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číslo 4

Rozpočet 2012 je schválen.  
Mnoho peněz přijde z dotací, někde 
se muselo šetřit, něco musí počkat

Zastupitelstvo města dne 12. 3. 2012 na svém řádném zasedání schválilo hlasy všech devatenácti 
přítomných zastupitelů rozpočet města na letošní rok. Lze říci, že oproti minulým schvalováním 
rozpočtů je to nebývale pozitivní výsledek přístupu všech zastupitelů, kteří rozhodovali v zájmu našeho 
města, a za toto bych opravdu rád poděkoval všem zastupitelům, radě města, finančnímu výboru 
a zaměstnancům městského úřadu, kteří se na přípravě rozpočtu podíleli.   Miloš Izák, starosta města

Rozpočet Moravské Třebové na rok 2012 je navržen 
jako vyrovnaný, na straně předpokládaných příjmů 
je 428 milionů korun, stejně jako na straně rozpoč-
tových potřeb. Nejsledovanější stránkou je vždy 
kapitola výdaje, která pro letošek neobsahuje žádné 
diskutabilní položky. Na nejnáročnější akce města, 
kam patří vloni zahájený projekt Odkanalizování 
městských částí Udánky, Sušice, Boršov, má město 
podepsánu čerstvou smlouvu o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí. Dotacemi se bude krýt 
také většina nákladů na další z páteřních projektů, 
Cestu od renesance k baroku. „Rozpočet je vyrovna-
ný a pravděpodobně i nejvyšší za poslední léta. Toto 
není dáno tím, že bychom chtěli hodně utrácet, ale 
především značnou výší investičních výdajů, které 
činí téměř dvě stě sedmdesát milionů z celkové výše 
428 milionů korun. Důvodem je hlavně pokračová-
ní a dokončení projektu OUSB a modernizace ČOV, 
u něhož čerpáme evropské i vlastní prostředky v cel-
kové výši 254 milionů. Dalším velkým projektem je 
Cesta od renesance k baroku, ve kterém vysoutěže-
ná cena od dodavatele stavby činí cca 36 milionů, 
z toho vlastní zdroje 2,8 milionu. Dále musím uvést 
rekonstrukci MŠ Jiráskova za celkem 23,5 milionu. 
Všechny tyto projekty jsou realizovány v letech 2011-
2012 z důvodu potřeb jejich financování,“ říká k výši 
rozpočtu starosta města Miloš Izák.
Mezi běžné výdaje rozpočtu jsou pravidelně 
zahrnovány finance na správu a provoz sportovišť, 
údržbu komunikací, sběr a svoz komunálních odpa-
dů, provozní rozpočty škol a mnoho dalších. Některé 
investiční záměry se však dostaly tzv. pod čáru, tedy 
nejsou dosud v rozpočtu zařazeny: „Jedná se o akce 
za tři miliony korun. Pokud by tam ale měly být 
opravdu všechny, tak by to byl seznam za dvacet mi-
lionů,“ vyjádřil se pro Svitavský deník v den schva-
lování rozpočtu  místostarosta Václav Mačát. Jak 
dodává starosta Izák, jsou ale stejnou potřebou a pri-
oritou a město předpokládá, že je bude řešit v rámci 

úspor vzniklých výběrovými řízeními: „To se týká 
půlmilionové investiční dotace na digitalizaci RTG 
pracoviště Nemocnice následné péče v Moravské 
Třebové, dotace pro mateřské školy Piaristická 
a Tyršova na elektroinstalace, opravu kotle, výměnu 
oken a opravu dešťové kanalizace ve výši čtyři sta 
tisíc korun, rekonstrukce ústředního topení a kotelny 
základní školy u kostela ve výši dvou milionů korun, 
asi dvaceti tisíc na přípravu projektu opravy elektro-
instalace domu dětí a mládeže a dalších akcí.“
Na otázku co je podle něho největší „bolestí“ v ka-

pitole rozpočtové potřeby, tzn. kde je rozpočtováno 
málo a mělo by být víc, odpovídá Miloš Izák: „V ka-
pitole rozpočtových potřeb bychom velmi chtěli najít 
i prostředky na  lokální biocentrum Knížecí louka, 
abychom mohli začít s částí realizace ještě letos, po-
třebujeme také mít peníze na nutné opravy a údržbu 
chodníků a komunikací, zejména na odstranění ná-
sledků stavby OUSB a ČOV, je třeba začít plánovitě 
s opravami a údržbou budov v majetku města, na což 
městu nikdy nezbývalo dostatek potřebných financí.“

pokračování na str. 2

Pozvánka na 17. ročník 
festivalu Dny slovenské kultury
•  rozhovor s ředitelkou Kulturních služeb 

města Libuší Gruntovou . . . . . . . str. 3
•   plakát na Dny slovenské kultury  

uvnitř zpravodaje .  .  .  .  .  .  .  . vkladný list
Vybíráme z programu:
•   KOŠICE – Európske mesto kultúry 2013
•  CIGÁNSKY DIABLI a další programová 

lákadla…

Významní představitelé NATO na návštěvě našeho města
Přidělenci států NATO v České republice na-
vštívili ve čtvrtek 15. března město a Vojenskou 
střední školu a Vyšší odbornou školu ministerstva 
obrany v Moravské Třebové. Mezi zúčastněný-
mi byli generálmajor Milan Maxim, přidělenec 
obrany Slovenska, plukovník Bruno Bucherie, 
přidělenec obrany Francie, plukovník Charles 
H. Wilson, vojenský přidělenec USA a plukovník 
Andrew John Shepherd, přidělenec obrany Velké 
Británie a Severního Irska. Přichystaná pro ně 

byla prezentace školy a komentovaná prohlíd-
ka celého areálu. Další část návštěvy proběhla 
na moravskotřebovské radnici za přítomnosti 
starosty Miloše Izáka, který přítomné přivítal, 
provedl po radnici a zodpověděl mnoho dotazů 
týkajících se našeho města. Delegaci vojenských 
zástupců NATO doprovázelo vedení VSŠ a VOŠ 
MO v čele s velitelem Vojtěchem Němečkem. 
Hostům se naše město velmi líbilo a projevili zá-
jem i o jeho pamětihodnosti.             (zr)

Zástupce členských států NATO přijal starosta Miloš Izák             Foto: archív
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Informace z odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Speciální ochranná deratizace

Odbor majetku města a komunálního hospodářství
Odbory městského úřadu se představují

V průběhu měsíce dubna proběhne v městské kanalizační 
síti a v objektech a na plochách ve vlastnictví města znovu 
pravidelná speciální ochranná deratizace. 
Deratizaci v rámci městské kanalizace bude zajišťovat 
správce kanalizační sítě firma VHOS, a.s., a v objektech 
ve vlastnictví města budou deratizaci zajišťovat správci 
objektů.
Aby deratizace byla znovu co nejvíce účinná, a za účelem 
maximální úspěšnosti celé akce na území města Moravská 
Třebová, vyzýváme též všechny majitele ostatních byto-
vých objektů i firemních objektů a ploch k zajištění spe-
ciální ochranné deratizace s ohledem na zvýšený výskyt 
hlodavců (potkanů). 
Ze zákona ji musí provádět podnikatelé a právnické 
osoby. Stejnou povinnost má ale i každý majitel rodin-
ného domu.

UPOZORNĚNÍ
Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví činnost, směřující k ochra-
ně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních 
a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekč-

S účinností od l. 1. 2012 přešly v souvislosti se Sociální 
reformou I. dávkové systémy na úřady práce, čímž došlo 
k posílení sociální práce na obcích. Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví je tak nově rozdělen na dva úseky, a to 
úsek sociálně právní ochrany dětí a úsek sociálních služeb 
a pomoci. Tyto dva úseky spolu úzce spolupracují a po-
stupují v úzké součinnosti. Sociální pracovníci jsou od-
borně způsobilí a splňují náročné kvalifikační předpokla-
dy. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálních 
služeb a pomoci mohou kontaktovat klienti, kteří se ocitli 
(z vlastní viny či bez vlastního přičinění) v hmotné nouzi 
nebo v nepříznivé životní situaci (např. dlouhodobě neza-
městnaní, v dluhové pasti či bez přijatelného bydlení) a ne-
jsou schopni tuto situaci sami řešit. Sociální pracovnice 
poskytují základní sociální poradenství, zprostředkování 
další pomoci nebo služeb, asistence při jednání s organiza-
cemi, zastupování práv klientů, návštěvy klientů, pohovory 
s klienty a podpora jejich kompetencí. Rodinám s dětmi či 
rodinám sociálně vyloučeným nabízí pomoc při zachování 
nebo obnovení základních funkcí rodiny v jejich přiroze-
ném prostředí. Na území svého správního obvodu sociální 

pracovnice realizují činnosti sociální práce vedoucí k so-
ciálnímu začleňování osob se zdravotním nebo duševním 
onemocněním, osob s různým stupněm omezení způsobi-
losti k právním úkonům, osob ohrožených sociálním vy-
loučením, osob žijících rizikovým způsobem života, obě-
tem agrese, trestné činnosti či domácího násilí, osobám bez 
přístřeší, nezaměstnaným, imigrantům a rodinám s dětmi. 
Rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce dávek soci-
álního zabezpečení (důchodů či nemocenských dávek), 
vyřizují opatrovnické věci osob omezených ve způsobi-
losti k právním úkonům, vykonávají funkci opatrovníka 
osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k práv-
ním úkonům. Podle vyhlášky č. 290/2011 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava řízení provozu na pozemních komunikací, ve zně-
ní pozdějších předpisů vydávají Parkovací průkaz označu-
jící vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 
Bližší informace a přehled hlavních činností naleznete na 
stránkách města http://www.mtrebova.cz/radnice/organi-
zacni-struktura/starosta/tajemnik/odbor-socialnich-veci-
-zdravotnictvi.   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor majetku města a komunálního hospodářství za-
jišťuje především činnosti v oblasti samostatné působ-
nosti. Jedná se zejména o správu majetku města, a to 
pronájmy a prodeje pozemků, domů, bytů a nebytových 
prostor v majetku města, také majetku ve správě pří-
spěvkových organizací města. Město vlastní již pouze 
389 bytů, a to včetně bytů v domech zvláštního určení 
známých spíše jako penziony. Do sféry odboru náleží ve 
spolupráci s Technickými službami Mor. Třebová také 
péče o místní komunikace a zeleň ve městě, ale také 
energetické hospodaření města ve všech jeho objektech. 
Odbor zajišťuje rovněž prodej a pronájmy městského 
nemovitého majetku – pozemků a staveb. Organizuje 
dražby na prodej majetku. Do kompetence odboru patří 

také organizace Trhů farmářských výrobků, a také orga-
nizace v minulém roce poprvé pořádaných Bleších trhů.
V oblasti přeneseného výkonu státní správy odbor 
zajišťuje správu a výběr všech místních poplatků, 
a to místního poplatku za odpad, ze psů, ze vstup-
ného a za užívání veřejného prostranství mimo uží-
vání prostranství za účelem skládky stavebního 
materiálu a vyhrazeného parkování. V kompetenci 
odboru je dále agenda výherních hracích přístrojů, 
loterií a tombol a také vymáhání pohledávek vznik-
lých z poplatků, které odbor spravuje. Asi nejméně 
známou agendou odboru je vedení evidence váleč-
ných hrobů správního obvodu Městského úřadu Mo-
ravská Třebová.   Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Občanské průkazy v nové podobě
V lednovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje jsme 
naše čtenáře informovali o nové podobě i typech občan-
ských průkazů, o které se od 2. ledna letošního roku žádá 
na našem Městském úřadě v Moravské Třebové, v Ob-
čanském informačním centru v budově Olomoucká 2. Pro 
všechny občany platí, že o svůj nový občanský průkaz 
mohou požádat a také si jej vyzvednout na kterémkoliv 
úřadě s rozšířenou působností v ČR. Nový systém pro po-
dání žádostí nám byl instalován v závěru loňského roku, 
22. prosince 2011. A hned v pondělí 2. ledna jsme jej měli 
možnost naostro vyzkoušet. Každá nová věc potřebuje 
svůj čas, i nový systém ministerstva vnitra. Hned první 
den provozu došlo asi ke dvěma krátkodobým výpadkům 
centrálního systému, které nebyly na straně našeho úřa-
du. Nový systém podání žádosti vyžaduje delší čas pro 
vyřízení, na druhou stranu občanovi odpadla nemilá po-
vinnost vyplňování formuláře a finanční náklady spojené 
s pořízením fotografie. Všechny údaje o občanovi, které 
budou zapsány v novém občanském průkazu, jsou načte-
ny z centrálních registrů a je třeba je pečlivě kontrolovat, 
i pořízení fotografie občana na úřadě je náročnější na čas. 
Žadatele o občanský průkaz proto prosíme o trpělivost 
při vyřizování. Nový centrální systém se neustále vyvíjí 
a doplňuje o nové věci, a proto může výjimečně docházet 
k občasnému přerušení provozu. 
Na našem úřadě máme pro vás připravena tři praco-
viště, kde můžeme vyřídit žádost o občanský průkaz, 
tímto jsme oproti jiným podobným úřadům, ve velké 
výhodě. Po počátečním rozběhu nového systému po-
řízení občanského průkazu, došlo ke stabilizaci situa-
ce, občané nemusí čekat v dlouhých frontách a jsou ve 
většině případů do 5 minut vyvoláni systémem k pře-
pážkám. Podle statistiky vyvolávacího systému jsme za 
měsíc leden a únor odbavili celkem 535 žádostí občanů 
o nový občanský průkaz v průměrném čase 10 minut na 
jednu žádost, průměrná čekací doba na vyřízení žádosti 
byla v prvním týdnu letošního roku 8 minut, v současné 
době je to méně jak 3 minuty. Díky projektu s holand-
skými partnery a celkovému řešení Občanského in-
formačního centra (rozdělení procesů na front office 
a back office) jsme zajistili hladký průběh nasazení 
nové aplikace a nového systému pořizování žádostí 
o občanské průkazy.     Občanské informační centrum

Po zpravodaji doznal úpravy 
i městský web

Čtenáři Moravskotřebovského zpravodaje si povšimli, 
že březnové číslo vypadalo jinak a je tomu tak nadále. 
Můžete tak na titulní straně zaznamenat nový modrý rastr 
pod logem zpravodaje, který doplnila k předchozí podobě 
titulu jeho autorka Hana Horská, a snad jste postřehli 
i snahu o barevnou ucelenost. Na ostatních stranách si 
bystrý čtenář povšiml změny v záhlaví, kde jsou kromě 
základních informací o vydání uvedeny názvy rubrik, 
vycházejících ať už pravidelně nebo občasně. 
Stejně jako zpravodaj prochází změnami i web města. Na 
stránkách najdete hned několik nových odkazů. V hlav-
ním menu je to na liště odkaz Tiskové zprávy. Zde můžete 
číst texty, které o našem městě a dění v něm zasíláme mé-
diím, novinám, rozhlasům i televizním redakcím. V odka-
zu Zpravodaj naleznete nové pododkazy. Přispěvatelům 
i ostatní veřejnosti je sem vložena informace o datu uzá-

dokončení ze str. 1
Občanům města jeho starosta na závěr svého vyjádře-
ní k nejdůležitějšímu letošnímu městskému dokumen-
tu, rozpočtu města na rok 2012, vzkazuje: „Pozornost 
nadále budeme věnovat péči o veřejná prostranství, 
údržbu zeleně, stromů a keřů, aktivitám na úseku pre-
vence kriminality, zlepšování práce strážníků městské 
policie, zapojování Vás, našich spoluobčanů, do dění 
v našem krásném městě, posilovat bezpečnost a pořá-
dek, jakož i Vaši důvěru v nás, zastupitele, aby náš ži-
vot zde byl co nejkvalitnější, nejhodnotnější a nejspo-
kojenější.“         Dagmar Zouharová

Rozpočet města Mor. Třebová na rok 2012 (v tis. Kč)
Rozpočet města Moravské Třebové na rok 2012 byl 
schválen na zasedání zastupitelstva města dne 12. 
3. 2012. Celkové příjmy dosahují v rozpočtu výše 
373.210 tis. Kč. Nejvýznamnějšími skupinami roz-
počtových příjmů jsou daňové příjmy a přijaté dotace. 
Dále jsou do rozpočtových zdrojů zapojeny i zůstat-
ky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 
2011 ve výši 14.920 tis. Kč a úvěr ve výši 40.000 tis. 
Kč. Celkové výdaje dosahují výše 420.910 tis. Kč 
(ve struktuře 151.230 tis. Kč běžné výdaje a 269.680 
tis. Kč investice a rozsáhlejší opravy objektů v měst-
ské památkové rezervaci). Kromě toho je počítáno 
i se splátkami úvěrů a půjček ve výši  7.220 tis. Kč.                                                                                                      
Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 

ních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky význam-
nými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí 
(zahrady, dvory a související plochy), kde hrozí možnost 
nákazy.
Rozlišujeme běžnou ochrannou deratizaci (preventiv-
ní - vede k předcházení výskytu hlodavců) a Speciální 
ochrannou deratizaci (represivní - vede ke snížení stavů 
hlodavců).
Při výskytu hlodavců, kteří jsou škodliví a epidemiologic-
ky významní, je povinna zajistit podle potřeby speciální 
ochrannou deratizaci ve své provozovně každá fyzická 
osoba, která je podnikatelem, každá právnická osoba a ka-
ždá osoba, ve smyslu § 57, odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jde-li o obytné místnosti, 
pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k pod-
nikání, má tuto povinnost vlastník nemovitostí nebo 
společenství vlastníků.
U podnikatelů a právnických osob je povinnost deratiza-
ce jasně dána (do této skupiny patří například i družstva 
vlastníků bytů v panelových a činžovních domech). Pokud 
tuto prevenci zanedbají či podcení a při prokázaném zavi-
nění (zanedbání deratizačních opatření), hrozí jim pokuta 
ve výši až 2 miliony korun. Pokud dojde následkem tohoto 
prokázaného zavinění k poškození zdraví a dalším ško-
dám, může se vyšplhat až na tři miliony. 
Je-li fyzická osoba vlastníkem rodinného domu nebo bytu 
a svou povinnost zanedbá, nemůžete spoléhat na to, že je 
kontrola soukromého objektu prakticky nemožná. Dojde-
-li k stížnosti, nebo potkan na Vašem pozemku či v jeho 
bezprostřední blízkosti někoho napadne, či dokonce zraní, 
má krajská hygienická stanice nejen právo, ale přímo po-
vinnost situaci u vás na místě prošetřit. Pokud se Vaše zavi-
nění prokáže, může v přestupkovém řízení vyměřit pokutu 
až do výše 10 tisíc korun.

