiny /DUKU DUKU/

24. 4. sobota
14.00 - „Živé šachy“ – šach jak ho neznáte. 
Živé šachové figury v plné zbroji ve 
středověkých soubojích na život a smrt, při 
kterých Vám bude tuhnout krev v žilách. 
Poprvé v Moravské Třebové –  
banskoštiavnický soubor /nádvoří zámku, 
v případě špatného počasí ve dvoraně muzea/
19.00 - Koncert Elišky Weissové – operní 
pěvkyně /stálý host opery národního divadla/ 
a moravskotřebovská rodačka /dvorana/     
                          
25. 4. neděle
18.00 - Česko-slovenská květinová show
Ve spolupráci s květinovým studiem Věra 
Weinlichová

26. 4. pondělí
19.30 - NO NAME – koncert populární 
slovenské skupiny /dvorana muzea/
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Jak se stavěla škola „Na křižovatce“
Po vydání nového školského zákona v roce 
1869 byly v následujícím roce v Moravské 
Třebové otevřeny obecní a měšťanské školy -
chlapecká a dívčí obecní škola, obě pětitřídní, 
a chlapecká i dívčí měšťanská škola, obě 
trojtřídní. Chlapecká obecná škola byla 
umístěna v budově piaristického, od roku 1874 
pak státního, gymnázia, chlapecká měšťanka 
v bývalé městské škole, dívčí školy v někdejší 
kaplance. Tyto školní budovy brzy přestávaly 
stačit. Jako první byla na jaře 1884 naplánová-
na novostavba chlapecké školy v místě, 
kterému se říkalo „Na louži“. Bažinatý terén 
byl pravděpodobně jednou z příčin problémů, 
které pak stavbu provázely. V budově měla být 
původně umístěna obecná škola, v červnu 
školní rada rozhodla, že se do novostavby 
přestěhuje i chlapecká měšťanka, aby budovy 
v blízkosti farního kostela mohly sloužit jen 
výuce dívek.

Stavba byla zahájena ještě v roce 1884, ale 
v roce 1885 byla zastavena. Bylo by zajímavé 
zjistit, v jakém stadiu rozestavěnosti se bu-
dova v té době nacházela. Ačkoliv se v lite-
ratuře uvádí, že nová školní budova byla 
otevřena v roce 1885, ze zpráv tehdejšího 
regionálního tisku vyplývá, že ve školním roce 
1885/86 škola nemohla být zprovozněna ani 
zčásti.

V září 1884 rozhodl obecní výbor zadat stavbu 
Heinrichu Schmidovi z Mohelnice a Gottlobu 
Alberovi z Warnsdorfu, kteří předložili 
nejvýhodnější nabídku. Do 1. září 1885 měli 
dodat dvě třídy a byt školníka, do 1. listopadu 
měla být hotova celá budova. Dozorem nad 
stavbou byl pověřen autor projektu inženýr 
Gustav Steinbrecher. Zemní práce začaly ještě 
na podzim. Stavba pokračovala i v dalším 
roce. Poté, co byly zjištěny odchylky od 

schváleného plánu, však byla 4. září okresním 
hejtmanstvím pozastavena. V říjnu obecní 
výbor rozhodl o okamžitém zahájení 
odvodňovacích prací ve sklepích. Šetření 
okresního hejtmanství skončilo rozhodnutím, 
že stavbu je možno a nutno rekonstruovat, 
město mělo předložit plán této rekonstrukce 
a zahájit ji co nejdříve.

Na jaře 1886 se ukázalo, že situace zdaleka 
není vyřešena a komunikace mezi dodavateli 
stavby a vedením města vázne. Místo 
konstruktivního jednání se pak rozpoutalo 
vzájemné obviňování. Obě strany publikovaly 
své stanovisko na stránkách regionálních 
novin. Schmid a Alber, tentokrát uvedení jako 
„architekti a stavební podnikatelé z Brna“, si 
stěžovali, že o nich představitelé města šíří 
pomluvy (tyto informace měli od „štamgastů“ 
jednoho moravskotřebovského hostince), 
a dokazovali, že se snaží o řešení situace, 
zatímco město svou liknavostí řešení 
znemožňuje. Vedení města tvrdilo, že 
dodavatelé především odvedli nekvalitní práci. 
Škola je prý sotva ve fázi hrubé stavby, která 
je navíc „zpackaná“ a hrozí její zborcení. 
Předložený plán rekonstrukce byl prý 
nepoužitelný. Představitelům města se nelíbilo, 
že ještě zmenšoval už tak nedostatečný prostor 
školního dvora a že hrozícímu zřícení budovy 
měly zabránit podpěrné pilíře. Dodavatelé 
tvrdili, že pilíře požadovaly úřady, oni sami je 
nepovažují za nutné. Na druhé straně údajně 
navrhovali, aby jim město zadalo stavbu školní 
budovy znovu, na jiném pozemku. Stavba by 
se tak ovšem značně prodražila, návrh byl 
proto zamítnut. Jiný plán rekonstrukce Schmid 
a Alber odmítli dodat a bylo obtížné získat pro 
jeho zpracování jiné odborníky. Snad v této 
době byl s dodavateli stavby zahájen soudní 
proces.

Na začátku roku 1888 stavba stále nepokračo-
vala a uvažovalo se o provizorním umístění 
nejnutnějšího počtu učeben v rovněž teprve 
budovaném měšťanském chudobinci. V květnu 
Schmid a Alber podali návrh na vyrovnání. 
Teprve na zasedání 28. 9. 1888 obecní výbor 
rozhodl o dalším osudu rozestavěné školy. 
Provedení rekonstrukce bylo svěřeno opět 
Schmidovi a Alberovi, kteří měli postupovat 
podle plánu vypracovaného „Rießem a Lange-
rem“ v roce 1886 a úřady již schváleného. 
Obec si vyhradila právo na stavební dozor, 
kolaudací a řešením případných sporů byl 
pověřen městský stavební úřad v Opavě. Na 
stavbu měla být poskytnuta pětiletá záruka. 
Z částky, která už byla vyplacena – 32.800 zl. 
– měli dodavatelé stavby vrátit 20.000 zl., 
za to jim měla připadnout budova včetně 
pozemku. Až 12. dubna 1889 obecní výbor 
rozhodl o zastavení soudního procesu. 
Rekonstrukce byla v průběhu roku prove-
dena, stavební úřad stavbu převzal bez 
námitek a 19. září 1889 byla škola slavnostně 
otevřena. 

Navzdory značným problémům se stavbou 
školy byla stejným podnikatelům zadána i vý-
stavba dělnických domů v jihozápadní části 
města.

-jm-

Škola „na louži“ („auf der Pfütz“)se dostala do
souboru moravskotřebovských „vtipů“ nebo spíše
pozoruhodností, který byl zveršován a objevil se
i na pohlednici. Spolu se školou na ní figurují
střelnice umístěná na okraji města, bruslení na
kluzišti „Na písku“, radniční věž bez základů,
hostinec „Loch“ – „díra bez zátky“ a Kristus
bez ran (na kříži u hřbitovního kostela).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ZUŠ
(aneb Bicí u nás jedou!)

Dne 3. března 2010 se ve Vysokém Mýtě 
konala krajská soutěž v komorní hře souborů, 
ve kterých převažují bicí nástroje. Naši školu 
reprezentoval soubor ze třídy p. učitele 
Bohumila Havelky, který získal pěkné 
2. místo. Členy souboru jsou v současné době 
tito žáci: Kateřina Rozlívková, Jan Koutník 
a Lukáš Rajsner – bicí a Alena Řehořová – 
klávesy. Autorem moderní soutěžní skladby 
„Vlak“ ve fussion stylu je p. učitel Havelka.