NABÍDKA
Pro město Moravská Třebová bude provádět speciální 
ochrannou deratizaci nově firma DUHA M. T., spol. s r. o., 
Hvězdní 202/1, Moravská Třebová. 
V případě, že budete mít zájem o využití služeb uvedené 
firmy, můžete písemně či telefonicky kontaktovat odbor 
životního prostředí (Ing. Báča Pavel, 461 353 047), který 
Váš požadavek firmě předá, nebo přímo kontaktovat firmu 
DUHA M. T., spol. s r. o. (Vladimír Novák, 777 998 553, 
info@duha-mt.cz).              Odbor životního prostředí

věrky dalšího čísla, či fotogalerie z akcí, které jsme navští-
vili a napsali o nich. Plánujeme vkládat texty o hlavních 
událostech ve městě zveřejňované ve zpravodajové rub-
rice Zprávy z radnice. Úplnou novinkou je naše nabídka, 
aby čtenáři Moravskotřebovského zpravodaje zasílali své 
dotazy či připomínky k jednotlivým vydáním. Budeme na 
ně reagovat a naše odpovědi si budete opět moci přečíst 
na webu v rubrice Zpravodaj.             Dagmar Zouharová
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Sedmnácté Dny slovenské kultury 
nabízejí skvělý program

Stavebníci v Udánkách mohou kopat 
přípojky na kanalizaci

Výroční zpráva MěÚ 
Komplexní informace o činnosti Městského úřadu Mo-
ravská Třebová za uplynulý rok si mohou už posedmé za 
sebou zjistit obyvatelé města i ostatní veřejnost. Výroční 
zpráva o činnosti městského úřadu informuje o aktivi-
tách jednotlivých odborů městského úřadu především 
prostřednictvím čísel v časové řadě a je k dispozici na 
webu města. V úvodu zprávy je zmíněn například fakt, 
že systematická racionalizace práce městského úřadu 
vloni znamenala snížení počtu zaměstnanců o sedm pra-
covních míst oproti roku 2010. Městský úřad Moravská 
Třebová je přirozeným centrem výkonu veřejné sprá-
vy pro 32 obcí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska 
a současně odborným a metodickým poradcem pro je-
jich starosty, uvádí dokument. Na vědomí vzalo Výroční 
zprávu o činnosti městského úřadu za rok 2011 zastupi-
telstvo na svém březnovém zasedání. Tomu byla zvlášť 
předložena také zpráva o přestupcích za rok 2011. Pro-
tože oba dokumenty spolu nedílně souvisejí, přičemž 
výroční zpráva je dokumentem nadřazeným, předložil 
tajemník Městského úřadu Moravská Třebová Stanislav 
Zemánek zastupitelům záměr v budoucnu začlenit in-
formace o přestupkových šetřeních do výroční zprávy. 
Zpráva o přestupcích, předložená zastupitelům 
Moravské Třebové na jejich březnovém zasedání 
odborem Kancelář starosty a tajemníka Městského 
úřadu Moravská Třebová, je podle jejích autorů zamě-
řena na přestupky na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi. Za rok 2011 příslušný odbor, 
který v přenesené působnosti vykonává činnost pro další 
dvacítku obcí regionu, řešil 248 přestupků, oproti 181 
z roku 2010. Nejčetnější byly přestupky proti občan-
skému soužití (51), následovány těsně přestupky pro-
ti majetku (47). V roce 2011 byly pravomocně řešeny 
4 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a ji-
nými toxikomaniemi, ani jeden z nich však nespáchal 
mladistvý, jako tomu bylo například v roce 2008, kdy se 
tak stalo v jednom ze sedmi přestupků tohoto typu. Na 
pokutách bylo vloni městským úřadem uloženo téměř 
šedesát tisíc korun.                                   (daz)
Zpráva je k dispozici na webu města na adrese http://
www.moravskatrebova.cz/radnice/dokumenty.

Dočasné uzavření dětského 
hřiště v areálu zámku

Kvůli realizaci projektu Cesta od renesance k baroku 
bude v letošním roce uzavřeno dětské hřiště v are-
álu zámku, na němž budou v následujících měsících 
probíhat práce na kompletní rekonstrukci zámeckých 
zahrad. Práce jsou zde plánovány do konce září. Pře-
dem se omlouváme za vzniklé potíže a děkujeme za 
pochopení. O dalších postupech v tomto projektu 
budeme i nadále informovat.   Odbor rozvoje města

Festival, který řadí naše město mezi partnery a propa-
gátory slovenské kultury v Čechách a na Moravě, se 
letos koná ve dnech 19. až 25 dubna. Jeho slavnostní 
zahájení plánované na čtvrteční večer, je pojato netra-
dičně. Prvním programem letošních Dnů 
slovenské kultury je totiž vernisáž výsta-
vy fotografií Košice – Európske hlavné 
mesto kultúry 2013. Na to, co vedlo or-
ganizátora, Kulturní služby města Mo-
ravská Třebová, k takovému kroku, a na 
další zajímavosti spojené s letošním roč-
níkem, jsme se zeptali ředitelky Kultur-
ních služeb města Libuše Gruntové:
Letos začínáte netradičně - proč verni-
sáž na zahajovacím večeru?
Letošní ročník festivalu Dny slovenské 
kultury je programově i žánrově velice 
pestrý. Festival získává na popularitě, 
nejen u nás, ale především na Slovensku.  
A jestliže jsme dostali nabídku na výstavu fotografií 
až z Košic, které se nikdy na festivalu neprezentova-
ly, nebylo proč váhat. Navíc Košice jsou pro příští rok 
vyhlášeny hlavním evropským městem kultury. A pro-
gramové zařazení do zahajovacího večera je, myslím, 
důstojné.
Jak jste vybírali hudební skupinu, která celý festi-
val zahajuje?
Ciganski diabli je úžasná hudební romsko-slovenská 
formace, která sjezdila celý svět a zájem o ni jen roste. 
Jde takřka o fenomén. V hudebním světě se řadí mezi 
světovou špičku. Repertoár  mají Diabli složený pře-
vážně z folklóru, který  doplňují operetní, muzikálovou 
nebo jazzovou muzikou. Je se na co těšit.
Které organizace, instituce a kulturní subjekty ze 

Slovenska se na letošních DSK podílejí?
Jak jsem zmínila už v úvodu, letos se nám podařilo 
oslovit mnoho zajímavých slovenských partnerů. Tra-
dičně jde o spolupráci Slovenského Institutu, Sloven-

sko-českého klubu, nebo poprvé jsme 
do programu zapojili Bratislavský sa-
mosprávný kraj. Jeden den je jako každý 
rok věnován představení umělců z part-
nerského města Banská Štiavnica, pak 
se tu  nově objeví také jmenované Ko-
šice. Z české strany se do festivalu za-
pojilo Květinové studio manželů Wein-
lichových, po jejichž květinové show 
vládne stále hlad, dům dětí a mládeže 
si připravil program pro děti ze škol 
a školek, aby se zase naopak představil 
partnerskému městu Banská Štiavnica, 
klub DUKU DUKU pozval slovenskou 
kapelu Peha. A samozřejmě nesmím 

zapomenout na divadlo. Letos se představí tři hvězdy 
slovensko-českého divadla – Anna Šišková, Jana Krau-
sová a Jitka Schneiderová v komedii Vše o ženách. Pak 
jsou tu besedy pro školy se slovenským autorem, anebo 
loutkové divadlo pro děti z mateřských škol, což je za-
jímavé, apelovat už na tak malé dětičky a přiblížit jim 
slovenštinu prostřednictvím pohádky.
Znamená větší zainteresování slovenských institucí 
rostoucí prestiž festivalu?
Rozhodně ano a svědčí o tom právě zájem slovenských 
umělců na festivale vystupovat.
Který z nabízených letošních programů je největší 
tahák?
Jednoznačně Ciganski diabli, divadlo Vše o ženách 
a koncert kapely Peha.                   Dagmar Zouharová

Zpracování projektové dokumentace pro zbudování 
kanalizačních přípojek zajistilo zdarma město Morav-
ská Třebová v rámci projektu Odkanalizování Udá-
nek, Sušic a Boršova vlastníkům nemovitostí, kteří se 
budou připojovat k veřejné kanalizaci. Prvními, kteří 
si projektovou dokumentaci vyzvedli, byli ve čtvrtek 
8. března vlastníci nemovitostí z městské části Udánky. 
Využili této příležitosti k diskusím se zástupci města 
nad průběhem stavebních prací na jejich území. Při-
pomínky občanů se týkaly zejména diskomfortu, který 
stavba přináší. 
Vedení města, správce stavby i zhotovitel mají maxi-
mální zájem na tom, aby byly minimalizovány nega-
tivní dopady stavby Odkanalizování Udánek, Sušic 
a Boršova na občany (na mysli máme výmoly, čisto-
tu komunikací, omezení provozu atd.). Vedení města 
žádá proto občany, aby jakákoliv zjištění, nedostatky či 
problémy, které jim znepříjemňují život v souvislosti 
s projektem OUSB, okamžitě nahlásili kanceláři správ-
ce stavby. „Kontakty na osoby odpovědné za okamžité 
řešení problémů uvádíme proto, abychom připomněli 
občanům, že nemají s problémy čekat na veřejná jed-
nání nebo jednání ZM a mají na ně upozornit bez od-
kladu odpovědné osoby. Nutnost připomenout postup 
a kontakty pro řešení problémů vznikla na základě 
připomínek vznesenýchn na setkání s občany Udánek 
při předávání dokumentace v březnu v muzeu a na jed-
nání zastupitelstva,“ uvádí místostarosta Moravské 
Třebové Václav Mačát. Na druhou stranu dodává,  že 
spolupráci s dodavatelem stavby a správcem stavby 
na březnovém jednání zastupitelstva města pochválili 
předsedové samosprávných komisí, na které je možné 
se samozřejmě také obracet.
Kontakty na odpovědné osoby na stavbě Odkanali-
zování Udánek, Sušic a Boršova:
stavbu dozoruje a řídí Ing. Martin Staněk, vedoucí 
týmu správce stavby (VRV, a.s.), tel. 603 551 380, 

email: stanek@vrv.cz. Další osoby z týmu správ-
ce stavby (VRV, a.s.): Milan Stejný, tel. 603 506 268 
a František Vozák, tel. 603 238 329, kontakt na 
hlavního stavbyvedoucího – Adam Michalec, tel. 
724 216 943. Členové týmu správce stavby jsou k za-
stižení v pracovních dnech v kanceláři na VHOS, a.s., 
k případnému osobnímu jednání. Kancelář Správce 
stavby se nachází v provozní budově VHOS, Nádražní 
11, místnost 104, Moravská Třebová.  Předsedové sa-
mosprávných komisí městských částí: Boršov - Miloš 
Beyer, Boršov 208, tel.: 604 953 639, Sušice - Milada 
Horáková, Sušice 128, tel.: 605 403 728, Udánky - Ing. 
Bohuslav Grepl, Udánky 94, tel: 721 535 998.     (daz)

OUSB a modernizace ČOV
VÝZVA pro obyvatele Sušic, 

Lanškrounské a Anenského údolí
Město Moravská Třebová v rámci projektu Od-
kanalizování Udánek, Sušic, Boršova a moderni-
zace ČOV vyzývá vlastníky domů/parcel v měst-
ské části Sušice a v ulicích Lanškrounská 
a Anenské údolí, kteří budou připojovat svoji 
nemovitost k veřejné splaškové kanalizaci, aby 
se dne 17. dubna 2012 v 16:00 hod. dostavili 
do dvorany muzea v Moravské Třebové z důvodu 
převzetí projektové dokumentace k domovním 
přípojkám a k podepsání dohody. Upozorňujeme, 
že pokud nemovitost vlastní více osob, je nutná 
přítomnost všech vlastníků (dle katastru nemovi-
tostí). Tato výzva se netýká vlastníků nemovitostí 
určených pouze k podnikání.
V ulici Lanškrounská se výzva týká pouze ne-
movitostí s č. p. 984, 331, 357, 549 a dále v uli-
ci Lanškrounská od křižovatky s ulicí Nádražní 
směr Sušice po č. p. 640.

Vybouraný manipulační  otvor pro probíhající práce na 
rekonstrukci zámeckých zahrad v rámci projektu Cesta 
od renesance k baroku            Foto: Dagmar Zouharová

Libuše Gruntová 
Foto: Petra Zápecová

Životní podmínky – výběrové šetření 
statistiků ve vašich domácnostech

V domácnostech České republiky až do května provádě-
jí pracovníci statistického úřadu šetření na téma Životní 
podmínky. Prokáží se průkazem tazatele a příslušným 
pověřením, nebo dokladem zaměstnance ČSÚ. Doklady 
v případě jejich návštěvy důkladně prostudujte, poskyt-
nuté informace jsou anonymní a statistici jsou vázáni 
mlčenlivostí o vašich osobních skutečnostech.        (daz)
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Moravskotřebovský malíř se dočkal vlastní galerie
Výstavní síň s díly akademického malíře Františka 
Strážnického otevře v polovině dubna moravskotře-
bovské muzeum. Pod patronací Kulturních služeb 
města Moravská Třebová tak vzniká expozice děl 
významného moravskotřebovského výtvarníka. 
Pro někoho velký umělec, pro jiné diskutabilní osob-
nost města druhé poloviny dvacátého století. V Mo-
ravské Třebové té doby nebyl snad nikdo, kdo by 
tuto zajímavou postavu neznal alespoň z doslechu. 
Několik Strážnického žijících přátel a příznivců na 
něho dosud vzpomíná s obdivem i s úsměvem nad 
jeho neortodoxním způsobem života. Měl zde ne-
jen odpůrce a příznivce, ale i skutečné přátele, kteří 
vlastní jeho obrazy. Někteří z nich, uskupení v tzv. 
klubu přátel díla Františka Strážnického, se mu nyní 
odvděčili zorganizováním aktivit vedoucích ke zří-
zení právě dokončované galerie, která se otevře 
v den jeho 99. narozenin.
František Strážnický přišel do Moravské Třebové 
ze Vsetína. Narodil se 13. dubna 1913 v Olomou-
ci. Jeho výtvarný záběr byl vskutku široký. Věnoval 

se figurální i portrétní malbě, krajinomalbě, malbě 
genrové i zátiší. Vytvořil řadu velkých figurálních 
kompozic. Podle znalců jeho dílo vycházelo ze sku-
tečného pozorování, avšak nebyl to jen pouhý natu-
ralistický přepis. Umělec dle soudu některých kriti-
ků citově prožíval jím nahlížený svět jak v tvarech 
tak v barvách a přitom si jej přetvářel, přebásňoval 
a poetizoval tak všední skutečnost. Nakolik jsou 
tato slova pravdivá, budou nyní moci posoudit bu-
doucí návštěvníci galerie, kterou v pátek 13. dubna 
2012 slavnostně otevře vernisáž výstavy. Výstav-
ní prostory pojmou na tři desítky Strážnického děl 
sebraných mezi moravskotřebovskými pamětníky 
malířovy éry. Expozice bude pravidelně částečně 
obměňována, avšak několik děl by v ní mělo být 
umístěno trvale.                  Dagmar Zouharová

Dětský domov trochu jinak?
Dětský domov v Moravské Třebové má dlouholetou 
historii. Vznikl ve třicátých letech minulého století 
a s výjimkou válečných let poskytoval po celou dobu 
své existence zázemí dětem, které z různých důvodů 
nemohly vyrůstat ve svých rodinách. Prošel různý-
mi změnami, ať už stavebními úpravami či změnami 
v péči o tyto děti. V letech 2000–2002 proběhly nej-
rozsáhlejší úpravy. Budova byla kompletně zrekon-
struována a dostavěna. Tím vznikly dvě rodinné sku-
piny a krásné zázemí pro 21 dětí. Stejně jako domov 
samotný, prošel zásadními změnami i přístup k dě-
tem a styl práce s biologickou rodinou. V domově se 
snažíme podporovat kontakt s rodinou a nejbližšími 
příbuznými dětí. Jde-li o dítě bez možnosti kontak-
tu s vlastní rodinou, spolupracujeme s hostitelskými 
nebo pěstounskými rodinami. Naším cílem je zkrátit 
pobyt dítěte v dětském domově pouze na nezbytně 
nutnou dobu. Během této doby se usiluje o jeho ná-
vrat do rodiny, popřípadě se vyhle-
dávají vhodní pěstouni. V domově 
se také setkáváme se staršími dět-
mi, které si možnost návratu do 
rodiny nebo pěstounství nepřejí. 
Právě pro ně vznikl projekt Samo-
statné bydlení. Jedná se o městský 
byt, jenž bude sloužit jako zázemí 
pro skupinku dospívajících dětí. Ži-
vot v bytě bude simulovat přirozené 
rodinné prostředí. Děti získají reál-
nější představu o fungování rodiny 
a domácnosti, konkrétní znalosti, 
dovednosti a schopnosti, nezbytné 
pro budoucí samostatný život. To 
vše za pomoci tety a strejdy, kteří 
jsou kvalifikovanými pedagogický-
mi pracovníky dětského domova. 
Za podpory Nadace Terezy Maxo-
vé dětem a díky velmi dobré spo-
lupráci se zřizovatelem (Krajský 
úřad Pardubického kraje), s před-
staviteli města Moravská Třebo-
vá, s pracovníky odboru majetku 
města a s pracovníky Technických 
služeb Mor. Třebová, se podaři-
lo záměr zrealizovat. Na základě 
mnohaletých zkušeností jsme pře-
svědčeni, že tento krok povede 
správným směrem. Tím je šťast-
nější budoucnost těchto dětí. Jsme 
tu pro děti, které nemají to štěstí 
vyrůstat ve vlastní rodině. Naším 
přáním je, aby doba strávená v dět-
ském domově nebyla jen smutnou 
vzpomínkou.

Pracovníci dětského domova

Den Země
Opět je tu jaro a na dveře zaklepal Den Země. Je při-
praven bohatý program nejen pro děti, ale pro Vás 
všechny, kterým není lhostejné životní prostředí v na-
šem městě. Můžete se zapojit do těchto akcí:
3. 4. 2012 Úklid serpentin Rohová – Odbor životního 
prostředí MÚ Mor. Třebová organizuje jarní úklid pro-
stor lesa kolem staré silnice na Hřebči. Sraz je v 15:00 
hodin na bývalé autobusové zastávce pod MŠLZ. Zá-
jemci z řad veřejnosti jsou srdečně vítáni.
20. 4. 2012 Ze života kosů a jejich kamarádů – 
DDM ve spolupráci s firmou EKO-KOM připravil 
program pro děti a mládež – formou soutěží budou děti 
nacvičovat třídění odpadů, ošetřování zeleně ve svém 
okolí, šetrný přistup k přírodě. V programu je také vy-
stoupení slovenských Sokolníků z Banské Štiavnice. 
V odpoledních hodinách proběhne módní přehlídka 
– žáci a studenti předvedou oblečení, k jehož výrobě 
použijí materiál z obalů, který obvykle vyhazujeme. 
Tato přehlídka bývá velmi zajímavá, protože fantazie 
a vynalézavost tvůrců oblečení je veliká.
21. 4. 2012 PVC – Poctivě vyčištěné cesty – skauti 
z Moravské Třebové pořádají úklid turistických cest 
v okolí města. Přijďte jim pomoci.
21. 4. 2012 – Dětský bleší trh – Pracovníci Knihovny 
Ladislava z Boskovic zvou všechny dětské příznivce 
na další ročník blešáku. Jako obvykle proběhne v so-
botu dopoledne v prostorách zámeckých arkád. 
Současně bude v knihovně ke zhlédnutí výstava lite-
ratury s tématikou k ochraně přírody.  

Lišková Ludmila, 
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21 MT

František Strážnický se umělecky vyvíjel stranou 
od velkoměstských uměleckých škol, šel vždy vlast-
ní cestou a vyznačoval se osobitým stylem malby 
i kresby                     Foto: archív Františka Zeleného

Galerie Františka Strážnického
Slavnostní otevření  

v pátek 13. dubna v 16:00
Úvodní slovo: František Zelený a Ing. 

Antonín Vykydal 
hudební program: Jakub Knápek (klavír)

Pozvánka na druhou 
besedu s vedením města
Možnost vyjádřit představitelům Moravské Tře-
bové do očí svoje postřehy, problémy, námě-
ty nebo připomínky k vašemu životu ve městě 
máte na další besedě s vedením radnice. Koná se 
ve čtvrtek 12. dubna od 16 hodin opět ve dvora-
ně muzea. Ti z vás, kteří jste se zúčastnili listo-
padového prvního setkání a pamatujete si závěr 
z debaty o problémech s bezpečností a krimi-
nalitou, vedení města sděluje, že nezapomnělo 
na svoji nabídku uspořádat samostanou besedu 
na toto téma. Konat by se měla ještě v prvním 
pololetí roku, přesný termín najdete na stránkách 
některého z příštích vydání Moravskotřebovského 
zpravodaje a na webu města.      (daz)

Kulatý stůl s mládeží 
Moravské Třebové

Termín: 2. 4. 2012 od 13:00 do 
15:00 hodin 
Místo: zasedací místnost MÚ Olomoucká
Kdo: vedení města a vedoucí odborů
S kým: místní mládež
O čem: projednání problémů, se kterými 
mládež vystoupila na veřejném fóru 22. 2. 
2012, mezi nimiž byly nezaměstnanost, kri-
minalita, veřejný krytý bazén, modernizace 
kina, cyklostezka, vznik nových podniků, 
dopravní spoje, kvalitní zdravotní péče, 
případně další problémy, které vyplynou 
z diskuse.

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

bylo telefonováno a v tom okamžiku vstoupily 
do hry kamery městského kamerového systému. 
Strážník konající dozorčí službu na centrálním 
pracovišti kamerového dohlížecího systému 
zjistil, že v telefonní budce na náměstí, odkud 
bylo voláno na tísňovou linku, se nacházejí malé 
děti, které si hrají s telefonem. Okamžitě kon-
taktoval hlídku v ulicích a ta vyrazila směrem 
k určenému místu. V tu chvíli se však v telefonní 
budce objevila žena, která děti odvedla. Jelikož 
kamery monitorují poměrně rozsáhlé území a je-
jich pohledy na sebe zpravidla vzájemně nava-
zují, nebyl problém pro strážníka sedícího u ka-
merového systému hlídku ve voze navádět za 
pomocí vysílaček. A tak se představitelé zákona 
dopracovali až ke značně překvapeným mladým 
výtržníkům. V krátké přednášce onoho sobotní-
ho odpoledne jim vysvětlili, jak se mají chovat, 
čeho se vyvarovat a proč nezneužívat tísňových 
linek. 

Neslušný zákazník
Telefonické oznámení o potyčce v restauraci 
na ulici Brněnské nasměrovalo v brzkých ran-
ních hodinách, dne 17. 3., hlídky Policie ČR 
a strážníků městské policie do místní restaura-
ce ke zjednání pořádku a řešení vzniklé situace. 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v baru 
se nachází značně podnapilý M. F. z nedaleké-
ho Radkova, který napadal další hosty sedící 
v baru a domáhal se dalšího alkoholu. Jak ob-
sluha baru dobře vyhodnotila, podnapilým se 
nalévat nemá. Policisté už si s nežádoucím zá-
kazníkem věděli rady. A jenom díky tomu, že 
dokázal rychle přehodnotit své chování a začal 
spolupracovat, se jeho cesta domů neprotáhla 
o několik desítek kilometrů, které mohl absol-
vovat po propuštění z Protialkoholní záchytné 
stanice v Pardubicích.

Dobří holubi se vracejí
S příchodem teplejších dnů a návratem příjem-
ných slunečních paprsků se do ulic města bohu-
žel vrací, v dnešní době všem již dobře známý, 
pohled na podnapilé bezdomovce povalující se 
nejen po levičkách v místním parku, na náměstí 
a v okolí centra našeho města. Hned první tep-
lejší den se konal očekávaný návrat těchto ne-
vábně vyhlížejících jedinců. A problémy na sebe 
nenechaly dlouho čekat. První konflikt nastal 
na populární lavičce u prodejny Billa. Podnapi-
lou L. V. z Moravské Třebové spatřili strážníci 
ve chvíli, kdy bez ostychu vykonávala potřebu 
u památníku A. Cihláře na ulici Komenského 
v době, kdy se po ulici pohybuje spousta chodců, 
mezi něž patří i děti a mládež navštěvující míst-
ní školy a školská zařízení. Další situaci, kterou 
museli strážníci v souvislosti s bezdomovci toho 
dne řešit, bylo telefonické oznámení z restaurace 
Excalibur, kde provozovatel zařízení nalezl na 
schodišti až u vchodu do půdních prostor spícího 
muže. Hlídka na místě nalezla dobře známého 
muže z Moravské Třebové, který je sám členem 
neorganizované skupiny místních bezdomovců. 
A tak opět nastává období, kdy budou strážníci 
značnou část dne věnovat právě těmto jedincům, 
a to na úkor činnosti, která by byla ku prospě-
chu většině naší společnosti a zejména slušným 
občanům.   Karel Bláha, velitel městské policie 

Pult centrální ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, provo-
zoven sloužících k podnikatelské činnosti, firem, skladů a dalších nemovitostí, připojením pomocí Elek-
tronického zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena nejen občanům 
Moravské Třebové. O zabezpečení majetku připojeného k PCO se starají strážníci městské policie, 
kteří připojené objekty kontrolují i v průběhu nočních a denních služeb. S již zřízeným Elektronickým 
zabezpečovacím systémem je možné se k PCO připojit téměř okamžitě. V případě zájmu o nadstan-
dardní zabezpečení vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obracejte na níže uvedená telefonní 
čísla nebo emailové adresy, kde vám budou poskytnuty potřebné informace.

GSM: 605 255 351, 731 031 231, e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz

Výtržníci z cizího města
Dobrou spoluprací se možná podařilo zabránit 
velkému konfliktu v Duku Duku při pořádání 
sobotní diskotéky. Dne 17. 3. byla před jednou 
hodinou ranní přivolána do uvedeného podniku 
hlídka městské policie ve chvíli, kdy mezi sluš-
ně se bavící návštěvníky vtrhla skupinka asi 10 
výtržníků, kteří začali vyvolávat konflikty. Na 
místo přijela hlídka městské policie společně 
s hlídkou Policie ČR. A bylo skutečně co řešit. 
Do Duku Duku dorazila parta mladíků z Bos-
kovicka, která začala napadat obsluhu a ostat-
ní návštěvníky diskotéky. Naštěstí se s žádostí 

o pomoc neotáleno, a tak včasný zásah policis-
tů možná předešel značnému problému. Podání 
vysvětlení výtržníky bylo pro policisty více jak 
překvapivé. Do Moravské Třebové se údajně 
přijela povedená partička pobavit tak, že se po-
perou na místní diskotéce! Plete si snad mládež 
z blízkého okolí Moravskou Třebovou s divo-
kým západem? 

Další pokus o žert
Dne 17. 3. byl na linku 158 přijat velice zvláštní 
telefonát. Policisté se proto okamžitě obrátili na 
kolegy z městské policie. Strážníci zjistili odkud 

Beseda se seniory
V Domově důchodců ve Svitavské ulici pro-
běhla dne 19. 3. beseda věnovaná dopravní 
problematice. Krajský koordinátor BESIP pro 
Pardubický kraj Ing. Otakar Švec přijel besedo-
vat se seniory do Moravské Třebové a zopako-
vat nejdůležitější pravidla v otázce bezpečného 
chování v provozu na pozemních komunikacích, 
ale také pohovořit o novinkách v oblasti silniční-
ho provozu. Hovořilo se zejména o problematice 
bezpečného přecházení a vstupování do vozov-
ky. Důraz byl kladen na reflexní doplňky, které 
chodce za snížené viditelnosti značně zviditelňu-
jí a dávají řidiči dostatečný prostor k reakci na 
vzniklou situaci. Část besedy byla také věnována 

prevenci před zbytečnými úrazy v hromadné do-
pravě. Také byla možnost zhlédnout několik pů-
sobivých videí s dopravní problematikou, které 
byla zaměřena právě na tuto věkovou kategorii. 
Účastníci si odnesli nejenom pěkné vzpomín-
ky, ale také spoustu praktických rad, odměnu za 
účast v podobě nákupní tašky s reflexními do-
plňky s logem BESIP - Ministerstva dopravy ČR 
a reflexní pásky na rukáv oděvu. Všichni věříme, 
že cenné informace jsou dobrou prevencí, která 
se podepíše na snižování statistik nehodovosti. 
Naše poděkování za velice poučnou besedu patří 
Ing. Otakaru Švecovi, krajskému koordinátorovi 
BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Účastníci besedy o dopravní problematice v domově pro seniory si odnesli spoustu praktických rad 
a cenných informací                       Foto: Karel Bláha
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky 
vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Le Havre (Finsko/Francie/Německo)*
11  4  středa, 19:00, vstupné 70 Kč
Režie: Aki Kaurismäki, hrají: André Wilms, Kati 
Outinen, Blondin Miguel ad.
Komedie/drama, přístupný, 93 min. 

Saxána a Lexikon kouzel (ČR)
14  4  sobota, 14:00, vstupné 70 Kč
Režie: Václav Vorlíček, hrají: Petra Černocká, Jan 
Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, 
Petr Nárožný ad.
Rodinná komedie, přístupný, 90 min. 

Dům (ČR/SR)
23  4  pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Režie: Zuzana Liová, hrají: Miroslav Krobot, Judit 
Bárdos, Taťjana Medvecká, Marián Mitaš, Marek 
Geišberg, Lucia Jašková ad.
Drama, 100 min., přístupný od 15 let, 

Labyrint (ČR)
25  4  středa, 19:00, vstupné 80 Kč
Režie: Tomáš Houška, hrají: Lucie Vondráčková, Jan 
Zadražil, Martin Zbrožek, Mary Coronado ad.
Thriller/Mysteriózní/Horor, přístupný od 12 let.

Kulturní centrum
Čadílci aneb ten dělá to a ten 
zas tohle (výstava)
Výstava potrvá do 15  dubna 2012 ve výstavních 
síních zámku  Otevřeno od 10:00–16:00 hodin 
mimo pondělí 
Mnozí z vás práce pana Vladimíra Čadílka znají. 
Víte ale co vytvářejí další členové rodiny? Zajímá-li 
vás to, přijďte se sami podívat!

Ďáblova bible (výstava)
19  4 –20  5  ve výstavním sále zámku 
18  4  v 18 hodin – vernisáž s přednáškou 
J  Fogla (autor knižní vazby) 
Replika největší knihy světa. 

Dny slovenské kultury 2012 
19 -25  4  2012 v Moravské Třebové
Festival probíhá pod záštitou hejtmana Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínka.
19  4 
19:00 Slavnostní zahájení ve dvoraně muzea

19:00 Vernisáž výstavy fotografií „Košice – 
Europské hlavné město kultury 2013“

 Koncert orchestru Cigánski Diabli  
21:00 Slavnostní raut
20  4 
10:00 do 21:00 Den s partnerským městem 

Banská Štiavnica
10:00 Taneční soubor TEXASKY (dvorana muzea)
11:00 Sokolnická skupina sv. Bavona (park před 

muzeem)
19:00 Divadelní představení souboru PARADAJZ 

PIKČR (kinosál)
21:30 Koncert skupiny PEHA (klub DUKU DUKU)
21  4 
18:00 Květinová show – barevné kouzlení 

(dvorana muzea). Tématická květinová 
show s předními slovenskými a českými 
floristy. Róbert Bartolen Bratislava, Lucie 
Kulmanová – Praha, Petr Matuška – Brno.

22  4 
19:00 Divadelní představení Vše o ženách 

(kinosál). V hlavní rolích Anna Šišková, Jana 
Krausová, Jitka Schneiderová,…

23  4 
8:30 a 10:00 Bábkové divadlo Bratislava 

Představení pro mateřské školy – Objavenie 
Ameriky (kinosál)

19:00 Dom – slovensko-český film režisérky 
Zuzany Liové, hrají: Tatiana Medvecká, 
Miroslav Krobot, Marian Mitaš a další.

24  4  
10:00 Beseda se slovenským spisovatelem Gustavem 

Murinem (dvorana muzea), pro střední školy.
25  4 
Slovenský Inštitút a Bona Fide
8:30 Rozprávka je pohádka (kinosál), kompo-

novaný pořad pro první stupeň ZŠ s Vierou 
Kučerovou a Martinem Matějkou

10:00 Od ľudovej slovesnosti po slovenskú modernu 
(kinosál), komponovaný pořad pro II. stupeň ZŠ

Po dobu trvání festivalu budou v nabídce Třebovské re-
staurace Dny slovenské kuchyně. Pořádají Kulturní služ-
by města M. Třebová ve spolupráci s městem Moravská 
Třebová, Slovenským Institutem Praha, Slovensko – 
českým klubem, Bratislavským samosprávným krajem.

Noční prohlídky na Čarodějnice 
30  dubna ve 21 a 22 hodin 
Středověká mučírna 
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny

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

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

Městské muzeum
e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz, 
tel.: 461 311 203
Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
(až do slavnostního otevření reinstalované stálé expozice 19. květ-
na 2012 zůstává v platnosti mimosezónní otvírací doba).

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka uzavřena 
z důvodu reinstalace.

Galerie Františka Strážnického
Slavnostní otevření v pátek 13  dubna v 16:00
Úvodní slovo: František Zelený a Ing. Antonín 
Vykydal, hudební program: Jakub Knápek (klavír) 

Pod modrou oblohou
slavnostní vyhodnocení a zahájení výstavy
27  dubna 2012 ve dvoraně muzea

Vyhodnocení sedmého ročníku mezinárodní výtvarné 
soutěže Pod modrou oblohou se konalo ve 
středu 21. března 2012. Tématem letošního roku 
byl vesmír. Do 20. dubna 2012 můžete hlasovat 

o obrázku, který si podle vás zaslouží Cenu diváka, 
e-mailem na adresu: podmodrouoblohou@email.cz. 
Galerii obrázků možných vítězů naleznete na www.

podmodrouoblohou.cz, odkaz „Cena diváka“.
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KRUCIPÜSK
Rock´n´roll  Afterparty – Dj Shirak 

 Dámy grátis & Chupito party – Dj Juri
Vychutnej si v akci drink Chupito a Chupito s modrou třešní. 

6.4.

Božkov Party – Dj Maty
Rumová Námořní bitva se spoustou výher. Řada Božkov za super ceny.
Za uschovanou dnešní vstupenku máš sobotní party Grátis!!!

27.4.
80´S & 90´S Party – Dj Mike
Čarodějnický výprodej baru – vybrané drinky za super ceny!!!28.4.

13.4.

DNY SLOVENSKÉ KULTURY – PEHA
Afterparty – Československá Rockotéka – DJ Pavel Šír
Borovička Spiš za super cenu!!!

20.4.

Dvanácté narozeniny klubu Duku Duku
– slavíme s Fénixem – Dj´s SHIRAK, MATY, JURI
Za vstupenku pivo Fénix grátis!!! Čeká vás spousta soutěží a dárků.
 

14.4.

Narozeninová party rádia Haná
– Dj Mirek Karásek / Speciální dárek: MAN & WOMEN STRIP!!! 

7.4.

Československá diskotéka s rádiem Haná – Dj Mirek Karásek
CZ & SK hity ve speciálních setech / Borovička Spiš za super cenu!!!

21.4.