BumBumBand, jak se náš nedávno založený 
soubor nazývá, je teprve „v rozjezdu“. 
Záměrem pana učitele je, kromě rozšiřování 
repertoáru, postupné vytváření bubenické 
kapely s možností nejrůznějších kombinací 
akustických i elektronických nástrojů za 
použití bicích souprav, percussions, synte-
zátoru, basové i šestistrunné kytary, 
žesťových dechových nástrojů a houslí. Ve 
snaze vybudovat netradiční hudební těleso se 
širokým uplatněním dává naše škola zmiňo-
vanému souboru vzhledem k jeho perspekti-
vě zelenou. K vytvoření takového tělesa jsou 
v současné době výborné podmínky (zkušený 
učitel, nástrojové vybavení i krásné pro-
story). Věříme, že v našem městě bude 
o atraktivní obor, který je v celé dosavadní 
historii školy naprosto ojedinělý, i nadále 
dostatek zájemců. 

ABSOLVENTPÁRTY 2010 
V pátek 12. února jsme uspořádali v našem 
koncertním sále druhý ročník akce se 
jménem Absolventpárty. Pod tímto názvem 
pořádáme interní slavnost pro naše žáky, 
kteří končí první nebo druhý stupeň studia. 
V úvodní části programu proběhlo stejně jako 
loni „pasování“ studentů na absolventy. 
Oslavenci si letos kromě bukety a květin 
odnesli domů i tričko s logem školy a se-
znamem letošních absolventů. Po odhalení 
tabla, které vytvořili žáci výtvarného od-
dělení, následovala volná zábava. K dispozici 
bylo i přiměřené občerstvení. Slavnosti se 
kromě 24 absolventů zúčastnilo okolo 
80 pozvaných hostí, jmenovitě rodičů a nej-
bližších přátel. Kladné ohlasy na příjemně 
laděnou atmosféru, která Absolventpárty 
naplňovala, svědčí o spokojenosti zúčastně-
ných.

Kalendář akcí na duben
14. 4. - Krajské kolo soutěže LDO v 8.00 
hod. – Chrudim
5. 4. - Podvečer s múzami v 17.30 hod. – 
Komorní sál
22. 4. - Podvečer s múzami v 17.30 hod. – 
Komorní sál
29. 4. - Absolventská přehrávka – 15.30 hod. 
– Koncertní sál
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Církve

Církev bratrská

Církev československá husitská

Římskokatolická farnost Mor. Třebová

Jiráskova 124, mobil: 721 231 953,
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz

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

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

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

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

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

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Pořad bohoslužeb o Velikonocích:
Svatý týden: 
Po/   9.00 hod. klášterní kostel
Út/ 18.00 hod. klášterní kostel
St/ 18.00 hod. klášterní kostel
      16.30 hod. kostel v Boršově
Čt/ Zelený čtvrtek 
18.00 hod. farní kostel/po mši sv. celonoční adorace/
16.30 hod. kostel Staré Město
Pá/ Velký pátek
  7.00 hod. farní kostel – ranní chvály a hodinka četby
  9.00 hod. klášterní kostel – křížová cesta
17.00 hod. farní kostel – velkopáteční obřady
16.30 hod. kostel Staré Město
So/ Bílá sobota
  7.00 hod. farní kostel – ranní chvály a hodinka četby
od 7.30 do 14.00 hod. – možnost adorace u Božího 
hrobu /farní kostel/
20.00 hod. farní kostel – Vigilie Vzkříšení
19.00 hod. kostel Staré Město

 

a

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

Mezi Popeleční středou (17.2.) a velikonočním Božím 
hodem (4. 4.) pořádáme již druhým rokem sbírku 
s názvem Postní almužna. Na Popeleční středu 
OCHMT distribuovala do farností papírové skládací 
schránky, kam lze vkládat peníze, které svým 
odříkáním během půstu ušetříme. Výtěžek z Postní 
almužny bude použit na pomoc potřebným a rozvoj 
charitativní činnosti. V rozdělování peněz na 
jednotlivé záměry přihlédneme ke konkrétním 
podnětům na využití sbírky, které bylo možné 
vyznačit na spodní stranu papírových schránek.
Cílem pořádání Postní almužny je snaha spojit úsilí 
farností a charity ve službě bližním v nouzi.
Informujeme o činnosti:
Denní stacionář Domeček je určen pro dospělé 
osoby od 18 do 60 let s mentálním postižením, 
případně s přidruženým chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba je uživatelům 
poskytována denně od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek 
od 7.00 do 14.30 hod. Zařízení pomáhá uživatelům 
navazovat a udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá 
práva a začlenit se do běžné společnosti
Sociálně terapeutické dílny Ulita:
Posláním ST dílen Ulita je poskytování podpory 
dospělým lidem s mentálním postižením nebo 
chronickým duševním onemocněním ve zdokonalo-
vání pracovních návyků a dovedností prostřednic-
tvím sociálně pracovní terapie. Tato terapie je 
zajištěna ve výtvarné, keramické a svíčkařské dílně. 

Služba je poskytována denně od 7.30 - 15.00 hodin. 
Výjimkou je čtvrtek, kdy je provoz služby pro 
uživatele od 7.30 - 14.30 hod.
Zveme všechny, koho zajímají bližší informace 
o výše uvedených službách, k osobní návštěvě. 
Případně nás můžete kontaktovat na tel. č.: 
739 002 756, 461 540 001. V obou službách jsou 
ještě volná místa.
- Svoz seniorů na hřbitov se po zimní pauze 
uskuteční 7. 4. 2010 ve 14.00 hod. od domu 
Sociálních služeb na ul.Svitavské.
- Provoz humanitárního šatníku je zajištěn každý 
pátek od 15.00 - 17.00 hod. na faře na Kostelním 
nám.3.
- Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
je v provozu každý pracovní den od 7.00 do 15.30 
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová v Denním 
stacionáři Domeček. Kontaktní osoba p. Dokoupi-
lová, tel. 739 002 744.
Co plánujeme:
Dne 14. dubna budeme pořádat slavnostní otevření 
a požehnání prostor sociálně terapeutických dílen 
Ulita, kde bychom chtěli seznámit zástupce města 
M. Třebová a Pardubického kraje s činností charity.
Pro uživatele DS Domeček a ST dílny Ulita 
plánujeme zúčastnit se 20. dubna koncertu s názvem 
„Chceme žít s vámi“, který pořádá TV Nova 
v pražské 02 Aréně.
Další informace a kontakty najdete na našich 
internetových stránkách: www.mtrebova.chari-
tat.cz či v zařízeních DS Domeček a ST dílny 
Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Pěkné a radostné prožití Velikonoc Vám ze srdce 
přeje Ludmila Dostálová a pracovní tým OCHMT

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

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

1. 4. – 30. 4. 2010 – Obrázky Libuše Müllerové
Výstavy pastelů amatérské výtvarnice z Bystrého. 
Paní Libuše Müllerová (rozená Sionová) absolvova-
la v Moravské Třebové střední zemědělskou školu, 
vystavovala na mnoha místech regionu. Její obrázky 
zaujmou návštěvníky svou jemností a něhou. 
Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny (po - 
čt: 9.00 – 17.00 hod., so 9.00 - 12.00 hod.). 
8. 4. 2010 – Křesťanské svátky
Přednáška ThBc. Petra Šabaky o křesťanských 
svátcích. Začátek v 18.30 hod. v sociálních službách 
města (Svitavská ul.).
12. 4. 2010 – Cesta do Íránu
Cestopisná přednáška Petra Goldmanna o Expedici 
Írán 2008 aneb Jak jsme nedojeli do Nepálu. 
Poutavé vyprávění o cestě škodovkou po Persii. 
Začátek  je v 17.30 hod. v sále sociálních služeb.
19. 4. - 30. 4. 2010 – Den Země – chráníme 
přírodu
Výstava literatury s tematikou ochrany přírody 
a ekologie. Přístupno v půjčovní době knihovny.
22. 4. 2010 – Vyšíváme pro stacionář Domeček 
Předání hotových výrobků klientům a pracovníkům 
denního stacionáře Domeček. Začátek je v 10.00 
hod. ve stacionáři. Zveme k účasti všechny 
zúčastněné ženy a za jejich pomoc jim děkujeme. 
MěK Ladislava z Boskovic se ujala organizování 
vyšívání ubrusů a prostírek pro denní stacionář 
Domeček v době od 1. 12. 2009 do 21. 3. 2010. 
Obětavým a šikovným ženám se podařilo vytvořit 
krásné, vyšívané ubrusy a prostírání a ještě po celé 
čtyři měsíce učit v knihovně děti vyšívat.      
28. 4. 2010 – Stará, Nová nebo Moravská 
Třebová?
Nové interpretace počátků města, které se objevily 
nedávno, vnášejí do problematiky nejstarších dějin 
města nové otazníky. Ve své přednášce je osvětlí 
PhDr. Jiří Šmeral z Filozofické fakulty UP v Olo-
mouci. Začátek je v 17.00 hod. ve studovně MěK.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
14. 4. 2010 – Kolíčková zvířátka
21. 4. 2010 – Malovaný kamínek
28. 4. 2010 – Kšilt
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK.
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní ceremoniál uvedení dětí 1. ročníků mezi 
čtenáře městské knihovny. Děti vystoupí se svým 
programem, složí rytířský slib a projdou ceremoniá-
lem pasování. Pasování se uskuteční v zasedacím sá-
le MěÚ Olomoucká 2 a to v následujících termínech:
7. 4. 2010 – ZŠ Palackého, začátek v 15.00 hod., 
16.00 hod. a 17.00 hod.
8. 4. 2010 – ZŠ ČSA, začátek ve 13.00 hod., ZŠ 
Kostelní náměstí začátek ve 14.00 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné 
a přátele dětí!
Šikovné děti mezi námi
7., 14., 21.  28. 4. 2010 – Lakování nehtů
Dětské oddělení od 14.00 do 16.30 hod.
Šikovné děti mezi námi
19. 4. 2010 – Vyprávění o Egyptu
Dětské oddělení , začátek ve 14.00 hod.
24. 4. 2010 – Dětský bleší trh 
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih, 
sportovních potřeb, vlastních výrobků – vše se 
souhlasem rodičů! Každý účastník si svůj „obchod“ 
zbuduje sám (deka, židle, stolek), zámecké arkády 
9.00 – 12.00 hod.

Ne/ Slavnost Zmrtvýchvstání Krista
  8.30 hod. farní kostel
18.00 hod. klášterní kostel
  9.30 hod. kostel Staré Město
  8.00 hod. kostel v Kunčině
11.00 hod. kaple v Gruně
10.30 hod. kostel v Boršově
Po/ Velikonoční pondělí
  8.30 hod. farní kostel
18.00 hod. klášterní kostel
  9.30 hod. kostel Staré Město
  8.00 hod. kaple v Nové Vsi
10.30 hod. kostel v Boršově
Upozornění:
Pořad bohoslužeb po Velikonocích
Po/   9.00 hod. klášterní kostel
Út/ 18.00 hod. farní kostel
St/ 18.00 hod. farní kostel 
Čt/ 17.00 hod. klášterní kostel      
Pá/ 18.00 hod. klášterní kostel                        
So/ 18.00 hod. klášterní kostel
Ne/   8.30 hod. farní kostel
      18.00 hod. klášterní kostel
Další akce:
  9. - 11. 4. – brigáda mládeže na Gruně
16. - 17. 4. – výprava Vlčat /skauti/
17. - 18. 4. – setkání animátorů dětí a mládeže
1. 5. pouť rodin ke kapličce P. Marie v Rychnově

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

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve v 17.00 hod. kurzy alfa na faře. Pro 
zájemce, kteří se chtějí ptát na otázky víry a probírat 
témata související s křesťanstvím. 
Během bohoslužeb pokud to situace vyžaduje může 
být nedělní škola pro děti. Proto jsou k těmto shro-
mážděním srdečně zvány celé rodiny i s malými 
dětmi.
Velikonoční program: 
Čtvrtek 1. dubna Zelený čtvrtek, bohoslužba v 17.00 
hod. na faře - ustanovení večeře Páně  
Pátek 2. dubna Velký pátek ,  bohoslužby 
s večeře Páně v 9.00 hod. v sále – den ukřižování 
Páně
Neděle 4. dubna Hod Boží, velikonoční bohoslužby 
s večeře Páně v 9.00 hod. v sále – den vzkříšení Páně
Pondělí 5. dubna Velikonoční pondělí

a

Èeskobratrská církev evangelická

Reditelství II. MŠ

porádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jiráskova 1141, Moravská Trebová

v sobotu 17.4.2010
MŠ Jiráskova a MŠ Tyršova

30 30od 9  do 11  hodin

Srdečně zveme rodiče s dětmi
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Novinky z „Křižovatky“
Konečně nastal pro naši 6. třídu tak dlouho 
očekávaný den – pátek 5. března, kdy jsme se 
všichni těšili do školy. Paní učitelka pro nás 
připravila překvapení s názvem „ Škola trochu jinak 
…“, což bylo spaní ve škole. Večer jsme všichni 
vešli zadním vchodem do školy, přezuli se a upravili 
si třídu na nocleh. Poté jsme šli do tělocvičny, kde 
jsme hráli bezva hry, při kterých mohl každý z nás 
předvést, co v něm je. Všichni jsme po nich byli 
unavení, proto jsme se šli do třídy občerstvit. Pak 
jsme hráli hru Aktivity s pantomimou, povídáním 
a kreslením, u níž bylo spousta legrace. Nejvíc jsme 
se ale těšili na stezku odvahy noční školou, kdy jsme 
museli hledat razítka, ze kterých jsme skládali 
tajenku. Měli jsme s sebou raději baterky, abychom 
se moc nebáli. Po nočním dobrodružství jsme se rádi 
podívali na film a pak už jsme všichni po polštářové 
bitvě ulehli ke spánku. Ráno po probuzení jsme si po 
sobě uklidili, sbalili si své spacáky a věci a hurá 
domů. Dobrodružství se nám moc líbilo, protože 
jsme mohli poznat nejen školu v noci, ale také více 
své spolužáky a naše učitele, kteří si nás troufli 
hlídat. Na nejmladší děti také zbylo v březnu trochu 
zábavy. Ve středu 10. 3. se konal „Velký školní 
karneval“ pro děti z přípravné, první a druhé třídy. 
Všichni, včetně paní učitelek, se převlékli do 
veselých masek a mohli si zasoutěžit a zatančit ve 
velké tělocvičně školy. Rozzářené a spokojené oči 
malých dětí byly odměnou starším kamarádům ze 
školní samosprávy, kteří celou akci připravili.