PEHA v Duku Duku
20.4.2012 se v hudební klubu Duku Duku před-
staví v rámci Dnů slovenské kultury hudeb-
ní skupina PEHA. Kapela vznikla v roce 1997 
v Prešově a je jednou z nejpopulárnějších sloven-
ských hudebních skupin poslední doby. Před ně-
kolik lety se od kapely oddělila zpěvačka Katarí-
na Knechtová a muzikanti se nyní po usilovném 
hledání mohou pochlubit novou frontmankou. 
Je jí teprve šestnáctiletá Romana Hlobeňová. 
V současné době studentka slovenského gymná-
zia v Bánovciach nad Bebravou ke svému angaž-
má v populární formaci pro agenturu Sita prozra-
dila: „Můj příchod do Pehy byl jednodušší, než 
jsem čekala. Kluci si mě vlastně našli sami. Sly-
šeli mě totiž zpívat ve finále loňského Košického 
zlatého pokladu.“ Slovo dalo slovo a už začala 
studovat repertoár, se kterým se podle svých slov 
sžila velice rychle. „Písničky od Pehy zpívám od 
svých deseti let. Cítím se při tom velice přiro-
zeně, a to je podle mě to nejdůležitější,“ dodala 
ještě. Aby toho nebylo málo, kromě studování 
staršího materiálu se mladá zpěvačka pustila se 
zbytkem Pehy do příprav nové desky. Zanedlou-
ho k fanouškům zamíří první singl „Minca“.

KRUCIPÜSK – liberecké 
zemětřesení v Duku Duku
13.4. navštíví hudební klub Duku Duku se svou 
nadupanou show liberecká kapela KRUCIPÜSK. 
Název kapely nemůže být pro nikoho, kdo se jen 
trochu zajímá o českou hudební scénu, žádnou 
neznámou. Kvalitní hudba, vynikající muzikanti 
a v  neposlední řadě humor, nadhled a nadsáz-
ka jsou krédem této zajímavé partičky muzikan-
tů, která se vymyká z průměrnosti české klubo-
vé scény. Zakládajícím členem kapely je Tomáš 
Hajíček, který není jen démonicky charismatic-
ký lídr, ale také důmyslným zpěvákem, který si 
s posluchačem pohrává a dává mu hodně prosto-
ru pro vlastní představivost. Nenechte si tento 
výjimečný koncert ujít.

Pálení čarodějnic
SDH Sušice vás zve 30. 4. na pálení 

čarodějnic na hřišti v Sušicích. 
Vstupné 40 Kč. Hudba Mefisto Mohel-

nice. Občerstvení je zajištěno. 
Srdečně zvou hasiči.

8. jógový ples!
Žádné róby, obleky a kravaty, stačí cvičební úbor a nutně 
i karimatka.
V pátek 13. dubna 2012 od 18:00 do 22: 00 hod.
Malá tělocvična I. ZŠ na ul. Čs. armády vchod od školního 
hřiště. 
Program:
Hathajóga - rozcvička 
Pranajama jóga - dechové cvičení + HOST - Martina 
Benešová - PILATES studio Svitavy
cvičení BODY a MIND - dokonalé protažení - paní 
Martina absolvovala Pilates Academy v Praze.
Vstupné dobrovolné - občerstvení z vlastních zdrojů 
– výměna receptů, sponzor čajů již tradičně prodejna 
U Kouzelných zvonků.
Těšíme se na setkání s lidmi, kteří dělají něco pro své 
zdraví.
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Byli jsme v lese za zvířátky

Vzdělávací akce ekocentra Renata

Po dva únorové týdny jsme si s dětmi z prvního, 
druhého a třetího oddělení povídali na téma: Co 
dělá lesní zvěř v období zimních měsíců. Rozho-
vory nad množstvím obrazového materiálu, časo-
pisů a knih o myslivosti nás přivedly k vyzdobení 
budovy naší školky kresbami, malbou i vymodelo-
vanými figurami zvěře. Nechyběla ani kolektivní 
práce na velkém formátu balicího papíru v podobě 
obrovského krmelce s dolepenými obrázky lesních 
zvířátek. Perličkou našeho povídání byla návštěva 
pánů myslivců v mysliveckých uniformách v naší 
MŠ. Byl to dědeček našeho kamaráda ze třídy pan 
Kubín a pan Kristek. Příjemně a především zkuše-
ně zakončili tuto tématiku a jejich odborné časo-

pisy nám ve třídě ponechali k dalšímu nadšenému 
pozorování. Poté jsme s dětmi z druhého a třetího 
oddělení, jako každý rok, vyrazili do lesa. Nesli 
jsme zvěři potravu. „Musí se v zimě přeci přikr-
movat!“ říkal to i pan myslivec. Doma jsme si na-
chystali batůžky - nejdříve něco na zoubek pro nás, 
oplatek a čaj do termosky a tvrdý chléb, rohlíky, 
jablka, mrkve - vše, co zvěři prospívá. Byli jsme 
daleko za Udánkami, pak dlouhou loukou podél 
potoka, až ke vzdálenému lesu. Tam jsme jim na-
dělili pod smrčky všechny dobroty a sami se po-
silnili na zpáteční cestu. Chvílemi jsme objevili 
i stopy, kudy zvířátka chodívají a přemýšleli jsme, 
komu asi patří? Počasí nám moc nevyšlo. Na cestě 
zpět začalo mrholit, ale hlavně, když jsme pomoh-
li zvířátkům. Vrátili jsme se nadšeni a unaveni 
s hlavou plnou zážitků. Po obědě jsme spokojeně 
usnuli, i když u nás předškoláků, to již vůbec není 
zvykem...                            MŠ Jiráskova

Nedaleko Jevíčka ve vesničce Bělá u Jevíčka se 
nachází ekocentrum Renata, jehož provozovatelem 
je společnost Renata, o.s. Ta působí od roku 1992 
v oblasti ekologické výchovy, vzdělání a osvěty 
a s její činností je spjato pořádání společenských, 
sportovních a kulturně-historických akcí určených 
jak veřejnosti, tak i dětem a mládeži ve školách. 
Ekocentrum Renata má na kontě nespočet vzdělá-
vacích akcí, ze kterých lze pro připomenutí zmínit 
kupříkladu nedávno proběhlé akce Slaměná čepice 
(kurz přírodního stavitelství pro všechny), Koně, 
děti a my (prázdninové setkání rodičů, dětí a koní) 
či Přednášku nejen pro zahrádkáře (staré a krajové 
odrůdy jako kulturní dědictví minulosti). Naši eko-
pedagogové rovněž pravidelně vyrážejí do okolních 
základních škol. Od 1. března 2012 se Ekocentrum 
stává dějištěm projektu Řemeslo má zlaté dno. Pro-
jekt je podporovaný Evropskou unií, Ministerstvem 
školství a Pardubickým krajem. Je součástí operač-
ního programu vzdělávání pro konkurenceschop-
nost a byl schválen komisí při odboru školství. Jeho 
cílem je inovovat výuku přírodovědných a technic-
kých předmětů na základních školách Svitavska 
a podnítit zájem žáků o tyto 
obory. Bude ho dosaženo 
realizací tří propojených ak-
tivit: 
1. Zpracováním výukových 
programů pro žáky I. a II. 
stupně základních škol; 
2. Ověřením těchto progra-
mů na žácích 5 blízkých zá-
kladních škol zapojených do 
projektu; 
3. Zpracováním a realizací 
externích výukových modu-
lů, které budou realizovány 
přímo na školách. 
Konkrétní aktivity tohoto 
projektu navazují na zkuše-
nosti ekocentra Renata s cí-
lovými skupinami v oblasti 

environmentálního vzdělávání. V rámci projektu 
bude realizováno 100 jednodenních a 10 týdenních 
programů pro 5 lokálních základních škol, které se 
nacházejí na Jevíčsku (ZŠ Jevíčko, Křenov, Chor-
nice, Městečko Trnávka a Jaroměřice). Projekt se 
primárně zaměřuje na žáky z druhého stupně, kteří 
se rozhodují o svém budoucím povolání, sekundár-
ně pak i na žáky prvního stupně. Cílem pedago-
gického týmu je poodkrýt žákům mnohdy skrytou 
krásu řemeslných a rukodělných oborů, ukázat jim, 
že každý obor skýtá prostor pro tvořivost a sebe-
realizaci a znovuutvářet v nich vztah k přírodě. 
Žáci budou mít možnost poznat, že obecně zažitý 
mýtus „přeci nebudeš dělat rukama, když můžeš 
dělat hlavou“ nemusí vždy odpovídat skutečnosti 
a že profesního sebenaplnění lze dosáhnout ku-
příkladu i rukodělnou prací, vykonávanou tvořivě 
a s čistou hlavou. Výuka bude prodchnuta inova-
tivními prvky vycházejícími ze zážitkové pedago-
giky a povedou ji lektoři s bohatými zkušenostmi 
z oblasti přírodního stavitelství, tradičních řeme-
sel, chovatelství, zemědělství a jiných. Žáci bu-
dou mít během výuky i možnost bezprostředního 

kontaktu s hospodářskými zvířaty, 
z nichž mnohá patří mezi národní 
plemena a jsou zahrnuta do ge-
nových zdrojů České republiky. 
Z konkrétních lze uvést např. krávu 
českou červinku, ovci valašskou, 
králíka českého luštiče nebo sle-
pici zlatěkropenatou. Prostory pro 
výuku programů školám poskytne 
zrekonstruovaný statek ekocentra 
a jeho malebné okolí. Projekt bude 
probíhat dva roky a jeho konečným 
výstupem bude metodický materi-
ál - příručka s názvem Řemeslo má 
zlaté dno o rozsahu cca 240 stran. 
Příručka bude vydána v nákladu 
150 ks a v elektronické formě bude 
k dispozici na webu společnosti 
Renata.   Tým Ekocentra Renata

Učíme se o Moravské Třebové
„Moravskou Třebovou mám moc ráda. Zde jsem se 
narodila a kromě čtyř roků, které jsem strávila na stu-
diích v Olomouci, zde žiji se svými blízkými dosud. 
Nejhřejivější pocit mám, když se vracíme z krátkých 
i delších cest od tunelu Hřebeč a rozevírá se před 
námi to krásné údolí, do kterého se tak ráda vracím. 
Líbí se mi historický střed města, kde jsem prožila své 
dětství, ale i sídliště, kde bydlím se  svou rodinou už 
skoro 30 let, a které se v posledních letech zase ob-
léklo do novějšího šatu. Ráda mám i naši zahrádku za 
městem, z které vidíme na okolní lesy a na věže kos-
telů v nedalekém Boršově a vzdálenějším Křenově.“ 
Tak nějak začínám své vyprávění, když se v prvouce 
se žáky 3. třídy učíme o Moravské Třebové. Vždycky 
si přeji, aby si žáci své město zamilovali, aby se do 
něho rádi vraceli a aby mohli být na své město pyšní. 
Učíme se to základní z historie města, povídáme si 
hodně o současnosti a snažím se děti co nejvíce vtáh-
nout do dění ve městě. Pro děti je při výuce velmi 
přitažlivá forma besed, vycházek a vyprávění dalších 
osob. Letos se nám to opravdu vydařilo. Proto bych 
touto cestou chtěla velmi poděkovat své kolegyni 
Sylvě Jarůškové, ředitelce muzea Janě Martínkové 
a pracovnici muzea paní Ivaně Žáčkové za poutavá 
vyprávění a vzbuzení zájmu dětí o historii našeho 
města. Vřelý dík patří také našemu panu starostovi 
Miloši Izákovi, který děti velmi pěkně přijal na rad-
nici ve své pracovně, řekl jim pár slov o své práci 
a o současnosti našeho města a na závěr naší návštěvy 
předal každému žákovi drobný upomínkový dáreček.
Alena Přidalová, třídní učitelka 3. A, ZŠ Palackého ul.

Zprávička ze ZŠ Palackého
Poslední týden před jarními prázdninami sice probí-
hal ve znamení těšení se na týdenní odpočinek od 
školy, přece jen proběhlo ve škole několik zajíma-
vých aktivit. Děti z 1. stupně navštívily Městskou 
knihovnu Ladislava z Boskovic a v soutěži Čteme 
rychle a vnímavě si vyzkoušely svou čtenářskou gra-
motnost. Knihovnicím patří poděkování za skvělou 
organizaci celé akce. Na chodbách 1. stupně proběhl 
bleší trh, při kterém si děti zas pro změnu vyzkoušely 
při prodeji a nákupu vlastních výrobků či vyslouži-
lých hraček svého obchodního ducha, ale také hos-
podaření se svými penězi.                 Jiřina Faktorová

Čtvrťáci „od kostela“ usilují 
o svůj první řidičský průkaz

V průběhu třech týdnů besedovali žáci 4. tříd s pří-
slušníkem městské policie p. Zobačem o bezpeč-
nosti silničního provozu. Žáci poznávali dopravní 
značky, řešili různé dopravní situace a učili se, jak 
má vypadat správně vybavené jízdní kolo. Na závěr 
teoretické části si napsali test ze získaných znalostí. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat městské po-
licii, že nám umožnila rozšířit vědomosti žáků z pra-
videl bezpečného chování v silničním provozu. Pan 
Zobač si svým výkladem a besedováním se žáky zís-
kal jejich zájem a pozornost a děti se již dnes moc 
těší na pokračování této akce. Druhá část, tentokrát 
praktická, proběhne na dopravním hřišti, kdy děti 
předvedou své nabyté znalosti a zručnost jízdou na 
kole. Výsledkem jejich snažení bude řidičský prů-
kaz cyklisty.            Eva Šařecová a žáci IV. B třídy

Zápis do mateřské školy
Ředitelství I. mateřská škola, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy, včetně od-
loučených pracovišť MŠ Boršov, MŠ Sušice 
a MŠ Piaristická Zvoneček oznamuje, že od 
10. do 13. 4. 2012 proběhne týden otevře-
ných dveří, spojený se zápisem dětí do mateř-
ské školy na školní rok 2012-2013. Těšíme se 
na vás.              Hana Kotoulková, ředitelka MŠ

V zimě se musí přikrmovat...            Foto: archív

Prohlídka naší historické radnice    Foto: archív

Ekocentrum vychovává mládež 
k lepšímu vztahu k životnímu pro-
středí                           Foto: archív
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Atraktivní vlaky brázdí koleje v Pardubickém kraji

Zeštíhlování rozhodovacích procesů učili 
Moravskotřebovské Holanďané

Římskokatolická farnost Mor. Třebová

Na koleje v Pardubickém kraji vyjely přitažlivější vla-
kové soupravy Regionova. Jejich povrch zdobí celo-
plošné polepy s regionálními motivy. Pardubický kraj 
společně s Českými drahami se tak rozhodl zatraktiv-
nit cestování vlakem a využít tento pilotní projekt také 
k propagaci cestovního ruchu na východě Čech. 
Na koleje vyjely hned dvě soupravy Regionova, 
z nichž jedna byla Českými dráhami zakoupena 
díky finanční podpoře z Regionálního operačního 
programu. Tato souprava bude nasazena na trať 
mezi Českou Třebovou a Moravskou Třebovou 
a také proto ji zdobí motiv z této oblasti. Zobrazuje 
ojedinělou expozici muzea v Moravské Třebové – 
mumii princezny Hereret. Na Chrudimsku, ale i na 
některých dalších tratích, pak bude pravidelně jezdit 
vlak „loutkářský“. Jeho design je inspirován lout-
kářskou tradicí v regionu a stěny vlaku zdobí loutky 

z expozic Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.
„Pro tuto myšlenku jsem se nadchl při své cestě ve 
Švýcarsku, kde podobně ozdobené vlaky již mají a kde 
slaví úspěch. Jsem velmi rád, že se nám jako prvnímu 
kraji v zemi podařilo tento projekt realizovat. Jsem to-
tiž skutečně přesvědčen o tom, že se podobným vlakem 
bude chtít svézt více cestujících a turistů – minimálně 
obyčejná lidská zvědavost veřejnost určitě přiláká,“ 
domnívá se iniciátor myšlenky projektu, hejtman Par-
dubického kraje Radko Martínek. 
Pardubický kraj s Českými drahami projekt zahájil 
již v loňském roce, kdy byly vytipovány motivy pro 
10 souprav. Ty budou postupně přicházet do provozu 
v letošním a příštím roce. Asi polovina z nich bude 
zakoupena za přispění prostředků Evropské unie, kon-
krétně z Regionálního operačního programu, na nákup 
kolejových vozidel.              (zr)

Specialisté na efektivitu procesů ve veřejné 
správě přijeli školit zaměstnance městského 
úřadu. Vstupní seminář školení systému říze-
ní LEAN uskutečněný v pondělí 19. a úterý 20. 
března vedli partneři z Holandska, na nákladech 
se bude více než polovinou podílet i radnice 
Vlaardingenu, partnerského města Moravské Tře-
bové v Nizozemí. Kromě školícího Jana Heckera, 
manažera strategického rozvoje města Vlaardin-
gen, a specialistů na LEAN dorazili i členové na-
dace Přátelé Moravské Třebové. Společné jedná-
ní vedení města a holandských členů klubu přátel 

Moravské Třebové se konalo na závěr jejich ně-
kolikadenního pobytu u nás. V úterý 20. března 
se sešli, aby dojednali program oslav 20. výročí 
partnerství. Na radnici se schůzky zúčastnili mo-
ravskotřebovští přátelé Vlaardingenu a holandští 
přátelé Moravské Třebové. Projednávali aktivity 
související s letošním významným partnerským 
výročím, k němuž mimo jiné dohodli vydání pu-
blikace mapující dvacet let společného setkávání. 
Jubileum bude připomínáno zejména v letní se-
zóně, na kterou se plánují kulturní akce pořádané 
ve spolupráci s holandskou stranou.                 daz

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

Pořad bohoslužeb na Velikonoce:
Datum Farní kostel M. Třebová Klášterní kostel M. Třebová St. město Boršov Kunčina 
Zelený čtvrtek 5. 4. 18:00 - 16:30 - 18:00

Velký Pátek 6. 4. 7:00 ranní chvály s hodinkou četby 
17:00 velkopáteční obřady 9:00 křížová cesta 16:30 - 18:00

Bílá sobota
Vigilie Vzkříšení 7. 4. 

7:00 ranní chvály s hodinkou četby 
7:30-11:00 adorace u Božího Hrobu 
21:00 Vigilie 

-
20:00

-
19:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8. 4. Při mši sv.žehnání pokrmů 8:00 11:00 9:30 11:00 9:30

Velikonoční pondělí  9. 4. 8:00 11:00 9:30 11:00 Nová Ves
9:30

 

POZOR: po Velikonocích je změna – v úterý a ve 
středu budou mše sv. v 18 hod. ve farním kostele 
Pořad bohoslužeb od 10. 4. 2012:
Po   9 hod. klášterní kostel
Út, St 18 hod. farní kostel
Čt–So 18 hod. klášterní kostel
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

Pozvánka na úklid 
přírody

Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí 
města na 7. ročník jarní úklidové akce Operace 
PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou pořádá 
Junák - středisko Moravská Třebová ke Dni Země 
v sobotu 21. dubna 2012. Sraz v 8:30 u vjezdu do 
Pekla (za vojenskou střední školou). Účastníci 
projdou a od odpadků uklidí v organizovaných 
skupinách přidělené trasy s cílem na tábořišti 
u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na opé-
kání párků a poděkování účastníkům. Dobrovol-
níci všech věkových kategorií vřele vítáni, pra-
covní rukavice a občerstvení s sebou. Pomozme 
společně přírodě!      Moravskotřebovští skauti

Hejtman Radko Martínek (druhý zprava) křtí vlak 
Regionova s polepem mumie Hereret uložené v mo-
ravskotřebovském muzeu           Foto: archív

Část vlaardingenské delegace při návštěvě u starosty města     Foto: Miroslav Netolický
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Ludmila Macková               Foto: archív

Masopust v Domově pro seniory              Foto: archív

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.-30. 4. Den Země – chraňme přírodu
Výstava literatury s tematikou ochrany přírody a eko-
logie. Přístupno v půjčovní době knihovny po-čt: 9:00-
17:00 hod., so: 9:00-12:00 hod.
1.-30. 4. Tvorba Ivany Škrancové
Prodejní výstava prací letovické výtvarnice (malba na 
sklo, hedvábí a bavlnu), možno si domluvit výrobek 
na zakázku. Přístupno v půjčovní době knihovny po-
-čt: 9:00-17:00 hod., so: 9:00-12:00 hod. 
3. 4. Vyhodnocení – Moravskotřebovský Ámos, 
Čtenář roku 2012, Mladý čtenář 2012
Slavnostní vyhodnocení ankety Moravskotřebovský 
Amos (akce probíhá ve spolupráci s komisí Zdra-
vé město MT), soutěže Mladý čtenář 2012 a předání 
ocenění pro nejlepší čtenáře knihovny za rok 2011. 
Začátek je ve 14:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ, 
Olomoucká ul. 2. 
4. 4. Velikonoce v lidové tradici
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – kerami-
ka, perníky, kraslice, bižuterie, drátkování, pomlázky 
aj. Praktické ukázky, tvořivé dílny pro děti. Prostory 
MěK, otevřeno: 9:00-17:00 hod. V rámci výstavy si 
budete moci prohlédnout „háčkovaný“ dar, který vzni-
kal pro denní stacionář Domeček v knihovně čtvrt 
roku a byl stacionáři předán dne 26. 3. 2012. Všechny 
háčkované výrobky jsou prodejné. Výtěžek je určen 
na podporu činnosti Domečku. Přijďte si potěšit duši 
a podílet se na smysluplné akci.
10. 4. Setkání s evropskou filosofií III. – Od rene-
sance k baroku
Čtyřdílný cyklus přednášek PhDr. Pavla Petra, třetí 
část proběhne ve studovně městské knihovny od 17:30 
hod. Předpokládané téma a termín další části: Novo-
věk (15. 5.)
16. 4. Život po životě
Poutavý a autentický příběh osobního prožitku kli-
nické smrti. Přednáší Jan Boštík, autor knihy Život 
po životě. Společenský sál sociálních služeb, začátek 
v 17:30 hod.
24. 4. Pojďte s námi do světa …
Konverzační večery pro všechny, kteří si chtějí ověřit, 
jak se domluví v jiném jazyce.
ruština – lektorka p. Světlana Kadlecová
němčina – lektorka p. Hana Krejčová
angličtina – lektor p. Miroslav Landa
francouzština – lektorka p. Sophie Lhuillier
Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, pořádáno 
pravidelně 1x měsíčně. Předpokládané termíny: 22. 5., 
26. 6. (změna vyhrazena, aktualizace v MTZ).

Knihovna dětem
Tvořivé středy  
18. 4. Malovaný kamínek
25. 4. Beruška na čtyřlístku (spolupráce se spec. ško-
lou)
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK, 
dílna 25. 4. ve spolupráci se speciální školou.  
Šikovné děti mezi námi
3. 4. Zajíček
Výtvarná dílna s Michaelou Přibylovou. Začátek je ve 
14:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
10. 4. Beruška 
Výtvarnou dílnu povede Michaela Přibylová. Začátek 
je ve 14:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
14. 4. Černé historky
Pravidla karetní hry vysvětlí Michaela Přibylová. Za-
čátek je v 9:00 hod. v dětském oddělení knihovny. 
16. 4. Kytičky z korálků
Tvořit budeme s Janou a Klárou Minarčikovými. Za-
čátek je v 15:45 hod. v dětském oddělení knihovny.
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní uvedení dětí prvních ročníků základních 

škol mezi čtenáře městské knihovny. Děti se představí 
svým vlastním programem, složí rytířský slib a pro-
jdou ceremoniálem pasování. Pasování se uskuteční 
v zasedacím sále MěÚ Olomoucká 2, a to v následu-
jících termínech:
11. 4. Speciální základní škola - začátek v 9:00 hod., 
ZŠ ČSA, začátek ve 13:30 hod., ZŠ Kostelní náměstí - 
začátek ve 14:30 hod.(1. A), 15:30 hod. (1. B)
12. 4. ZŠ Palackého - začátek v 8:30, 9:30, a 10:30 
hod.   
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné 
a přátele, přijďte podpořit své děti a vnoučata!
Odpoledne s babičkou
Úterý 3., 10., 17., 24. 4. – čtení, zpívání, hry, povídání, 
hraní scének a mnoho dalších jiných činností. Vede p. 
Věra Nápravníková a p. Slavěna Miklošová. Začátek 
v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
21. 4. Dětský bleší trh 
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih, sportov-
ních potřeb, vlastních výrobků a jiných předmětů. 
Samozřejmě, vše se souhlasem rodičů! Každé dítě je 
zodpovědné za svůj „obchod“. Doporučujeme - deku, 
židli, stolek. Zámecké arkády 9:00-12:00 hod., pořá-
dáno ve spolupráci s komisí Zdravé město Mor. Tře-
bová.
26. 4. Beseda s Ivou Procházkovou
Beseda s nejpřekládanější a ve světě nejznámější sou-
časnou českou spisovatelkou knih pro děti p. Ivou Pro-
cházkovou, autorkou 19 knih, držitelkou Ceny Fried-
richa Gerstäckera (nejprestižnější literární ocenění 
v Německu) a českého literárního ocenění Magnesia 
Litera za knihu pro děti a mládež za r. 2007 a 2010. Ur-
čeno žákům 2. stupně ZŠ. V případě zájmu, kontaktuj-
te knihovnu (knihovna@mkmt.cz, tel.: 461 316 971, 
732 021 003).
Bibliografie: Červenec má oslí uši, Eliáš a babička 
z vajíčka, Hlavní výhra, Jožin jede do Afriky, Ka-
rolína, Kryštofe, neblbni a slez dolů!, Myši patří do 
nebe, Nazí, Pět minut před večeří, Soví zpěv, Středa 
nám chutná, Únos domů, Uzly a pomeranče aj. Uve-
dené tituly a mnoho dalších jsou k půjčení v městské 
knihovně.
Znáš svůj kraj
Poznávací soutěž pro žáky ZŠ a studenty víceletého 
gymnázia o historii a současnosti Pardubického kra-
je. Pracovní list s otázkami na duben lze vyzvednout 
v dětském oddělení knihovny nebo je k dispozici na 
dětském webu (www.mkmt.cz). Účast v soutěži je stá-
le otevřená, zapojit se mohou noví zájemci! Průběh 
jednotlivých etap si děti vedou v průkazu cestovatele. 
Poznejte s námi Pardubický kraj a vyhrajte! Odmě-
níme nejlepší účastníky obou kategorií (1. stupeň ZŠ 
a speciální škola, 2. stupeň ZŠ a víceleté gymnázium)! 

Varhanní koncert
Nadační fond pro obnovu moravskotřebovských var-
han, řád Menších bratří františkánů a Římskokatolická 
farnost Moravská Třebová Vás srdečně zvou na var-
hanní koncert, který se bude konat dne 15. dubna 2012 
v 16 hodin v klášterním kostele na Svitavské ulici. Jako 
host vystoupí mladá varhanice Ludmila Macková, stu-
dentka 6. ročníku konzervatoře P. J. Vejvanovského 
v Kroměříži a zároveň posluchačka prvního ročníku 
JAMU v Brně u MgA. Pavla Černého, která v loňském 
roce získala 3. místo na soutěži studentů konzervatoří 
Bachův varhanní podzim v Brně. Na programu zazní 
díla Johanna Sebastiana Bacha, Gorga Böhma, Milana 
Slavického, Felixe Mendelssohna-Bartoldyho, Maxe 
Regera a Charlese Marii Widora. Výtěžek z koncertu 
bude věnován na opravu varhan farního kostela.

Sbor Českobratrské církve evangelické v Moravské Třebové 
vás srdečně zve k nedělním bohoslužbám a setkávání v týdnu

Každé pondělí biblická hodina v domově dů-
chodců v 15:45 hod.
Každý čtvrtek biblická hodina na faře v 17 hod. 
na faře
Každý pátek kurzy alfa 17 hod. na faře pro zá-
jemce, kteří se chtějí ptát na otázky víry a probí-
rat témata související s křesťanstvím 
Každou neděli bohoslužby v 9 hod v sále na 
faře v zimním období 
Během bohoslužeb, pokud to situace vyžadu-
je, může být nedělní škola pro děti. Proto jsou 
k těmto shromážděním srdečně zvány celé rodi-
ny i s malými dětmi.

Velikonoční program: 
Neděle 1. dubna Květná neděle bohoslužby 
v 9 hod. na faře v sále
Čtvrtek 5. dubna Zelený čtvrtek bohoslužby 
v 17 hod. na faře - ustanovení večeře Páně
Pátek 6. dubna Velký pátek bohoslužby s veče-
ře Páně v 9 hod. v sále - den ukřižování Páně
Neděle  8. dubna Hod Boží velikonoční boho-
služby s večeře Páně v 9 hod. v sále - den vzkří-
šení Páně
Pondělí 9. dubna Velikonoční pondělí 
Farní úřad: Svitavská 40; 571 01 Moravská Tře-
bová tel. č. 461 311 665; 777 234 514

Masopustní veselí 
v Domově pro seniory

Již po dvanácté jsme si v domově připomněli maso-
pustní průvod se zábavou. V průběhu odpoledne kli-
enti ochutnali zabíjačkové pochoutky. Všichni, kteří 
přišli, si mohli také poslechnout a zatančit za dopro-
vodu hudební skupiny pana Beyera.   Realizační tým
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Společenský a kulturní život Čechů v Moravské Třebové do druhé světové války
Česká menšina tvořila v Moravské Třebové jen něko-
lik procent obyvatelstva – podle výsledků sčítání lidu 
v roce 1910 1 %, v roce 1921  5 %.. Češi podobně jako 
Židé „o sobě věděli“ – některé rodiny chtěly být pova-
žovány za německé, ale česká menšina jejich český či 
domněle český původ registrovala a připomínala. 

Češi a Němci na přelomu století
V 19. století bylo kromě několika málo usedlých ro-
din ve městě dosti pomocných pracovních sil z řad 
Čechů. Pamětník František Bezděk uvádí: „V letech 
šedesátých  minulého století byl český 
živel zastoupen takřka v každém čtvrtém 
domě.“ … „V letech devadesátých bylo 
v Moravské Třebové hodně českých to-
varyšů.“
Bezděk popisuje, jak se ještě v devade-
sátých letech 19. století Češi a Němci do-
kázali společně bavit, v té době zde prý 
byly k dostání i české kalendáře a po-
hlednice. Změna nastala koncem stole-
tí. Správa města byla v rukou liberálů až 
do roku 1906, ale už před rokem 1900 se 
začala silně projevovat opozice, repre-
zentovaná občanským spolkem (Bürger-
verein). Vyostřený boj mezi liberály a nacionalisty měl 
nepříznivý vliv na společenský život a atmosféru ve 
městě a ovšem i na život české menšiny. 
Češi se jednou za čtrnáct dní scházeli v hostinci 
U Zambalů, v dnešní ulici 9. května č. 11. V jedné ro-
dině existovala česká knihovnička asi o stovce svazků, 
z níž bylo možno si půjčovat knihy. Pořádaly se spo-
lečné výlety, častým cílem byla Trnávka. 
Už v osmdesátých letech 19. století vznikly jako pro-
tipól německých obranných spolků národní jednoty 
s cílem podporovat české obyvatelstvo rakouské mo-
narchie. Moravskotřebovsko spadalo pod Národní jed-
notu pro jihozápadní Moravu, založenou v roce 1886. 

Společenský a kulturní život české menšiny za prv-
ní republiky
Po vzniku republiky přibylo českých obyvatel zejmé-
na z řad státních zaměstnanců a jejich rodin, vedení 
města však zůstávalo německé. Československé zájmy 
zajišťovala zpočátku přítomnost vojenské posádky (si-
tuaci ovšem zkomplikoval nešťastný incident z 29. lis-
topadu 1918). Když byl 5. ledna 1919 pořádán  „první 
československý ples vojenský“ v tehdy Moravcově 
sále v domě. č. 2 na náměstí,  stál prý před domem po-
licista, zapisoval si příchozí a Němce se snažil vracet. 
Přítomný velitel posádky mu v tom zabránil. V čer-
venci 1919 byl v Moravské Třebové vytvořen místní 
odbor Národní jednoty.
Schůze U Zambalů po válce pokračovaly. Vhodným 
místem setkávání menšiny se stal „Tábor“, který byl 
ve státní správě. Moravskotřebovští Češi spolupraco-
vali s jeho obyvateli, kromě českého personálu hlavně 
s členy slepecké kolonie, se kterými vytvořili společ-
ný pěvecký sbor a zajišťovali pak hudební program na 
kulturních akcích. V květnu 1919 zde byla zasazena 
„Lípa svobody“.
V „Táboře“ byla také v roce 1920 otevřena česká 
menšinová škola. Zpočátku prý do ní žáci nemohli do-
cházet bez doprovodu dospělých, protože je němec-
ké děti po cestě bily. 19. prosince 1920 byla ve škole 
pořádána první vánoční nadílka. Tato slavnost se stala 
tradicí. Kromě proslovů a vlastního obdarování dětí (i 
těch dětí z českých rodin, které menšinovou školu ne-
navštěvovaly) cukrovinkami i šatstvem a obuví bylo 
nedílnou součástí vystoupení žáků s recitací a zpě-
vem. Podobné slavnosti se pořádaly i na konci škol-
ního roku.
Po přestěhování ruského gymnázia do „Tábora“ se 
také jeho pedagogové a studenti účastňovali akcí čes-
ké menšiny a přispívali k programu, který se často 
odehrával právě v prostorách gymnázia. Nejoblíbe-
nější prý byly u Čechů ruské národní tance, zvláště 
kozáček. Kromě „slovanské vzájemnosti“ vedla Rusy 
ke spolupráci i vděčnost československému státu za 
poskytnutou pomoc. Při oslavách výročí vzniku Čes-

lezla v Boskovicích. Prvním starostou Sokola byl zvo-
len správce školy Eduard Kouřil. 
21. 5. 1921 navštívila sokolská župa Krále Jiřího 
z Boskovic Moravskou Třebovou. Přes nepřízeň poča-
sí byla sokolská slavnost dobře navštívena, údajně se 
dostavily asi 4000 lidí. Průvod šel z náměstí k táboru. 
Němci prý ostentativně stahovali rolety svých obcho-
dů, ale pak lezli na půdy a tajně sledovali průvod z vi-
kýřů. Spokojení hosté večer odjeli zvláštním vlakem.
První veřejné cvičení místního Sokola se konalo zřej-
mě 24. května 1924 v Boskovicích, v Moravské Tře-
bové až 14. září 1924. Zde však mělo velký úspěch, 
i němečtí obyvatelé se tentokrát shromáždili v ulicích, 
aby mohli sledovat průvod.
Stavba sokolovny byla plánována, uvažovalo se i o 
stavbě Národního domu, snahy o realizaci však ztros-
kotaly.

Otevření nové školní budovy
Zřejmě  největší slavnost české menšiny v období prv-
ní republiky byla spojena s otevřením nové budovy 
pro českou menšinovou školu ve Svitavské ulici 22. 

srpna 1926. Slavnost byla pečlivě připravována něko-
lik měsíců. Kromě nezbytného průvodu, četných pro-
slovů, hudebních vystoupení, veřejných sokolských 
cvičení, prohlídky školy a večerní zábavy Na písku byl 
na programu také župní sjezd brněnské jednoty Česko-
lovenské obce legionářské.

Nadšení menšiny pro společné akce však už koncem 
dvacátých let postupně opadávalo. Svědčí o tom po-
vzdech řídícího učitele Kouřila v zápisu ve školní kro-
nice za školní rok 1928/29: „Nutno konstatovati, že ze-
jména mladá generace, přicházející k úřadům do Mor. 
Třebové, nemá pražádného pochopení pro kultůrní a ná-
rodní práci v menšině. Jedinou zábavu hledá ve sportu, 
kuželkách, zábavách, tancování. Podniky, pořádané růz-
nými korporacemi v menšině, nenavštěvuje.“          -jm-

koslovenska se pravidelně zúčastňovali zpěvem čes-
koslovenské hymny a proslovem ředitele gymnázia. 
Někteří příslušníci české menšiny ale k ruskému osa-
zenstvu „Tábora“ pociťoval i určité antipatie, motivo-
vaná hlavně sociálními rozdíly.
Akce pro dospělé byly pořádány každou středu v hos-
tinci Na písku. Přednášelo se na aktuální témata, spo-
jená s výročími – např. bitvy na Bílé hoře, úmrtí J. A. 
Komenského, narození T. G. Masaryka. V červnu 1921 
byly do Moravské Třebové pozvány delegace z čes-
kých obcí v okolí „k prohlídce historických památek 

města Třebové, jež všechny připomínají, 
že v minulosti byla tato českou a uměle 
germanisována“ (záznam ve školní kro-
nice). Přednášejícím při vzdělávacích 
akcích byl často Eduard Kouřil, správce 
zdejší menšinové školy původem z Vel-
kých Opatovic, nebo místní katecheta, 
při  významných příležitostech poslanec 
Národního shromáždění František Venzl 
původem z Unerázky nebo jiní hosté 
většinou z Brna nebo Prahy. Na písku 
se pořádaly i zábavy 
a ochotnická divadelní 
představení. 