Učitelé z „Křižovatky“

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

2. 4. - Velikonoční dílna – pro veřejnost,
od 9.30 hod. v DDM. S sebou přezůvky, 2 vyfouklá 
vejce, nůžky, 10 Kč. Zakončení v 11.30 hod. Více na 
plakátech a webu DDM. 
8. 4. - Florbal kategorie 1. - 3. tříd (děvčata 
i chlapci) – 14.00 hod. – ZŠ Palackého
14. 4. - Vybíjená obvodní kolo 4. - 5. tříd chlapci 
14.00 hod. – hřiště ZŠ Palackého (v případě 
špatného počasí tělocvična ZŠ ČSA).
15. 4. - Vybíjená obvodní kolo 4. - 5. tříd děvčata, 
14.00 hod. – hřiště ZŠ Palackého (v případě 
špatného počasí tělocvična ZŠ ČSA).
22. 4. - Vybíjená okresní kolo 4. - 5. tříd chlapci, 
děvčata, 8.30 hod. – hřiště ZŠ Palackého (v případě 
špatného počasí tělocvična ZŠ ČSA).
23. 4. - DEN ZEMĚ NA ZÁMKU – součást 
kampaně Zdravého města k oslavám Dne Země.
Ze života hmyzu – soutěžní stanoviště pro MŠ, 
1. - 3. třídy ZŠ, Spec. ZŠ. Od 9.00 hod v areálu 
zámku. Třídy se nahlásí telefonicky v DDM. 
Podrobné propozice zaslány na školy.
Šaty dělaj člověka – módní přehlídka z odpadového 
materiálu v zámeckém areálu, pro 4. - 9. třídy ZŠ 
a odpovídající ročníky gymnázia, Spec. ZŠ, SŠ. Od 
13.00 do 13.30 hod. prezentace modelů. Třídy se 
nahlásí telefonicky v DDM. Podrobné propozice 
zaslány na školy. Akce se koná ve spolupráci se 
Zdravým městem a Kulturními službami města.
24. 4. - Čarodějnický rej – akce pro rodiče dětmi 
a ostatní veřejnost. Od 16.00 hod. na kynologickém 
cvičišti v lomu. Stanoviště se soutěžemi pro 
předškoláky a školáky, Miss čarodějnice, ukázka 
z výcviku psů ve sportovní kynologii, „Tanec lva“ – 
program Šolínů (Olomouc), přehlídka kroužků DDM 
– karate, tanec team, břišní tanečnice Solimánky, 
vystoupení taneční skupiny Lil – Mistic, bojové 
umění v podání L. Vystrčila a R. Sedláčka. Nebude 
chybět dětská tombola, upálení přilétlé čarodějnice 

Dům dětí a mládeže
a bohaté občerstvení. Předškoláci + masky 
čarodějnic (čarodějů) mají vstup zdarma. Ostatní 30 
Kč. Spolupořadatelem akce je ZKO 308 a Zdravé 
město. Viz. plakáty, web DDM. 
26. 4. - Mc Donald´s Cup obvodní kolo 1. - 3. tříd, 
9.00 hod. – TJ Slovan M.Třebová 
27. 4. - Mc Donald´s Cup obvodní kolo 4. - 5. tříd, 
9.00 hod. – TJ Slovan M.Třebová 
28. - 29. 4. - Poznávání přírodnin pro 3. - 4. třídy 
ZŠ, 8.00 - 15.00 hod. v DDM, oblastní kolo 
přírodovědné soutěže, účast nahlásit předem, 
propozice + seznam přírodnin zaslány školám.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
Letní tábor Na Srnčí – v termínu 17. - 24. 7. 2010, 
pro děti 1. - 5. tříd, cena 2.500 Kč (ZÚ 2.400 Kč).
Informace J. Chadimová.
Letní tábory v DDM – termíny: 1. běh 12. - 17. 7. 
2010, 2. běh 26. - 31. 7. 2010, pro děti 1. - 5. tříd, 
cena 1.950 Kč (ZÚ 1.850 Kč).
Informace Z. Tauerová.
LT v DDM s možností výuky břišních tanců – 
termínu 1. - 6. 8. 2010, pro děti 1. - 6. tříd, cena 
1.950 Kč (ZÚ 1.850 Kč). Informace A. Aberlová.
Letní tábory jsou všeobecného zaměření, fyzicky 
nenáročné (tedy vhodné pro každé dítě), součástí 
CTH, výlety, koupaliště. Podrobnosti k letním 
táborům v DDM a na webových stránkách. 
Předběžně můžete děti hlásit telefonicky do polo-
viny dubna.

Čtyřboj dětí
Dne 11. 3. proběhl v tělocvičně na ZŠ Palackého 
gymnastický čtyřboj dětí 1. - 5. tříd. Soutěž pořádal 
Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Zdravým 
městem Moravská Třebová, které dětem věnovalo 
krásné ceny. Čtyřboje se účastnilo 37 děvčat a 20 
chlapců v kategoriích 1. - 3. třída a 4. - 5. třída. 
Soutěžily děti nejen ze základních škol v Moravské 
Třebové, ale také z Jevíčka a Chornic. Poděkování 
patří všem dětem, paním učitelkám za přípravu dětí 
na soutěž a za pomoc při hodnocení, ZŠ Palackého a 
Zdravému městu. 

                           Pracovníci DDM
Gymnazisté v Evropě

První fáze projektu Comenius European Youngsters; 
from differences to similarities (zmíněno v 12/09) 
vyvrcholila v druhém březnovém týdnu setkáním 60 
studentů v německém Winnendenu. Moravskotře-
bovští gymnazisté a středoškoláci z Holandska, 
Německa, Finska a Bulharska zde přednesli 
výsledky své práce a v živých diskusích hledali to, 
co mají společné i odlišné. Při závěrečném 
vystoupení mezinárodní skupiny odprezentovali svá 
zjištění, hodnocení a návrhy.
Studenti 3. A přijeli domů nadmíru spokojeni, 
protože pracovní program byl proložen pestrými 
aktivitami včetně návštěvy Evropského parlamentu 
ve Štrasburku, návštěvy Stuttgartu či lázeňského 
města Baden-Baden.
V dubnu spolupráce pokračuje setkáním opět v na-
šem městě.               Mgr. Iva Kodešová, vyučující AJ

Jak pracoval flétnový soubor ZŠ Palackého v 1. pololetí

tohoto školního roku? Co jej dále čeká?
Náš flétnový soubor pod vedením p. uč. Jarůška ani 
letos nezahálí. Absolvoval několik vydařených vy-
stoupení, čemuž předcházelo pilné nacvičování.
29. 11. 2009 se představil na náměstí TGM, 7. 12. 
2009 hrál v ZUŠ na slavnostním programu, kde bylo 
uděleno ocenění paní Dr. Martínkové.
9. 12. 2009 si soubor zahrál se swingovým 
orchestrem Františka Zeleného. Členové souboru si 
velice váží přízně a zájmu tohoto orchestru a děkují 
kapelníkovi panu Zelenému, ale i ostatním členům 
orchestru za pomoc při nácviku, za trpělivost při 
zkouškách, na které přišli do školy. Žáci rovněž 
děkují za krásný předvánoční zážitek.
17. 12. 2009 soubor vystoupil společně se žáky 9. B 
ve hře Popelka nazaretská. Toto představení 
proběhlo v klášterním kostele a zpříjemnilo tak 
žákům a učitelům naší školy poslední den před 
vánočními prázdninami.
18. 12. 2009 vystoupili flétnisté na předvánočním 

koncertě v muzeu pro DDM.
Po všech těchto předvánočních aktivitách se celá 
třída pana učitele Jarůška zapojila do Tříkrálové 
sbírky, kterou zakončila tradičně v Domově 
důchodců v Moravské Třebové. A po práci si žáci 
dopřáli trochu odpočinku a zábavy. Odjeli totiž, jako 
každoročně, na lyžařský zájezd do Orliček. Všichni 
zájezd brali jako odměnu za všechna dosavadní 
vystoupení. A co soubor a třídu čeká dále? Třída 
navázala kontakt se školou v německém Sonnefeldu 
(Bavorsko). Tam jsou žáci pozváni na čtyřdenní 
návštěvu s bohatým programem. Nejenže si tam 
zahrají s německými žáky na flétny, ale procvičí si 
svou němčinu, kterou se učí už od 1. třídy. Všichni 
se na zájezd těší a svědomitě se připravují. Pan 
učitel Jarůšek a všichni flétnisté děkují touto cestou 
zastupitelstvu města a vedení MěÚ za podporu 
a ocenění práce, kterého se souboru dosud dostalo.