Pro zájezdy olomoucké opery sál Na 
písku nestačil, byl proto pronajímán 
Katolický (křestanský lidový) dům, 
kde bylo veliké jeviště. Olomoucký 
soubor v Moravské Třebové uváděl 
především opery Bedřicha Smetany, 
vždy ve vyprodaném sále. V roce 
1924 slavila menšina 100. výročí 
Smetanova narození. Moravskou Tře-
bovou navštívilo Orchestrální sdru-
žení Brno, sehrálo zde Mou vlast, 
koncert měl údajně velký úspěch i u 
německých milovníků hudby.
V roce 1922 byl založen jakýsi zábav-
ní kroužek, který 29. června uspořádal 
večírek české menšiny. Další subjekty, které organizo-
valy český kulturní život ve městě, vznikly na základě 
nových československých zákonů. 10. července 1922 
byla vytvořena česká místní osvětová komise, která 
převzala organizaci divadelních představení, kromě 
místních zdrojů využívala i divadelní soubory z okolí. 
Při veřejné knihovně, zřízené pro většinové německé 
obyvatelstvo v budově sirotčince v Jevíčské ulici, byla 
1. října otevřena česká čítárna a 1. listopadu tam byla 
přestěhována i česká knihovna. 
Účast Čechů na „většinovém“ kulturním životě byla 
podmíněna přinejmenším znalostí a akceptací němči-
ny. Problematické bylo členství ve spolcích, mnohé 
moravskotřebovské spolky měly svou „německost“ 
přímo v názvu. Češi mohli být a také bývali členy mu-
zejního a vzdělávacího spolku. V  muzeu byla podle 
stanov z roku 1908 jediným povoleným obcovacím ja-
zykem němčina, přístup do něj však měl kdokoliv. Vel-
mi důležitým aspektem kulturního života se stala kine-
matografie. Také zde se zejména 
po zavedení zvukového filmu na 
začátku třicátých let řešila otázka 
původu filmu, případně jazyka ti-
tulků. V Moravské Třebové se ve 
třicátých letech promítaly převáž-
ně německé filmy. České filmy se 
po zavedení zvukového filmu po-
dle jednoho pamětníka promítaly 
jen zcela výjimečně, podle jiného 
jednou měsíčně. 

Sokol v Moravské Třebové
12. dubna 1921 bylo rozhodnuto 
o založení pobočky Sokola, jejíž 
mateřská jednota byla v Městeč-
ku Trnávce. Nová pobočka měla 
37 členů – 28 mužů a devět žen. 
Jako pobočka v místě s českou 
menšinou musela mít ještě svou 
„ochranitelskou jednotu“, tu na-

Eduard Kouřil, první 
správce menšinové školy 

a starosta Sokola

Sokolský výlet na Bouzov v květnu 1933

Novostavba české menšinové školy podle projektu V. Vanického
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Absolventi Moravskotřebovské univerzity mají osvědčení

Co je to odlehčovací služba?

Úspěšné vystoupení žáků ZUŠ

O. p. s. Naproti informuje:
Kdo jsme: nově vzniklá organizace – obecně 
prospěšná společnost – zabývající se zejména 
zaměstnáváním lidí se zdravotním handicapem.
Co připravujeme: otevřít v měsíci květnu so-
ciální kavárnu – LASKAVÁRNU – kde budou 
pod dohledem odborného personálu pracovat 
také lidi se zdravotním postižením. Nyní dodělá-
váme interiér, nakupujeme vybavení, vyjednává-
me s dodavateli, připravujeme webové stránky 
apod. V měsíci dubnu přijmeme do týmu nové 
kolegy, které proškolíme, aby mohli nabízet kva-
litní služby budoucím zákazníkům.
Kdo kavárnu podpořil: na projekt Laskavár-
na jsme získali dotaci přes MPSV z fondů EU 
z Operačního programu lidské zdroje a zaměst-
nanost (OPLLZ). Dotační peníze mají pokrýt ná-
klady na období 2 let. Během této doby se má 
kavárna stabilizovat tak, aby se mohla v dalším 
období samofinancovat. Během dvouletého ob-
dobí bude v kavárně zaměstnáno 8-10 lidí se 
zdravotním postižením, kteří se mají za podpory 
trenéra, barmanů asistentů a externích profesio-
nálů v oboru kavárenství a sociální práce, naučit 
samostatně pracovat bez dalšího dlouhodobého 
dohledu. Kavárna má již nyní mnoho dobrovol-
ných pomocníků a dárců, jak z řad firem, tak 
i jednotlivců, kterým bychom chtěli touto cestu 
poděkovat za všestranné snažení a různorodou 
pomoc.
A proč název Laskavárna? Protože chceme na-
šim zákazníkům nabídnout plno laskavostí – las-
kavé prostředí, laskavý personál, laskavé akce, 
laskavou kávu a další dobroty a věci laskavé pro 
duši i tělo. Již nyní se těšíme, až pro Laskavárnu 
otevřeme a nabídneme všem hostům její služby.
Naše prosba: pokud byste měli k dispozici ne-
potřebné starší židle značky TON (kulaté sedát-
ko i opěradlo), budeme rádi, když nám je daru-
jete. Umíme je zrenovovat a mohou dále sloužit 
dobrým účelům.
Další aktuality se dozvíte v příštím čísle zpravo-
daje, na letácích, plakátech atd.
Dagmar Krhlová a pracovní tým o. p. s. Naproti

PROVOZNÍ DOBA 
Pondělí: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý: 8:30-13:00 Katecheze, tvoření, rod. 
a mateřské centrum
16:00-19:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
16:30-18:00 Flétničky s p. Dosedělovou
Středa: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum

Čtvrtek: 16:00-17:00 PLAVÁČEK (bazén ZŠ 
Palackého)
Pátek: 15:45-17:30 SVĚTLUŠKY (společenství 
dívek 7-11 let)
Na duben připravujeme:
4. 4. prodej výrobků na Velikonočním jarmarku 
v městské knihovně
27.-29. 4. Duchovní obnova pro Modlitby matek

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

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Devadesát šest frekventantů obdrželo ve středu 12. 
března osvědčení o absolvování právě ukončeného 
už dvanáctého ročníku Moravskotřebovské univer-
zity třetího věku. Téměř všichni z necelé stovky 
studentů se sešli v zasedací síni městského úřadu 
v Olomoucké ulici, aby z rukou Marie Blažkové, 
starosty Miloše Izáka a místostarosty Václava Ma-

čáta převzali doklad o svém studování. „Stejně jako 
předchozí i tento ročník univerzity třetího věku byl 
určen pro seniory, ale přihlášená byla i invalid-
ní důchodkyně kolem 50 let,“ říká garantka studia 
Marie Blažková. Zvyšuje se zájem i z okolních 
obcí. Poslední ročníky se přednášelo díky takto ob-
rovskému zájmu pro dvě třídy: „Před 13 lety jsem 
začínala s 23 posluchači,“ říká Marie Blažková. 
Její aktivitu podporuje také město, které zapůjčuje 
pro konání přednášek zasedací místnost městského 
úřadu v Olomoucké ulici a v rozpočtu pamatuje 
s pravidelnými ročními několikatisícovými příspěv-
ky. Za dobu trvání univerzity pro seniory přednášelo 
v rámci jednotlivých kurzů cca třicet lektorů, mezi 
nimi docenti z Prahy, inženýři, lékaři, pilot a samo-
zřejmě místní učitelé a lektoři. Podle Marie Blaž-
kové je možné zaznamenat podobnou aktivitu už 
i v ostatních městech regionu, Moravská Třebová 
má však suverénně nejdelší tradici. Marie Blažková 
dodává, že název Moravskotřebovská univerzita od-
lišuje tento náš městský studijní program od univer-
zit třetího věku v jiných městech a obcích.  (daz)

V Moravské Třebové se bude dát 
s Bonus pasem rekreovat levněji
Desetiprocentní slevu na vstupném do měst-
ských turistických a rekreačních zařízení schvá-
lila v počátku března rada města Moravská Tře-
bová. Stane se tak v rámci smlouvy o spolupráci 
na projektu Bonus pas Českomoravského po-
mezí s dobrovolným svazkem obcí Českomo-
ravské pomezí. Radní schválili slevu na vstupy 
do aquaparku, muzea a zámku. Projekt Bonus 
pas Českomoravského pomezí umožňuje držite-
lům pasu čerpat slevy a bonusy u provozovate-
lů služeb zapojených do této aktivity. Realizace 
projektu by měla být zahájena 30. dubna 2012. 
Město Moravská Třebová už nabízí své atrakti-
vity za zvýhodněné vstupné také držitelům karty 
Olomouckého kraje Olomouc Region Card. Po-
dle vedoucího odboru rozvoje města Miroslava 
Netolického počet návštěvníků využívajících 
slevových karet při vstupu do zámku či na úz-
kokolejku v Mladějově na Moravě dosahuje asi 
5 % z jejich celkového počtu a v poslední letech 
rychle roste. Kromě Moravské Třebové bude Bo-
nus pas možno použít i v dalších místech svazku 
obcí Českomoravské pomezí, jimiž jsou Svitavy, 
Litomyšl, Vysoké Mýto a Polička.               (daz)

Jeden z problémů města, o kterém se hlasovalo na 
veřejném fóru dne 22. 2. 2012 je tzv. odlehčovací 
služba. Tento pojem je pro mnoho z nás pojmem 
zatím neznámým. Co to vlastně je? Jde o terénní 
nebo pobytové služby poskytované osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
chronického onemocnění nebo zdravotního posti-
žení a o které je jinak pečováno v jejich domácím 
prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující 
fyzické osobě nezbytný odpočinek nebo pomoc 
v době, kdy se na přechodnou dobu nemůže o po-
stiženého starat. Služba může být denní, týdenní 

nebo pobytová na delší dobu, než si pečující osoba 
odpočine nebo se sama podrobí léčbě nebo hospita-
lizaci. Odlehčovací služba zabezpečuje pomoc při 
osobní hygieně, stravu, ubytování a sociálně tera-
peutickou činnost. Tuto službu si zpravidla hradí 
klient částečně sám. Přesto zatím nejen v našem 
městě, ale i v celém regionu nikdo tuto službu ne-
poskytuje. Požadavek na odlehčovací službu se ob-
jevuje stále častěji a žadatelé si ztěžuji, že v jiném 
regionu nejsou úspěšní, protože místa jsou stále 
beznadějně obsazená.
Gita Horčíková, členka komise Zdravého města MT

Měsíc březen v naší ZUŠ proběhl opět v soutěž-
ním duchu. V pondělí 5. března na ZUŠ Vysoké 
Mýto proběhlo krajské kolo soutěže základních 
uměleckých škol ve hře na dřevěné dechové ná-
stroje a ve středu 7. března ve hře na žesťové 
dechové a bicí nástroje. Soutěžních vystoupení 
v krajském kole se zúčastnili žáci postupující 
z okresního kola. V minulém čísle jsme uvedli 
výsledky a postupy žáků naší ZUŠ a nyní uvádí-
me výsledky krajského kola soutěže naší ZUŠ:
Zobcová flétna
Hana Křetínská 2. místo
Zdeněk Šlezar 3. místo
Jiří Kodeš 3. místo
Barbora Hegerová 3. místo
Monika Rašková 3. místo
Klarinet
Rostislav Abraham 2. místo

Bicí nástroje
Jakub Havelka 2. místo
Kateřina Rozlívková 3. místo
David Vávra 3. místo
Naši žáci obstáli v tvrdé konkurenci žáků ostat-
ních ZUŠ Pardubického kraje, úspěšně repre-
zentovali naše město i uměleckou školu a patří 
jim zato jistě zaslouženě naše uznání, dík a po-
chvala.

Dále bychom vás rádi pozvali na akce konané 
v dubnu na naší ZUŠ:
12. 4. a 19. 4. v 17:30 pravidelné Podvečery 
s Múzami konané v Komorním sále ZUŠ a 25. 
4. v 18:00 Koncert pedagogů konaný v Koncert-
ním sále ZUŠ. Těšíme se na vaši hojnou účast 
a přejeme vám příjemné a klidné prožití Veliko-
noc.      Pavel Vaňkát, ředitel ZUŠ

Předání absolventských osvědčení Moravskotřebov-
ské univerzity 3. věku      Foto: Dagmar Zouharová
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Letní tábory na rok 2012

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

Dům dětí a mládeže

3. 4. Zpíváme pro radost – oblastní kolo pěvecké 
soutěže. Pro 1. st. ZŠ od 9:00 hod., pro 2. st. ZŠ a SŠ 
od 10:30 hod. – komorní sál ZUŠ. Bližší informace 
zaslány školám v propozicích. Akce konaná ve spolu-
práci s místní ZUŠ. 
4.-6. 4. VELIKONOČNÍ POBYT V DDM pro děti 
1.-5. tř. Děti budou spát 
v prostorách DDM, stra-
va 5x denně, pitný režim 
neomezen. Cena 500 Kč. 
Děti je nutné nahlásit do 
3. 4. na tel. 731 151 790, 
461 316 786. Bližší in-
formace u p. Chadimové 
11. 4. Florbal 4.-5. tříd 
dívky – obvodní kolo 
v malém florbale od 
14:00 hodin v tělocvičně 
ZŠ Palackého, soutěž zá-
kladních škol 
12. 4. Florbal 4.-5. tříd 
chlapci – obvodní kolo 
v malém florbale od 
14:00 hodin v tělocvič-
ně ZŠ Palackého, postu-
pová soutěž základních 
škol
16.-17. 4. Poznávání přírodnin – soutěž pro žáky 3.-
4. tříd základních škol. 
18. 4. Florbal 4.-5. tříd chlapci – okresní kolo v ma-
lém florbale od 9:00 hodin v tělocvičně ZŠ Palackého, 
soutěž základních škol z okresu Svitavy
19. 4. Florbal 1.-3. tříd otevřená kategorie – obvod-
ní kolo v malém florbale od 14:00 hodin v tělocvičně 
ZŠ Palackého, soutěž základních škol
20. 4. DEN ZEMĚ V PARKU U MUZEA – součást 
kampaně Zdravého města k oslavám Dne Země na 
téma Ze života kosů a jejich kamarádů. Od 8:30-
12:00 hodin soutěžní stanoviště pro MŠ, 1.-3. třídy zá-
kladní a speciální školy v parku u muzea. Třídy se na-
hlásí telefonicky v DDM. Proběhnou také doprovodné 
akce od společnosti Ekokom, ukázka sokolnictví sku-
piny sv. Bavona z Banské Štiavnice a ochutnávka vý-
robků firmy Miltra. Podrobné propozice zaslány na 
školy. Na akci rádi přivítáme i maminky na mateřské 
dovolené a jejich děti. 
Módní přehlídka z odpadového materiálu aneb 
Šaty dělaj člověka od 13:00-15:00hodin v parku 
u muzea (v případě nepříznivého počasí v prostorách 
muzea). Akce pro 4.-9. třídy základní a speciální ško-
ly, odpovídající ročníky gymnázia a pro veřejnost. 
Třídy se nahlásí telefonicky v DDM. Akce se konají 
ve spolupráci s Kulturními službami a Zdravým měs-
tem Mor. Třebová. Bližší informace na webu nebo 
přímo v DDM.
23. 4. Vybíjená 4.-5.tříd – obvodní kolo chlapců a dí-

vek od 14:00 hodin, soutěž proběhne při příležitos-
ti zahájení provozu nově vybudovaného hřiště u ZŠ 
Palackého. 
24. 4. Mc Donalds Cup 1.-3. tříd – obvodní kolo na 
hřišti TJ Slovan od 9:00 hodin
25. 4. Mc Donalds Cup 4.-5. tříd – obvodní kolo na 

hřišti TJ Slovan od 9:00 ho-
din
28. 4. ČARODĚJNIC-
KÝ REJ – akce pro rodiče 
s dětmi a ostatní veřejnost. 
Od 15:00 hod. na kyno-
logickém cvičišti v lomu. 
Soutěže pro děti + dopro-
vodný program, vyhlášení 
nejkrásnějších masek. Ne-
bude chybět dětská tombo-
la, upálení přilétlé čaroděj-
nice a bohaté občerstvení. 
Předškoláci + masky ča-
rodějnic (čarodějů) mají 
vstup zdarma. Ostatní 20 
Kč. Spolupořadatelem akce 
je ZKO 308 a Zdravé měs-
to MT, sponzoři JSK, spol. 
s r. o., J&J – Josef Haas, 
Stavebniny Stupka, s. r. o., 

Účetnictví – Věra Netolická. Viz. plakáty, web DDM. 