Redakční rada škol. časopisu ZŠ Palackého 

Šplhouni na gymnáziu
nevymřeli

V posledních pěti letech se gymnazisté pravidelně 
zúčastňovali republikového finále ve šplhu, v soutěži 
družstev kategorie středních škol. Družstvo školy 
bylo sestaveno ze čtyř nejlepších chlapců a dívek 
podle časů, dosažených ve školním kole jednotlivců 
ve šplhu. Chlapci šplhají ze sedu na zemi bez odrazu 
nohou bez přírazu na laně do výše 4,5 m, dívky ze 
stoje s přírazem na tyči, také do výše 4,5 m. 
Výsledek družstva je dán součtem vždy dvou 
nejlepších pokusů u tří nejrychleji šplhajících členů 
příslušného týmu.
V okresním kole družstva chlapců i dívek s převahou 
zvítězila nad svými soupeři, a tím se kvalifikovala 
do krajského kola. To proběhlo začátkem března 
v Ústí nad Orlicí a třebovské celky dosáhly těchto 
výsledků:
Kategorie dívky: 1. OA Choceň, 2. SŠ cestovního 
ruchu Choceň, 3. GY Moravská Třebová.
Kategorie chlapci: 1. GY Moravská Třebová, 
2. PSŠ Letohrad, 3. VOŠ a SOŠ Česká Třebová.
V soutěži jednotlivců obsadila Michaela Garguláko-
vá 4. místo výsledným časem 8,3 s, dále startovaly 
Monika Chadimová, Anežka Škeříková a Magdaléna 
Bártová (mimo soutěž i Eliška Kolaříková). Chlapci 
zabojovali a v silné konkurenci sedmi týmů zvítězili. 
Tím si vybojovali postup do celostátního kola, a tak 
navázali na výsledky svých předchůdců. Nejlepším 
jednotlivcem se stal náš Michal Radimecký časem 
9,4 s, velmi úspěšně mu sekundovali Jakub 
Makovec, Miroslav Macháček a Kamil Doležal. 
Ani letos tedy studenti neporušili tradici, celostátní 
kolo se uskutečnilo v Holešově (25. - 26. března).

Red. upraveno

Festival vědy a techniky
Dne 11. a 12. března 2010 se tři studenti Gymnázia 
v Moravské Třebové Jan Dulaj, Viktor Skoupý 
a Veronika Bakrlíková zúčastnili krajského kola 
III. ročníku Festivalu vědy a techniky v Pardubicích. 
V kategorii Junior zvítězil Jan Dulaj s projektem 
Automatické vyčerpávání vody ze solárního systému 
a pojede v červnu 2010 na studijní stáž do Francie. 
Všem studentům patří velký dík.

Michal Čermák
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Firma REHAU potvrzuje pozici stabilního zaměstnavatele
Výrobní závod firmy REHAU v Moravské 
Třebové již přes patnáct let vyrábí plastové díly 
především pro odvětví automobilového průmyslu. 
Za tuto dobu vyrostl z malé firmy, působící 
v pronajatých prostorách do velkého výrobního 
závodu, který produkuje vysoce náročné díly pro 
světové automobilky. Zaměstnanci REHAU se 
spolupodílí na úspěšných projektech pro nej-
náročnější zákazníky. Mezi ně patří v České 
republice především Škoda Auto a.s. a TPCA.  
Z těch zahraničních pak Audi, BMW, Daimler, 
PSA, Ford, Volvo, Porsche, VW, Nisan a Suzuki.

Zprava doleva: Přemysl Slováček (vedoucí 
výroby), Peter Tremmel (pověřený vedením 
závodu), Tomáš Kroulík (zástupce personálního 
oddělení)

Růst firmy nezastavila ani celosvětová hospodář-
ská krize. Vykazuje i nadále velmi pozitivní čísla, 
která vypovídají o tom, že do výrobního závodu 
v Moravské Třebové přichází mnoho nových pro-
jektů a nové práce, díky kterým může zaměstnávat 
přes pět set zaměstnanců. O dalších plánech firmy 
jsme si povídali s panem Peterem Tremmelem, 
který je pověřený vedením závodu společnosti 
REHAU v Moravské Třebové.
Jaké byly začátky firmy a jak se rozvíjela do 
dnešní podoby?
Výrobní závod v Moravské Třebové byl založen 
v roce 1994. Na počátku byla malá pronajatá hala 
a 30 zaměstnanců, kteří vyráběli na třech 
vstřikovacích lisech díly pro Škoda Auto a.s. 
V roce 1996 jsme se přestěhovali do nového pro-
vozu v Linharticích u Moravské Třebové. V roce 
2008 došlo k dalšímu rozšíření firmy, kdy provoz 
zajišťovalo 300 pracovníků. V roce 2009 byla 
dokončena nová montážní hala, která byla 
zkolaudována v únoru letošního roku. Záměrem 
bylo vybudovat prostory pro zajištění výroby 1mil. 
ks zadních spoilerů ročně s minimální nutností 
dopravy uvnitř závodu. Investice činila více než 73 
milionů korun. Mimo výrobního personálu jsme 
hodně lidí zaměstnali do oddělení skladu, ale 
rozšiřovali jsme i administrativní nebo inženýrské 
pozice v oddělení technologie, kvality a správy 
závodu. Jsme firma, která se snaží být velmi 
inovativní a vždy stát v čele nových trendů 
a atraktivních řešení pro naše zákazníky. Našim 
cílem je vyhovět jejich požadavkům a nabídnout 
vždy něco víc než konkurence.
V současné době tedy zaměstnáváme 510 lidí. 
Firma REHAU tak potvrdila svoji pozici jednoho 
z nejdůležitějších zaměstnavatelů v regionu. 
Plánujete v letošním roce nabrat další pra-
covníky? 
Ano. V současné době jsou to především 
specializované pracovní pozice techniků do 
oddělení kvality, dále pak nová místa zámečníků do 
oddělení údržby.
Jaké jsou Vámi nejvíce žádané profese?
Pro náš závod je nejvíce žádaná pozice zpracovatel 
plastu. Ta bohužel ale není v regionu zastoupena. 
Takže do oddělení výroby hledáme zaměstnance 
s vyučením, u velké části z nich preferujeme 
technické zaměření s maturitou. Ty si potom sami 

zaškolíme podle požadavků našeho provozu na 
specializované technické pozice, jako jsou např. 
seřizovač nebo nástrojař. 
Co může nabídnout firma REHAU zájemcům 
o pracovní místa. Hlásí se lidé z regionu? 
Prioritou firmy je zaměstnat lidi z regionu, to 
znamená z Moravské Třebové a dostupného okolí. 
Pokud se nám nepodaří tyto pracovní pozice 
obsadit z místních uchazečů, nabízíme samozřejmě 
práci lidem i z většího okruhu. Ti pak buď dojíždějí, 
anebo jim napomáháme se zajištěním ubytování.
Především si však ceníme lidí aktivních, 
samostatných a zodpovědných, kteří se nebojí učit 
nové dovednosti a osvojovat si další znalosti.
Jaké další výhody získají prací u vás? 
Klademe důraz na dlouhodobou spolupráci a konti-
nuální vývoj, což je zřejmé i z nárůstu počtu 
pracovních míst v době, kdy naprostá většina firem 
redukuje svoji výrobu a zaměstnance propouští. 
My nabízíme nadstandardní jistotu zachování 
pracovních míst, což je jedna z priorit vedení firmy. 
Vedle stabilního příjmu pak nabízíme také 
zaměstnanecké benefity. Namátkou bych jmenoval 
poměrně nadstandardní sociální zázemí, moderní 

velkou kantýnu. Zaměstnanci ocení i týden 
dovolené navíc, příspěvky na dopravu, penzijní 
připojištění či jasná kariérní pravidla, která jsou 
stanovena pro všechny pracovní pozice. Snažíme 
se vždy vůči zaměstnancům o férový přístup, který 
je základem pro dlouhodobou spolupráci. 
Jste německá společnost. Máte požadavky na 
jazykové znalosti?
Zvláště v oblasti administrativy určitě. Nejdůleži-
tější je znalost německého jazyka, na druhou stranu 
jsou pracovní pozice, kde je velmi dobře použitelná 
i angličtina. Jazyková vybavenost se odvíjí od 
mezinárodního charakteru naší výroby. Součástí 
práce mnoha našich zaměstnanců jsou i zahraniční 
cesty a četná jednání, která jsou vedena v němčině 
nebo angličtině. 
Kam se mohou zájemci o pracovní místo 
přihlásit
Zájemci o zaměstnání se mohou informovat 
na webových stránkách www.rehau.cz, kde 
jsou zveřejněny volné pracovní pozice.
Životopis mohou zájemci zaslat na e-mail: 
Tomas.Kroulik@rehau.com.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města 
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Cyklisté odtajnili své plány

Tráva na fotbalových hřištích se opět
zazelenala. Fotbalové jaro začalo

Cyklisté vyzkoušeli biatlon
aneb Nuda na nás nemá

Regionální a pohárová soutěž v tancích

V moravskotřebovském sportu mají v současnosti 
význačné postavení. Celoroční aktivitu doplňují 
dalšími nezvyklými akcemi (hokejový turnaj, 
cyklistický sprint na lyžích, biatlon apod,), 
jednoznačně očekávanou akcí však zůstává 
tradiční seriál Cykloman, se svým „dítětem“ 
Cyklománkem. Letos vstoupí už do 9. ročníku 
(3. v případě Cyklománka) a opět bude aspirovat 
na nejzajímavější a nejoblíbenější sportovní akci 
svitavského okresu.
Pro rok 2010 nedošlo oproti loňsku k žádným 
výraznějším změnám. Ovšem kvůli počasí 
a objektivitě (aby se mohlo zúčastnit co nejvíce 
favoritů) se proměňuje termínovník jednotlivých 
závodů. Ostrý start seriálu nakonec bude až 
v květnu 8. 5. Více informací příště. Podrobnější 
informace o jednotlivých závodech budeme 
přinášet průběžně.

Jarní část sezony 2009/2010 zahájila. Víme, že 
nemůže přinést, z pohledu třebovských celků, nic 
převratného. Sestupy ze soutěží nehrozí, případné 
postupy mužstev budou znamenat jen návrat do 
příslušných míst.
Zimní příprava se odbývala na turnaji v Mo-
helnici. Po dobrých výkonech v prvé polovině 
své účasti udolali Třebovští SK Loštice a utkali 
se s domácími o prvenství v celém turnaji. 
Třebaže neprohráli, nižší střelecká produkce do 
čela katapultovala domácí celek.
SKP - SK Loštice 2:0 (2:0), Staněk, Aberle
FK Mohelnice - SKP 1:1 (1:0),  Kučerňák
Slovan si UT v Mohelnici oblíbil i „předplatil“ 
pro poslední přípravné zápasy mimo absolvovaný 
turnaj.
SKP - Sokol Bouzov 2:0 (1:0), Rázl, Kučerňák
Jako posledního soupeře před ostrým jarním 
startem si vybral vedoucí tým 1. B třídy 
Pardubického kraje a aspiranta na postup do 1. A 
Sokol Březová. Významu utkání odpovídala 
i téměř kompletní sestava, modifikovaná od 
60. minuty hráči rezervního „béčka“.
Březová n/Sv. - SKP 3:1 (2:0), Kučerňák, Šatník 
P., Fikr Z. ml.
Relevantní změna přece jen u fotbalistů nastala: 
funkce prezidenta ve VV se zřekl v červnu 2009 
zvolený Š. Horák, na dobu půl roku, do skončení 
probíhajícího ročníku, se úkolů k zajištění 
akceschopnosti oddílu ujal zkušený Martin 
Tylšar, předseda v letech 2000 - 2002, který 
pozval všechny příznivce fotbalu do areálu: 
Hracími dny pro „áčko“ zůstávají neděle.
A jak dopadl ostrý fotbalový start? Slovan na 

Organizace letošního ročníku regionální a pohá-
rové soutěže v tancích měla napjatou atmosféru, 
ale Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, 
Bílkova taneční škola, obec Městečko Trnávka 
a sponzoři z Moravské Třebové zachránili dobrou 
taneční pověst našeho regionu.
Regionální soutěž, která se konala 20. 2. 2010, 
byla připravena pro taneční kluby Bílkovy 
taneční školy působící v Třebařově, Starém 
Městě, Městečku Trnávce a v Moravské Třebové. 
V diskotékových tancích soutěžilo 41 soutěžících 
ve třech kategoriích.
Výsledky:
kategorie do 8 let: 1. Nikola Malachová – Staré 
Město, 2. Dominika Fréharová – M. Třebová, 
3. Adam Morávek – Třebařov
kategorie 9 – 11 let: 1. Michela Frischová – 
Třebařov, 2. Lenka Pohanková – M. Třebová, 
3. Andrea Havelková – Třebařov

Sušický zimní biatlon byl určen nejen pro 
agilní moravskotřebovské cyklisty, ale pro 
všechny příznivce sportu, kteří chtěli otesto-
vat své schopnosti a nezahálet. Inspirováni 
ZOH ve Vancouveru připravili Petr a Ivana 
Štěpařovi široký 400m lyžařský ovál a posty 
pro střelbu ze vzduchovky. Škrt přes roz-
počet udělalo nečekané oteplení a déšť, díky 
němuž v pozdně únorových dnech sníh 
doslova zmizel před očima, na hřišti tak 
zůstala jen jarně se zelenající tráva. Co nyní? 
„Však ono to nějak dopadne“, rozhodla 
Ivana Štěpařová a smířlivý Petr jen při-
zvukoval.