Internetové rádio Dance With 
the Devil při DDM Moravská 

Třebová hledá nové členy
I když jsme internetové rádio, neznamená to, že v na-
šem novém týmu poptáváme pouze moderátory. Stejně 
tak důležití pro nás jsou lidé se smyslem pro psané slo-
vo, kouzlo fotografie nebo také umělci přes počítačo-
vou grafiku. Jsme plně otevřeni inovacím a nápadům, 
které mají šmrnc, což znamená, že pokud v naší nabíd-
ce nenajdete pracovní pozici, vždy dostanete spoustu 
prostoru si ji sami vytvořit. Našim členům nabízíme 
spoustu odměn a možností si splnit vlastní sny. Kdo 
by si nechtěl se svým idolem podat ruku v backstage, 
nebo si například dopřát dovolenou ve formě vysněného 
festivalu úplně zadarmo? Nemluvě o znalostech a zku-
šenostech, které vám budou pravidelně podávány na 
DWD mítincích. Ve spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže v Moravské Třebové jsme dali život nahrávacímu 
studiu s profesionální technikou a také s nimi pořádá-
me tento nábor. Stačí si jen načíst stránku www.dwd.
cz, kde v záložce NÁBOR najdete všechny potřebné 
informace. Pak už jen vyčkejte na email od jednoho 
z našich pracovníku a svoji kariéru můžete prohlásit 
za oficiálně započatou! STAŇ SE SOUČÁSTÍ BU-
DOUCNOSTI!            Pavel Krajíček, člen DWD 

Oblastní 
charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 2. 4. 2012 v refek-
táři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za 
účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 11. 4. 2012. Od-
jezd v 14:00 hod ze dvora Sociálních služeb na ul. Svitav-
ské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 739 002 744. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. 
Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupi-
lová, tel. 739 002 744.
Ukončení provozu charitního šatníku
V posledních měsících značně poklesl příjem šatstva 
v charitním šatníku, který provozuje Oblastní charita 
Moravská Třebová v prostorách fary. Jednou z příčin je 
rozmístění kontejnerů na oděvy v různých částech města. 
Charitní rada se usnesla, že šatník k 31. 3. 2012 ukončí 
svoji činnost. Sběr šatstva bude nadále probíhat pouze na 
základě vyhlášených jednorázových sběrů.
Zprávy z OCHMT
Program Kamarád
Díky finanční podpoře 80.000 Kč nadačního fondu Albert 
v rámci grantového programu Nadační fond Albert dě-
tem, může i tento rok pokračovat dobrovolnický program 
Kamarád. Jedná se o preventivní program zaměřený na 
podporu, pomoc, kamarádství, doučování a prevenci soci-
álně patologických jevů v rodinách. V minulém roce se do 
programu průběžně zapojilo 23 dětí a jejich velkých ka-
marádů. Jelikož se ukázalo, že jde o smysluplně strávený 
čas, můžeme díky podpoře Nadačního fondu Albert v této 
práci pokračovat. Kromě běžných schůzek dětí s dobro-
volníky se děti v březnu zúčastnily tvořivé dílny, kde si 
mohly vyrobit dekorace na Velikonoce a seznámit se s li-
dovými tradicemi a obyčeji spojenými s velikonočními 
svátky. Tento program plánujeme dále rozšiřovat. Zájem 
projevili dobrovolníci v Jevíčku, kde bylo proškoleno 9 
dobrovolnic a proběhla první setkání s dětmi.
CO SE DĚJE V DS DOMEČEK, STD ULITA A SAS 
ŠANCE PRO RODINU
STD Ulita
Pro uživatele STD připravili dva příslušníci městské po-
licie přednášku o drogách a jiných závislostech. Součástí 
přednášky byla  ukázka fotografií, které našim uživatelům 
přiblížily problematiku zneužívání drog a jejich dopadu 
na zdraví. Na závěr proběhla diskuse, při které byly zod-
povězeny dotazy uživatelů. Touto cestou chceme poděko-
vat veliteli městské policie panu Karlu Bláhovi a přísluš-
níkům městské policie za jejich vstřícný přístup a ochotu.
Šance pro rodinu
Díky finanční podpoře města M. Třebová ve výši 100 000 
Kč bude moci tato služba i nadále poskytovat své služ-
by sociálně slabým rodinám a rodinám, které se ocitly 
v nějaké tíživé situaci. Za poskytnutou finanční podporu 
upřímně děkujeme.
Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT, a tým pracovníků
Další informace a kontakty najdete na našich internetových 
stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v zařízeních DS Do-
meček  a STD Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.

O zlatou kulku Oldy Šetrného
Již 20. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovky pořáda-
li v sobotu 3. března 2012 na střelnici vojenské střední 
školy moravskotřebovští skauti. Zastřílet si letos přišlo 
93 účastníků. Jako každoročně byly v sázce medaile ve 
tvaru kulky pro nejlepší jednotlivce a dorty nazdobené 
do podoby terčů pro vítězná družstva. Soutěžilo se v šes-
ti kategoriích a kromě prestiže byly v sázce i zajímavé 
věcné odměny. Kdo zrovna nestřílel, mohl se zabavit 
připraveným doprovodným programem, jehož hlavní 
atrakcí byla letos praktická ukázka imitačních prostřed-
ků Armády ČR (dýmovnice, světlice apod.). S blížícím 
se polednem došlo na vyhlášení výsledků, při kterém 
medaile nejlepším střelcům 20. ročníku symbolicky pře-
dávali vítězové prvního ročníku z roku 1993. Poděko-
vání pořadatelů patří Vojenské střední škole a VOŠ MO 
v Moravské Třebové, městu Moravská Třebová a cuk-
rárně Linda.      Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Děvčata z kroužku mažoretky Střípky se dne 10. 3. 2012 zúčast-
nila soutěže PODHOSTÝNSKÝ POHÁR 2012 v Bystřici pod 
Hostýnem. Na této soutěži obsadila ve velké konkurenci krásné 
3. místo. Blahopřejeme                                           Foto: archív

Kreativní tábor v DDM od 16.-22. 7. 2012 pro děvča-
ta 3.-7. tříd. Tábor zaměřený na kreativní činnost. Sou-
těže v klubovně, na zahradě a v přírodě v rámci CTH. 
Výlety, turistika, koupání aj. Strava 5x denně, pitný 
režim neomezen, ubytování v DDM. Cena 2 100 Kč. 
Hlásit se můžete telefonicky nebo emailem v DDM. 
Bližší informace Andrea Aberlová.
Astronomický minitábor od 30. 7.-2. 8. 2012 pro děti 
od 2. tříd. Vzhůru za tajemstvím vesmíru. Astrono-
mická expedice Sluneční soustavou za tři dny, hledá 
posádku. Teoretická i praktická příprava zajištěna na 
hvězdárně. Ubytování v DDM. Cena 1 050 Kč. Hlásit 
se můžete telefonicky nebo emailem v DDM. Bližší in-
formace Andrea Aberlová.
LT na SRNČÍ od 11.-18. 8. 2012 pro děti od 8 let, 
ubytování ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní 
budově, cena 2 700 Kč. Hlásit se můžete telefonicky 
nebo emailem v DDM. Bližší informace u Jany Chadi-
mové. Fotografie z loňska najdete na našich webových 
stránkách.

Letní tábor v DDM od 9.-15. 7. 2012 pro děti 2.-5. tř. 
všeobecně zaměřený tábor. Soutěže v klubovně, na za-
hradě a v přírodě v rámci CTH. Strava 5x denně, pitný 
režim neomezen. Cena 2 100 Kč. Zájemci se mohou 
hlásit telefonicky nebo e-mailem v DDM. Bližší infor-
mace Zdena Tauerová. 
PřÍMĚSTSKÝ TÁBOR 1. BĚH od 23.-27. 7. 2012 
pro děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 
hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1 200 Kč (v ceně je 
zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická tábo-
rová náplň). Bližší informace u Zdeny Tauerové.
PřÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2. BĚH od 27.-31. 8. 2012 
pro děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 
hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1 200 Kč (v ceně je 
zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická tábo-
rová náplň). Bližší informace u Jany Chadimové.
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích, 
webových stránkách a na facebooku. Přihlásit se mů-
žete telefonicky 461 316 786 nebo emailem 
ddm.mt@atlas.cz nebo přímo v DDM.
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Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Vítěz soutěže v třídění odpadů 
si kromě peněz odnese 

perníkovou popelnici
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2012 
soutěží obce Pardubického kraje o trofej zvanou 
Perníková popelnice. Toto ocenění si mohou od-
nést vesnice a města, která za rok vytřídí nejvíce 
odpadů. S perníkovou popelnicí získají i finanční 
bonus od 40 do 130 tisíc korun. Moravská Tře-
bová se do meziobecního klání zapojuje i letos. 
Soutěž vyhlašuje Pardubický kraj ve spoluprá-
ci s autorizovanou obalovou společností EKO-
-KOM, a.s., s cílem motivovat obce v regionu 
k zapojení se do systému třídění odpadů a jeho 
dalšího využití. Organizátorem soutěže je Regi-
onální rozvojová agentura Pardubického kraje. 
Kromě již standardních kategorií pro obce zapo-
jené v systému EKO-KOM byly vloni vypsány 
i dvě nové samostatné kategorie a to ve spolu-
práci s kolektivními systémy ELEKTROWIN, 
a.s., a ASEKOL, s.r.o. Týkají se zpětného odběru 
vysloužilých elektrozařízení. 
Obce zapojené v systému EKO-KOM soutěží 
ve třech kategoriích podle počtu obyvatel. Utkat 
se tak mohou obce do 500 obyvatel, do 5 000 
obyvatel a nad 5 000 obyvatel. Hlavním krité-
riem hodnocení je celkové množství vytřídě-
ného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů 
v přepočtu na jednoho obyvatele obce. Přihlíží 
se také ke komplexnosti služeb obce pro občany 
v oblasti nakládání s odpady, jako např. zapojení 
obce do sběru bioodpadů nebo umožnění sběru 
nebezpečných odpadů. V každé kategorii budou 
vyhodnocena první tři místa. Ocenění je spojeno 
s finanční odměnou 40 tisíc, 70 tisíc, resp. 130 
tisíc korun. Samostatné ocenění bude uděleno 
i obcím, které jsou zapojeny do zpětného odběru 
elektrozařízení s kolektivními systémy ELEK-
TROWIN, a.s., a ASEKOL, s.r.o., mezi něž patří 
i Moravská Třebová.
V přihlášce zaslané organizátorům soutěže Mo-
ravská Třebová uvádí údaje o množství sebra-
ného biodpadu a nebezpečného odpadu. První 
byl vloni ve městě sebrán v množství 686 252 
kilogramů, nebezpečného odpadu se vytřídilo 
38 953 kilogramů.                           (daz)

Občané Moravské Třebové mají nyní zjednoduše-
nou možnost třídění vysloužilých drobných elektro-
zařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, 
která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, 
rozmístila k tomuto účelu v ulicích města tři spe-
ciální kontejnery. Cílem je ulehčit občanům tří-
dění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru 
menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí 
v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci ne-

dostanou. Takový osud potká např. velké množství 
elektrických hraček. Na kontejnerech je i speciál-
ní kapsa na použité baterie. Často jsou baterie za-
měňovány s elektroodpadem a ukládají se chybně 
do kontejnerů a boxů na elektrospotřebiče, anebo, 
a to je ještě častější, do komunálního odpadu. Do 
stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá 
elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, 
mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr 
otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá 
standardní velikosti počítače. Větší elektrozaříze-
ní – například televizory – mohou občané i nadále 
odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi no-
vého spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady 
na svoz a zpracování, stejně jako náklady na poříze-
ní nádob hradí ASEKOL. 
Místa rozmístění: 
ul. Jiráskova
ul. Dukelská
ul. B. Němcové u ZŠ

ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která pro-
vozuje kolektivní systém zpětného odběru elektro-

zařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán 
Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný 
systém pro zpětný odběr historických elektrozaříze-
ní v oblastech výpočetní, telekomunikační a kance-
lářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vy-
bavení pro volný čas a sport. Věnuje se ale i dalším 
oblastem, celkem se jedná o skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 
a 10. ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst 
zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 
opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběr-
ných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých 
druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provo-
zovaných více než 12 800 sběrných míst zajišťuje 
společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vyslou-
žilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů 
v ČR i v Evropě. V roce 2010 vybral ASEKOL od ka-
ždého občana ČR průměrně 1,57 kg elektroodpadu.

Kontakt:  ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, 143 
00, Praha 4, regionální zástupce pro Pardubický 
a Královéhradecký kraj: Lenka Vorlová, e-mail: 
vorlova@asekol.cz, tel.:  725 867 395, www.asekol.
cz , P.O.Box 51, 530 09 Pardubice

budou v roce 2012 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. 

Jaro 2012
Den Datum Místo přistavení vlečky a kontejneru
Pondělí 2.4.12 Sušice za hasičkou                                                         
Úterý 3.4.12 Sušice – parkoviště u JSK              
Středa 4.4.12 Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní    
Čtvrtek 5.4.12 Udánky – v horní části u č. p. 67 Kuba
Pátek 6.4.12 Udánky- u hasičky               
Sobota 7.4.12 Josefská – u prádelny                                
Pondělí SV -----------------------------------------------------------
Úterý 10.4.12 Olomoucká – u č. p. 40
Středa 11.4.12 Brněnská na chodníku u autoškoly
Čtvrtek 12.4.12 Lanškrounská u Orky
Pátek 13.4.12 Stará  
Sobota 14.4.12 u staré kotelny – naproti zahrádkám ul. Jiráskova
Pondělí 16.4.12 Západní – parkoviště před obchodem Konečný
Úterý 17.4.12 ul. Gorazdova, parkoviště na místě bývalé LŠU
Středa 18.4.12 Školní – u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova
Čtvrtek 19.4.12 Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26
Pátek 20.4.12 Dr. Jánského – mezi domy č. p. 5 a 7
Sobota 21.4.12 Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke
Pondělí 23.4.12 Hřebečská - u křížku
Úterý 24.4.12 Polní – u č. p. 1 Lepka
Středa 25.4.12 Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Čtvrtek 26.4.12 Dukelská – naproti kurtům
Pátek 27.4.12 Tovární u hřiště
Sobota 28.4.12 Pod Hamry
Pondělí 30.4.12 Jevíčská – u Domu armády
Úterý SV ---------------------------------------------------------------
Středa 2.5.12 Alšova – u bytovky č. p. 26
Čtvrtek 3.5.12 Alšova – u č. p.1 u kontejnerů na separovaný sběr
Pátek 4.5.12 Boršov – u retenční nádrže 14:00-15:00, parčík u Ondráčků 15:00-16:00, 

u řadových okálů (šestibytovky) 16:00-17:00

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stá-
lého dozoru pracovníků Technických služeb 
M. T., s.r.o. Všichni pracovníci jsou seznámeni 
a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebí-
rat, 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 (te-
levizory, 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 kte-
rém je v roce 2012 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. 

Ve městě byly umístěny tři speciální červené kontejnery 
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Hokejový dovětek
Labutí píseň hokejistů
Již na konci února – po sérii nečekaných porážek 
(Chrudim, Choceň) bylo zřejmé, že HC Slovan 
neobhájí loňský krajský primát. Dokonce i boj 
o páté místo v Hlinsku tým ostudně prohrál (6:3) 
a jak se ukázalo v domácí odvetě, nebyla to náho-
da. Hlinečtí to na Slovan, zvláště hraje-li v útlu-
mu, umí. Dokázali znovu zvítězit i v Moravské 
Třebové a HC Slovan tak zbylo pouze šesté místo 
v KLM 2011/2012, vítězem se stala Choceň.
HC Slovan - HC Hlinsko 3:5 (1:2, 1:2, 1:1) Bran-
ky: Petrů, Kobza, Faltus
Důvody pregnantně vyjádřil okresní tisk, když 
uvedl: „V týmu tentokrát chyběl výraznější lídr 
a o stabilní formě si i ve Třebové mohli nechat jen 
zdát. Slovan se přesvědčil, že ve sportu se střídají 
úspěchy s nezdary velmi rychle.“
Bilance v krajské lize: 32 utkání, 17 vítězství, 1 
vítězství v prodloužení, 14 porážek.
Střelci HC Slovan Moravská Třebová: 19 Malý, 
Skácel, 17 Zeman, 15 Kobza, 14 Faltus, Koláček, 
11 Muselík, 7 Kutmon, M. Peška, 6 Tregler, 5 
Volčko, 4 Petrů, 3 Urbášek, Husárek, 2 Rybníkář, 
Rulíšek, Fekiač, 1 Holub, Parolek, Holinka. 
Své soutěže dohrály také ostatní třebovské týmy. 
Juniory čekaly zápasy s týmy Poličky, Hlinska 
a Litomyšle. Jakýkoliv posun výše by býval byl 
úspěchem, leč nekonal – předpoklady se naplnily.
HC Slovan - HC Polička  1:3
HC Hlinsko - HC  Slovan  0:4 
HC Litomyšl - HC Slovan 4:3 N
Konečné pořadí:
8. místo   16  6  0  1   9  43:58  19
Lépe si vedl dorost v KLD. Třebaže nepostoupil 
do finále, podstoupil podobně jako v loňské se-
zoně lítý boj o konečné 3. místo, což se nakonec 
ukázalo být schůdným cílem. Konečné pořadí: 3. 
místo
HC Litomyšl - HC Slovan 2 : 4
HC Slovan - HC Litomyšl 8 : 1                     -mt-

Žákovský hokej
Hokejisté v Moravské Třebové jsou věkově diverzi-
fikováni. Se svými zkušenostmi přecházejí od těch 
nejmladších kategorií až do dospělosti. Muži nezo-
pakovali loňský triumf, junioři předváděli vše podle 
možností, nejlépe dopadl dorost. Za zmínku ovšem 
stojí také výsledky žákovských týmů HC Slovan 
(starší, mladší), kteří zasáhli – a to velmi úspěšně – 
do ligového formátu. 
O hodnocení sezóny jsme požádali odpovědného 
a renomovaného Mgr. Klacla, oceněného v anketě 
Sportovec roku 2011, který nám řekl:
Jak široké jsou kádry obou týmů a jakou mají 
úroveň?
V letošní sezóně jsem měl možnost působit jako tre-
nér i u dvou mládežnických mužstev a sice u mlad-
ších a starších žáků. Hráčské kádry těchto mužstev 
jsou, co do počtů, velice rozdílné a bohužel musím 
říct, že hlavně v kategorii starších žáků je počet hráčů 
na hranici sestavení mužstva. Abych byl konkrétní - 
kádr mužstva mladších žáků tvoří 15 hráčů a mužstvo 
starších žáků je složeno pouze z 10  hráčů. Hokejová 
úroveň těchto kategorií je vzhledem k počtům, které 
jsem uvedl, rovněž rozdílná. Hra mužstva starších 
žáků je založena v podstatě na čtyřech hráčích, kte-
ří výkonnostně převyšují ostatní a to je velice málo. 
Ale přesto musím říct, že výkony a dosažené výsled-
ky v této sezóně byly uspokojivé. U mužstva mladších 
žáků, vzhledem k dostatečnému počtu hráčů, je herní 
úroveň dobrá a má zřetelnou stoupající úroveň.
Lze vyvozovat z této reality něco pro budoucnost 
třebovského hokeje?V jakém časovém horizontu?
Budoucnost mládežnických mužstev je vždy ovlivně-

na mnoha faktory, které tady nebudu vyjmenovávat. 
Doplňování kádrů je někdy složité a často nezbývá, 
než se poohlédnout po okolních městech. To je ovšem 
řešení krátkodobé a dost problematické. Ale vzhle-
dem k tomu, že v nižších kategoriích je díky výborné 
náborové práci oddílu dostatečné množství chlapců, 
problém s nedostatkem hráčů do budoucna by neměl 
hrozit.
Lze někoho vyzvednout jako skutečnou (é) osob-
nost(i)? O kom budeme slýchávat více?.
V kategorii starších žáků je nejvýraznějším talentem 
Dominik Cach. Myslím, že pokud se mu vyhnou zra-
nění a zůstane na domácím ledě, tak je velikým přísli-
bem do budoucna. V mladších žácích je situace tro-
šinku jiná. Tam se svými výkony sice vyčleňují Pavlík 
Vaňous a Pepa Uhlíř, ale vzhledem k tomu, že se jim 
ostatní kluci snaží vyrovnat a poctivě na sobě pracují, 
tak nám v této kategorii vyrůstá spousta talentů. 
Pokuste se nastínit perspektivu moravskotřebov-
ského hokeje.
Vše je odvislé od náborové činnosti oddílu. V ní 
odvádí velice kvalitní práci pánové Jiří Kavan 
a Míša Černý. Počty náborovaných dětí nám mo-
hou závidět i velká hokejová města. Budoucnost 
hokejových adeptů je zajištěna velice kvalitním 
zázemím i hokejovým vybavením, které jim oddíl 
poskytuje. Časem by tedy mohl vymizet i problém 
s nedostatkem hráčů, který v současné době panu-
je v mužstvech dorostu a juniorky. Trenéři i vede-
ní oddílu zde musí řešit odchody kluků na studia 
do jiných měst a ti opravdu nejlepší hledají své 
uplatnění v soutěžích ligových nebo extraligových 
mužstvech. To se následně projevuje i v možnosti 
doplnění kádru prvního mužstva.                     (jk)