Třebovští už dávno tvoří soudržnou partu, 
která ví, že ji máloco rozhází. A když se 
k akci sjela na kolech pětadvacítka skalních 
cyklistů, nebylo co řešit. Bylo nutné 
improvizovat. Namísto biatlonu se nakonec 
uskutečnil střelecký dvojboj: nejprve kla-
sicky na terče, druhou disciplínou byl 
vyřazovací „pavouk“ na biatlonové terče.
Jakže to dopadlo? Přišel - střílel - zvítězil. To 
dvakrát platilo o bývalém branném sportovci, 
dnes jednom ze stěžejních organizátorů 
seriálu Cykloman Miloši Mičkovi. Teprve 
další místa přenechal dalším vynikajícím 
cyklistům. Nechali se slyšet i ostatní: 
„Perfektní závody, konečně jsme si mohli 
zazávodit i my, rozhodčí. A nevedli jsme si 
zle.“ „Skvělý závod, jen bych prosil na příští 
rok kratší to běhání na lyžích, bylo to fyzicky 
velmi náročné hned na začátek sezony. Jinak 
dobré jídlo i pití, skvělí pořadatelé a špičkoví 
střelci.“

úvod vyfasoval nejtěžšího možného soupeře -
vedoucí celek KP a favorita postup AS Pardubice. 
FK Slovan Pce - SKP Slovan A muži 3:1 
Průběžné pořadí: 9. místo    21 bodů

Důležité sdělení: TJ Slovan vyhlašuje výběrové 
řízení na provozovatele restaurace v prostorách 
sportovního areálu na ulici Nádražní.
Informace o podmínkách soutěže získáte na 
adrese TJ Slovan, Brněnská 19, 571 01 Moravská 
Třebová, Mgr. Libor Podhorný tel.: 603 891 316, 
l.podhorny@orcz.cz 

kategorie junioři od 12 let: 1. Ivona Bambušková 
– M. Třebová, 2. Nikola Hegerová, 3. Adéla 
Vrábelová – obě Městečko Trnávka 
Pohárová soutěž choreografií D.C.C CUP se 
konala 21. 2. 2010 a byla samé překvapení, neboť 
pár dní před zahájením soutěže se přihlásila dvě 
slovenská města – Liptovský Mikuláš a Nitra. 
Díky velké pomoci obce Městečko Trnávka 
v čele se starostou Neubauerem a dalším 
ochotným pomocníkům se podařilo pro nenadále 
vysoký počet soutěžících zajistit vše potřebné. 
Z České republiky se zúčastnilo 77 soutěžících 
z Chrasti, Valašského Meziříčí, Chotěboře, Zlína 
a Moravské Třebové. Ze slovenské Nitry a Lipto-
vského Mikuláše přijelo 58 tanečníků. Soutěžilo 
se ve třech věkových kategoriích v jednotlivcích 
a skupinových tancích.
Výsledky:
Děti do 11. let: 1. Aneta Sejkorová – TŠ Bohemia 
Chrast, 2. Linda Morávková, 3. Natálie 
Šafaříková – obě Bílkova TŠ M. Třebová; 
skupiny – 1. TŠ ECHO Nitra
Junioři 12 – 15 let: 1. Michela Pelikánová, 
2. Marta Lebdušková – obě TŠ Bohemia Chrast, 
3. Katarina Vincová – TŠ ECHO Nitra, 4. Domi-
nika Janíková – Bílkova TŠ M. Třebová; 
skupiny: 1. a 3. TŠ ECHO Nitra, 2. Bílkova TŠ 
M. Třebová,
Mládež od 16 let: 1. Petra Votavová – TŠ 
Mědíkovi Zlín, Žaneta Marcelová – TŠ Bohemia 
Chrast, 2. Petra Bírová – TŠ ECHO Nitra, 
3. Hana Pešková – TŠ Bohemia Chrast; skupiny: 
dvě 1. místa – TŠ ECHO Nitra, TŠ Bohemia 
Chrast
V kategorii FREESTYLE TEAM první tři místa 
obsadila TŠ ECHO Nitra.
Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárné-
mu průběhu soutěže především pak sponzorům 
zvláště Obci Měst. Trnávka, OR-CZ, Potravinám 
Bílek, Městu Mor. Třebová a hlavním organizáto-
rům Bílkově taneční škole a DDM Mor. Třebová.
Děkujeme a těšíme se příští rok na shledanou! 

Redakčně upraveno

TECHNOCUP zná vítěze
- opakoval se loňský rok

• Provozovatel ledové plochy - Technické služby 
M.T. - jsou tradičně organizátorem městské ligy 
v ledním hokeji, jež se koná už od r. 1995 pro 
neregistrované hokejisty. V zimní sezoně 
2009/2010 se jej zúčastnilo osm týmů ze širšího 
regionu. Stejně jako v loňském roce patřilo 
prvenství HC Abner: 1. Abner, 2. HC Maletín, 
3. SKP Svitavy, 4. HC Kösso, 5. HC Udánky, 
6. HC Mohelnice, 7. HC Vranová Lhota, 8. HC 
Městečko Trnávka
• Začátkem března 2010 se pak konal turnaj 
nejlepších čtyř celků, který v podstatě potvrdil 
výkonnost jednotlivých celků a jejich pořadí 
v dlouhodobé soutěži městské ligy.
HC Abner - HC Udánky 6:0, HC Kosso - HC 
Maletín 4:6, HC Udánky - HC Kosso 2:4, HC 
Abner - HC Maletín 3:2 s.n. Skupina B: HC 
M.Trnávka - SKP Svitavy 3:2 s.n.

Sport v dubnu
Fotbal
3. 4. 10:00 D st., ml. - SK Chrudim
4. 4. 10:00 Muži C - Koclířov
9. 4. 16:30 Muži C - Staré Město
10. 4. 16:30 Muži B - Jaroměřice
11. 4.   9:30 Žáci st., ml. - Polička

16:30 Muži A - Dobříkov
17. 4. 10:00 Dorost st.,ml. - Choceň
              17:00 Muži B - Kam. Horka
18. 4. 17:00 Muži A - Letohrad B
25. 4.   9:30 Ž st., ml. - Jablonné n/O.

17:00 Muži C - Linhartice
28. 4. 17:00 Muži A - Holice v Č.
1. 5.   9:00 turnaj přípravky

16:30 Muži B - Čistá
Výbor SKP Slovan upozorňuje, že v souvislosti 
s výstavbou hokejové haly bude uzavřen 
tradiční přístup do fotbalového areálu (od 
Aquaparku). Na fotbalové hřiště se zájemci 
dostanou z ulice Nádražní. Jste zváni.

TJ Slovan
– 30. 4. sál ZUŠ (zámek) v 15:00
Vyhlášení Sportovce města roku 2009 



D U B E N 2 0 1 0Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Ás t r a n a 1 6

Hokejisté v cíli

Mladí hokejisté dobyli Slovensko

HC Slovan neobhájil krajský primát, loučení 
bylo rozpačité. Skončil nakonec až třetí, resp. 
čtvrtý v celkovém pořadí (1. KLM vyhrál HC 
Světlá, který uspěl i v kvalifikaci o 2. ligu proti 
Třebechovicím). Třebovští svým postupem přes 
silnou Choceň (v boji o 5. místo deklasovala 
Litomyšl) se stali nejúspěšnějším týmem Svi-
tavska. V cestě k obhajobě krajského prvenství 
jim stál v 2. kole play-off vyspělý semifinálový 
soupeř ze Světlé n/S., s nímž se střetli na dvě 
vítězství.