Dubnová sportovní 
pozvánka

Fotbal
  1. 4. 16:30 B-muži - Dolní Újezd B
  7. 4. 09:30 žáci st., ml. - Jablonné n/O.
  8. 4. 16:30 C-muži - Březová n/Svit. B
15. 4. 16:30 B-muži - Bystré
21. 4. 09:30 žáci st.,ml. - Třemošnice
 10:00 B-dorost - Třebařov
22. 4. 17:00 C-muži - Hradec n/Svit.
29. 4. 17:00 B-muži - Staré Město
  1. 5. 10:00 B-dorost - Kunčina
Cyklistika
14. 4. Silniční prolog (časovka na 9 km)
1. závod Cyklomanu 2012
Křenov-náves.Prezentace 12:00-13:00. Start 
13:30 v minutových intervalech, cíl u ryb-
níka v Boršově. 8 věkových kategorií. Ví-
tězslav Němčík, tel. 777 110 140, Martin 
Němčík
28. 4. Terénní časovka
2. závod Cyklomanu 2012
Crosscountry závod kolem Dubiny a Hra-
diska, Sušice-hřiště. Start v 15:00 hod., 
prezentace předtím. Josef Doležel, tel. 777 
206 702, Michal Horák
Bližší informace sledujte na www.cykloman 
cz, patrně první závod Cyklománka         -mt-

Cyklisté na běžkách
V zimní období hojně využívají třebovští cyklis-
té v rámci přípravy na celoroční sezónu lyžařský 
sport. Jestliže letos byla zima byla ve městě letos 
na sníh skoupá, cyklisté museli za bílou nadílkou 
za hradby. Přijatelnou možnost nalezli v lokalitě 
Hřebeč-Kamenná Horka, kde se sešli  entuzias-
mem sobě vlastním v plné parádě. Nádherné po-
časí a sluníčko přímo umocnilo lákavý pobyt na 
čerstvém vzduchu, stupnice mrazu se zastavila na 
přijatelném číslu 10. Závod s hromadným startem 
na 6,5 km (2 x 3,3 km) zvládla kompletně celá 
dvacítka zúčastněných, včetně tří statečných žen. 
Organizátor J. Doležel dodal: „Všichni byli spo-
kojení se svým výkonem. Po závodě se posedělo 
u ohně nad teplým čajem a debatovalo se o blíží-
cím se Cyklomanovi. Zvítězila pohoda, která jistě 
cyklistům vydrží do začátku jejich seriálu Cyklo-
man.                                -mt-

Program činnosti Klubu českých turistů na duben
1. 4. Odpolední vyjížďka na kole do blízkého oko-
lí. Sraz zájemců ve 13:00 hod. u autobus. nádraží. 
Vede: P. Harašta.
6. 4. Pracovní příprava na DP VANDR. Sraz 
účastníků ve14:00 hod. v klubovně odboru. 
7. 4. VANDR SKRZ MALÓ HANÓ - 45. ročník 
pochodu a cyklojízdy. Presence účastníků od 7:00 
do 9:00 hod. ve vstupní hale radnice na nám. TGM, 
cíle jednotlivých pochodů a jízdy na nádvoří zámku.
9. 4. Pěší vycházka po trase Vandru – Úklid nejfrek-
ventovanější trasy. Sraz účastníků ve 13:00 hod. 
u OD Lidl. Vede: J. Kuncová.
11. 4. Schůze odboru KČT pro upřesnění progra-
mu činnosti na květen a zabezpečení organizačních 
záležitostí květnových akcí. Začátek ve 19:00 hod.
14. 4. Účast na DP Po stopách Eskymo Wenzla 
v Zábřehu. Sraz zájemců v 6:40 hod. na nádraží ČD, 
odjezd v 6:56 hod. Návrat do 17:00 hod. Vede: L. 
Weinlich.

20. 4. Dubnové přátelské posezení v klubovně 
s promítáním obrázků z našich cest.
21. 4. Cyklovýlet Přes Drahanskou vysočinu 
v délce cca 70 km po trase H. Štěpánov - Suchý 
- Skalice n. Sv., vlakem do Svitav a domů opět na 
kole. Sraz zájemců v 8:00 hod. u autobus. nádraží. 
Návrat do 18:00 hod. Vede: J. Schneeweiss.
27.-29. 4. Cyklistický zájezd do Olomouce na cykloak-
ci Bílý kámen ve voj. újezdu Libavá. Sraz přihlášených 
v 15:00 hod. u autobus. nádr. Vede: D. Mikulková.
V dubnu budou opět uskutečňovány pravidelné 
středeční cyklovyjížďky do blízkého okolí. Sraz ve 
13:00 hod. u autobus. nádraží. Bližší informace u p. 
MUDr. H. Doleželové na tel. 461 316 755. 
Připravujeme:
1. 5. Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka
Případné změny v programu a doplňky budou zve-
řejněné ve vývěsní skříňce a na webových stránkách 
odboru www.kctmt.webnode.cz.

Klub českých turistů TJ SLOVAN Moravská 
Třebová pořádá třicátou čtvrtou

Cykloturistickou hvězdicovou 
jízdu do Javoříčka

v úterý 1. května 2012
Trasa jízdy: Mor. Třebová – Měst. Trnávka – 
Vranová – Lhota – Bouzov/Doly – Javoříčko 
a zpět 
Délka trasy: cca 65–70 km (z M. Třebové a zpět)
Sraz účastníků: v Javoříčku 12:00–15:00 hod.
Odjezd: individuální přesun do cílového místa 
dle vlastního rozhodnutí.
Odměna: v Javoříčku při presenci každý obdrží 
PAMĚTNÍ LIST.
Účastníci z jiných míst si volí trasu a čas dle 
vlastních potřeb. Akce se koná při běžném sil-
ničním provozu. Každý účastník jede na vlastní 
nebezpečí a je povinen dodržovat pravidla sil-
ničního provozu. Přijeďte se pozdravit se svý-
mi známými z předchozích ročníků.    

Srdečně zvou pořadatelé 
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Fotbal: jarní start se zdařil
Ale vraťme se k posledním fázi přípravy, abychom 
ji dle možností zkompletovali. Přípravka mladší 
se představila v přípravě na turnaji ve Svitavách 
a vedla si zdatně, když zvítězila v konkurenci TJ 
Radiměř a dvou domácích týmů (2003, 2004). Tur-
naj byl náročný, znamenal šest zápasů, nabídl řadu 
kombinačních akcí i pěkných gólů.
SKP Slovan M. Třebová - TJ Radiměř  (2:0, 2:2)
SKP Slovan M. Třebová - TJ Svitavy (0:3, 2:0, 1:1)
SKP Slovan M. Třebová - TJ Svitavy (0:4, 5:0, 5:0)
Nejlepším střelcem turnaje se stali třebovští hráči 
Šimon Václavek (8 branek), jemuž zdatně sekun-
doval Bohdan Karel (7 branek).
SKP Slovan (společný A-B tým dospělých sehrál 
v únoru a březnu řadu přátelských utkání na umě-
lé trávě. Výsledky byly povětšině pozitivní, což 
předjímalo bezproblémový průběh jarní části.
Mohelnice - SKP Slovan 3:1 (1:1)
Dub n. M - SKP Slovan 0:8 (0:2)
Štíty - SKP Slovan   3:3 (0:1)
SK Loštice - SKP Slovan  1:0 (0:0)
FK Mohelnice - SKP Slovan  4:6 (0:2)
Ostrý jarní start za mistrovské body znamenalo 
utkání na hřišti Třemošnice, v němž slovanisté za-
slouženě zvítězili a v tabulce tak poskočili o stupí-
nek výše (7. místo: 16 – 7 – 4 – 5  23:22  25 bodů). 
Ostatní družstva dospělých svá utkání předehrála 
v listopadu; přijatelně ke svým ambicím - vítězně.
Třemošnice - A muži 0:1 (0:0) 
Branky: Staněk 
B muži - Jevíčko  3:1 (1:0) 
předehráno v listopadu 2011
C muži - Třebařov  2:1 (1:0) 
předehráno                                                            (mt)

Švédsko 2012 aneb cesta mladých 
hokejistů za zážitky a zkušenostmi

Startuje seriál Cykloman Moravská Třebová 2012KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  
TJ Slovan Moravská Třebová 
zve k účasti na 45. ročník turi-
stického a dálkového pochodu 

a cykloturistické jízdy

VANDR SKRZ MALÓ HANÓ
který se koná v sobotu 7. dubna 2012

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 tzv. „DĚTSKÝ VANDR“, který 
je plný soutěží a her. 
Otevřeno bude „Občerstvení v Pekle“, včetně mož-
nosti vyzkoušet si různé westernové dovednosti. 
Cyklo trasa: na cca 50 km s terénními úseky 
Prezence: v sobotu 7. 4. 2012 ve vstupní hale 
radnice na nám. TGM v Mor.Třebové od 7:00 do 
9:00 hod. 
Při prezenci obdrží každý účastník „něco dobré-
ho“ na cestu!
Startovné: členové KČT 15 Kč, děti do 15 roků 
20 Kč, ostatní 25 Kč
Cíl: všechny trasy končí na nádvoří zámku v M. 
Třebové 
- pro účastníky trasy 13 km z M. Trnávky zajištěn 
odvoz zpět do Mor. Třebové
- zajištěn skákací hrad pro děti
Odměna: pamětní list akce a drobný suvenýr
Zakončení akce: v 17:00 hod
Akce se koná za přímé podpory Městského úřadu 
v Moravské Třebové a ve spolupráci s Kulturním 
informačním střediskem v Městečku Trnávka. 
Informace: www.kctmt.webnode.cz.
Akce je zařazena do seriálu KČT „Dvoustovka“
ZDRÁVI DOŠLI!  Srdečně zvou pořadatelé

K systematicky rozvíjejícím se sportům ve Morav-
ské Třebové určitě patří hokej. Hokejová školička 
nemá o zájemce nouzi, sportovní růst všech, kte-
ří se naučí v předškolním věku bruslit, je daleko 
strmější než v případě fotbalistů, jejichž výchova 
pro změnu vykazuje delší tradicí. V symbióze dět-
ského a rodičovského očekávání připravil man-
agement oddílu HC v průběhu zimní sezóny opět 
řadu podnětných akcí. Kromě celoročních turnajů 
elévů, soutěží žáků, se oblibě těší zájezdy do tra-
dičních hokejových destinací. Slovensko a partner-
ské město Bánská Štiavnica se naplnilo úspěšně, 
po dvou letech zamířili třebovští do hokeji zaslí-
benému Švédsku. Hokejový týden nabídl účastní-
kům (35, elévové 2002-2003 + rodiče) v průběhu 
týdne návštěvu tří zemí – SRN, Dánska a Švéd-
ska. Nemohl chybět výběr interesantních návštěv 

v Kodani, Göteborgu a Jönköpingu. „Vše bylo 
pro nás velmi překvapivé, navštívili jsme kodaň-
ské Guinessovo muzeum rekordů a shlédli králov-
ský palác se slavnostní výměnnou stráží, muzeum 
zápalek (vyzkoušeli jsme si ručně balit zápalky), 
muzeum Husquarny v Jönköpingu.“ Ze základny 
v Annenbergu, opodál městečka Bottnaryd a je-
zera Svansjön, se postupně uskutečňovaly výlety 
do městečka Gränna, exkurze na originální ruční 
výrobu sladkých mentolových špalků Polkagrís. 
Nadšené cestovatele upoutala rybí tržnice Fiske 
Kϕrka v Göteborgu, tamější královské zahrady 
s živým losem a skaliska Saltholmen s pohledem 
na deltu řeky Göta. Zážitkem pro ně byla návštěva 
Volvo muzea a okouzlující expozice živé přírody 
v Universeu. Největší radost měli z aquacentra 
Rosenlundsbadet, kde se vyřádili v mořských vl-
nách a při různých vodních atrakcích. Nechybělo 
to stěžejní – přátelské hokejové zápasy se švéd-
skými kluby. „Sehráli jsme čtyři utkání. Kluci si 
změřili síly se zahraničními týmy a rozhodně to 
stálo za to,“ podotknul k jejich významu J. Ka-
van. Skutečným zážitkem dozajista byl druhý ve-
čer ve Švédsku, když jsme v Jönköpingu v hale 
KINNARPS aréna shlédli ligový zápas, v němž 
domácí HV 71 (s českým hráčem Pirošem) pro-
hráli s týmem Lulea HF 3:4, aspirantem na titul. 
Mladí třebovští hokejisté zvládli 2.800 km dlou-
hou cestu za zážitky a zkušenostmi. Jejich ko-
lektiv to jistě stmelilo, neboť již nyní mají jasno 
o svých příštích sportovních plánech.        (mt)

Cykloman se ve městě natrvalo zabydlel, stal  se každo-
roční záležitostí nejen moravskotřebovských cyklistů, 
ale i těch ze širokého  regionu. Má za sebou už 10 roč-
níků a přes jednotící myšlenku sportovního zápolení 
a společenského střetávání je každý ročník jiný a kva-
litativním posunem vpřed. Co je tedy připraveno pro 
letošní 11. ročník?
Letošní ročník, jehož organizátorem je cyklistický od-
díl CK Slovan Moravská Třebová, se jede opět pod ná-
zvem Cykloman Haibike Cup 2012. Jeho součástí je 
deset samostatných závodů pro kategorie: 
J – junioři do 20 let, J – juniorky do 20 let, Ž1 – ženy 
do 40 let, Ž2 – ženy nad 40 let, Ž3 – ženy nad 50 let, 

M1 – muži do 40 let, M2 – muži nad 40 let, M3 – muži 
nad 50 let, M4 – muži nad 60 let

Vítězové  získají výsadní právo na jeden rok nosit čest-
ný titul pro nejuniverzálnějšího cyklistu města - Mo-
ravskotřebovský cykloman. Seriál deseti odlišných zá-
vodů začíná už v dubnu dvěma závody. 
Půlroční kolotoč vygeneruje další cyklomany, které 
budeme znát začátkem listopadu.
K favoritům prvého závodu patří svitavští cyklisté či  před-
loňský vítěz Boštík; pokud přespolní nedorazí, má jedineč-
nou šanci od počátku bodovat naplno zřejmě loňský do-
mácí cykloman D. Orálek. Překvapit ovšem může každý.

Závodníci, kteří absolvují 7 z deseti závodů budou za-
řazeni do slosování o hlavní cenu seriálu, poskytnutou 
firmou Haibike v zastoupení firmy Cykloněmčík,  
kterou je horské kolo Haibike v hodnotě 100 tisíc Kč. 
Seriál  Cyklománek VHOS Cup 2012
Souběžně se závody Cykloman je připraven také seriál 
závodů  pro děti v pěti kategoriích ve věku od 3 do 15 
let v 8 následujících závodech:
• Terénní časovka jednotlivců 
• Městské crosscountry  
• Silniční závod jednotlivců 

• Paperman (triatlonový závod)
•  Powerman (terénního běhu a crosscountry závodu 

na horských kolech) 
• Babí léto (crosscountry závod)
• Silniční časovka jednotlivců 
•  Závod do strmého vrchu (netradiční závod na sjez-

dové trati)
Také dětské kategorie soutěží o dětské horské kolo 
a podmínkou je absolvování alespoň šesti závodů. 
Více informací na www.cykloman.cz     Miloš Mička
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 Název závodu Termín

Prolog 14.4. Silniční prolog na 10 km
Terénní časovka 28.4. Terénní časovka jednotlivců (crosscountry závod na 20 km)
BACH 26.5. Orientační závod dvojic
Městské crosscountry 9.6. (6 km okruh v Mor. Třebové se všemi druhy povrchů na 60 minut + 1 kolo)
Ori cup 30.6. Silniční závod jednotlivců – na 40 až 120 km podle kategorií)
Paperman 4.8. Paperman (triatlon na tratích 200 m plavání, 20 km na kole a 3 km běh)
Powerman 18.8. Powerman ( terénní běh na 3 km a crosscountry závod na 20 km) 
Babí léto 15.9. Babí léto (crosscountry závod na 35 a 50 km)
Silniční časovka 13.10. Silniční časovka jednotlivců na 30 km
Výjezd do vrchu 27.10. Závod do strmého vrchu (netradiční závod na 200 m trati s převýšením 50 m) 
Galavečer 9.11. Závěrečný závod – vyhodnocení ročníku