HC Světlá n/S. - HC Slovan  3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 
0:0 sn) Branky: Husárek, Kobza
*soustředěný a cílevědomý výkon Třebovských, 
„čarování“ Bureše učinilo z prvního SF drama-
tický zápas se šťastnějším koncem pro domácí
HC Slovan - HC Světlá n/S.  1:7 (0:2, 0:0, 1:5) 
Branky: Koláček
*v odvetě se proti favoritovi na celkové prvenství 
postavil silně zdecimovaný tým domácích (ne-
mocnost aj.), který neměl šanci dlouho odolávat 
soustředěnému tlaku Světelských, kteří tak 
vystavili HC Slovan definitivní STOP. 
Třebovské po krátkém odpočinku svedl systém 
soutěže k opětnému měření sil s HC Hlinsko 
o konečné 3. místo. Slovan nevyužil výrazněji 
výhody prvého startu v domácím prostředí, 
přenechal svému soupeři aktivitu.
HC Hlinsko - HC Slovan  6:1 (1:0, 4:0, 1:1) 
Branky: Řehulka

K systematicky rozvíjejícím se sportům ve 
městě určitě patří hokej. Hokejová školička 
nemá o zájemce nouzi, sportovní růst všech, 
kteří se naučí v předškolním věku bruslit, je 
daleko strmější než v případě fotbalistů, 
jejichž výchova zase pro změnu vykazuje delší 
tradici.
V symbióze dětského a rodičovského očekávání 
připravil management oddílu HC v průběhu 
zimní sezony řadu podnětných akcí. Kromě 
celoročních turnajů elévů, žáků jednotlivých tříd 
(2. - 6.) i zájezdy do hokejových destinací. 
Jestliže v loňském roce měl úspěch výlet do 
Švédska, letos zamířili nejmenší hokejisté na 
Slovensko, do partnerského města M. Třebové – 
Bánské Šťiavnice a jejího okolí.
Během čtyř dnů sehrály dva týmy, složené ze 
žáků prvních až třetích tříd, celkem čtyři utkání 
se slovenskými soupeři zvučných jmen. Postupně 
se utkali s výběry extraligové Banské Bystrice 
a Zvolenu a také s reprezentanty Lučence a Parti-
zánskeho. Dravost a nadšení, s jakým si čeští 
hráči podmanili publikum na Slovensku, ze členů 
HC Slovan doslova čišelo. Pomalý rozjezd 
v Bystrici, kde naši hráči prohráli, neboť se jim 
postavili slovenští borci z vyšší věkové kategorie, 
hokejisty řádně nabudil. Následující den si podali 
extraligový Zvolen a s chutí si zastříleli. 
Výsledkem bylo vítězství rozdílem třídy a uznalé 
pohledy diváků i trenérů soupeře.
Druholigový Lúčenec, který přišel jako další na 
řadu, to od našich rozjetých hráčů schytal a utrpěl 
debakl. Nejlepším zápasem celé šňůry se pro 
hokejisty z prvních tříd stal poslední soupeř 
Partizánske, se kterým se utkali na jeho zbrusu 
novém stadionu. Po velmi napínavém průběhu, 
kdy se vedení přelévalo ze strany na stranu, naši 
hráči nakonec zvítězili až v samostatných 
nájezdech v poměru 4:3. 

Výsledky:
B. Bystrica - Slovan MT 2001 11:7
B. Bystrica - Slovan MT 2002 11:5
Zvolen 2001 - Slovan MT 2001 4:18
Zvolen 2002 - Slovan MT 2002 0:15
Lučenec 2001 - Slovan MT 2001 3:14 
Lučenec 2002 - Slovan MT 2002 1:18
Partizánské 2001 - Slovan MT 2001 15:3
Partizánské 2002 - Slovan MT 2002 3:4 SN

Sestavy/nejlepší střelci:
HC Slovan 2001: Štarha, Janíček - Kolář 9, Šedý 
8, Radová 6, Janíček 5, Marek 4, Sedlák 2, 
Procházka 2, Pavlík 1, Štarha 1
HC Slovan 2002:
Randis - Holub 13, Kavan 8, Jansa 6, Laštůvka 6, 
Žouželka 4, Kašický 3, Veselý 2, Sekáč 1, 
Netolický 1, Faltejsek 1
Cílem hokejového zájezdu mladých nadějí HC 
Slovan však nebylo pouze hokejové měření sil. 
„Záměrně jsme si jako základnu, ze které jsme 
k zápasům vyjížděli, vybrali naše partnerské 
město Banská Štiavnica. S místními hokejisty 
máme skvělé vztahy, týmy dospělých se už také 
několikrát přátelsky utkaly. Významně nám 
pomohli s organizací celé hokejové šňůry“, 
vysvětlil Jiří Kavan, předseda HC Slovan a hlavní 
organizátor akce. Součástí zájezdu bylo také 
setkání s představiteli města Banská Štiavnica 
a prohlídka většiny měst, které HC Slovan 
navštívil. Hráči tak mohli obdivovat jeden 
z největších dřevěných betlémů v Evropě, který 
se nachází ve Štiavnici nebo navštívit památník 
Slovenského národního povstání v Banské 
Bystrici. Navštívili krytý plavecký stadion, 
expozici tureckých nájezdů na Novém hradě, 
podzemní štoly, mini ZOO. Dvacítka talentova-
ných hokejistů si pochvalovala vřelé přijetí na 
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radnici v partnerské B. Štiavnici či spoustu 
zábavy a dárků, jichž se jim dostalo. „No, byl 
jsem ze všeho příjemně unavený, vyjukaný, ale 
spokojený. To se nezažívá každý den. Určitě 
stojí za to sportovat!“ dodal jeden z nejmladších 
J. Ž.
Mladé hokejisty na akci doprovázeli jejich 
rodiče, kteří si také hradili většinu nákladů. 
„Myslím, že všem se na zájezdě líbilo a pro děti 

*Třebovští nestačili na usilovného soupeře; po 
Chocni pokračují v nevýrazných výkonech; 
střelecká produktivita je na štíru
HC Slovan - HC Hlinsko  5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 
Branky: Koláček 3, Peška, Řehulka
*skvělý výkon hostujícího gólmana, spousta 
zmarněných šancí, svévole rozhodcovského tria 
a diskutabilní systém soutěže odsoudili lepší tým 
po základní části ke smutnému a rozpačitému 
loučení s vynikajícím domácím publikem. Na-
prosto neodpovídalo průběhu ročníku a ambicím. 

2. část (5. - 9. místo) o umístění
HC Slovan - HC Světlá n/S. 3:5
HC Litomyšl - HC Slovan 9:2
HC Polička - HC Slovan 5:0
Konečné pořadí v ročníku 2009/2010: 9. místo

Dorostenci HC Slovan nakonec obhájili po 
základní části 3. místo a do vyřazovacích bojů 
vstoupili s hratelným soupeřem HC Chocní. 
Stejně jako v průběhu sezony i semifinálové 
duely byly velmi vyrovnané, nicméně skončily 
šťastněji pro našeho soupeře:
HC Choceň - HC Slovan 2:1 
HC Slovan - HC Choceň 5:4 
HC Choceň - HC Slovan 3:1
O celkové umístění (pořadí na 3. - 4. místě) se tak 
Třebovští dorostenci střetli se svým okresním 
rivalem HC Polička.
HC Polička - HC Slovan 6:1
HC Slovan - HC Polička 2:4
Konečné pořadí v ročníku 2009/2010: 4. místo
***
S plnou intenzitou tak může pokračovat již 
započatá výstavba východní tribuny a parkoviště 
(využitelného i pro Aquapark), aby sezona 
2010/2011 byla reprezentativní. Nashledanou 
v říjnu na novém stadionu,

Přeborníkem Pardubického kraje se tak stal celek 
Chrudimi B, HC Slovan patří 4. místo - i to je 
však ve vyrovnané soutěži velmi cenné.

KLJ

KLD

to byla moc pěkná odměna za tu dřinu v letošní 
hokejové sezoně. Zážitků měli za těch pár dnů 
ažaž...“ komentovala jedna z maminek.
Městu Moravská Třebová patří dík za pomoc při 
organizaci celé velmi úspěšné akce a za finanční 
příspěvek na dopravu. Nejspokojenější byli naši 
malí sportovci, kteří získali další mezinárodní 
ostruhy a ověřili si, že ve své kariéře postupují 
vpřed správnou cestou.


