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A máme to za pár – druhé vítání návratu Slunce 
na Hřebči také letos!

Sobota 15. června 2013 byla vybrána jako ter-
mín konání druhého ročníku festivalu „na pome-
zí“. Mezi Moravskou Třebovou a Svitavami se 
letos opět sejdou fando-
vé dobré muziky, kva-
litní zábavy a přátel-
ského setkávání na akci 
Hřebečský slunovrat. 
Parkoviště U Tety na 
rozhraní našeho a nejen 
svitavského katastru se 
zaplní stánky a lavička-
mi, na nichž si můžete 
až do pozdních nočních 
hodin vychutnat při-
pravený program i gur-
mánské speciality.
Koclířov, Kamenná Hor-
ka, Moravská Třebo-
vá a Svitavy se po loň-
ské úspěšné premiéře 
setkávacího hudebního 
festivalu usnesly na je-
ho každoročních reprí-

zách. Že se nebude jednat o přesné kopie je na-
snadě, konkrétní obsazení letošního programu 
najdete na samostatném vkladném listu tohoto 

vydání. Ani letos nebudou chybět aktivity pro 
děti, které zajistí moravskotřebovský Dům dě-
tí a mládeže. Pivní fandové se mohou těšit na 

speciální pivo ze svi-
tavského Kopečku, jíd-
la a dalšího pití bude 
také dostatek. Organi-
zátoři stejně jako vlo-
ni upozorňují na cel-
kovou uzavírku areálu 
pro motorová vozidla. 
Přestože bude k dispo-
zici záchytné parkovi-
ště, je ideální opět vy-
užít nabídky hromad-
né kyvadlové dopra-
vy. V Moravské Třebo-
vé bude autobus zasta-
vovat na autobusovém 
nádraží a u nemocni-
ce. Jízdní řád najde-
te na straně 7 tohoto 
vydání.

Dagmar Zouharová

Propršená sobota 11. květ-
na nakonec přivedla na ná-
dvoří zámku několik desítek 
účastníků programu při-
praveného ke slavnostnímu 
otevření Cesty od renesan-
ce k baroku (CRB). Určitě 
nelitovali, že se vydali ven 
v dešti, neboť pro ně byl při-
praven dobrý kulturní výběr. 
Odpolední program zahájil 
starosta města Miloš Izák. 
S projektem CRB seznámi-
la přítomné jeho tvůrkyně 
architektka Markéta Veselá 
(druhá zprava).         

Foto: František Matoušek

Na absenci startovacích bytů pro mladé a tradič-
ně také na stav městských komunikací a chodníků 
se ptali vedení města občané Moravské Třebové, 
kteří ve čtvrtek 16. května přijali pozvání k dal-
ší z besed s představiteli města. Dalšími tématy 
byly chybějící parkovací plochy v centru, otázka 
budování obslužných cyklostezek do sousedních 
obcí, nebo problém s dodržováním nočního klidu. 
Ten sužuje obyvatele části města nad sportovním 
areálem, kde se v létě na stadionu konají diskoté-
ky, na koupališti nepřetržitě a podle nich zbytečně 
hlasitě celodenně vyhrávají reproduktory. Starosta 
města Miloš Izák i velitel městské policie Karel 
Bláha doporučují dojednat s okresní hygienickou 
stanicí měření hladiny hluku u nejproblematičtěj-
ších akcí, otázkou však je, jak úspěšná může být 
snaha o nápravu.
Nejmladší zástupkyně třebovské veřejnosti, která 
se do města vrátila ze studií a našla si zde práci, 
otevřela problém bydlení pro mladé. Město má 
v majetku na tři stovky bytů, některé jsou dávány 
do dražeb. Mladí by však uvítali budování nových 
startovacích malometrážních bytů pro jednotlivce 
za optimální nájem nebo rozumnou kupní cenu. 
Na jejich výstavbu ale město nemá peníze a deve-
lopeři se podle slov místostarosty Václava Mačáta 

Lidé se ptali starosty na parkoviště, vadí jim hlučné 
diskotéky, mladým ve městě chybí byty

ve Třebové dlouhá léta neukázali, neboť nepova-
žují investice do výstavby bytových domů v na-
šem městě za rentabilní.
Besedy s veřejností v neformálním prostředí 
a přátelské atmosféře jsou jednou ze součástí 
volebního programu současného vedení města. 

První z nich inicioval nezávislý měsíčník infor-
mací z města v roce 2011, další zatím tři pokra-
čování jsou však organizována přímo městem, 
jehož představitelé chtějí vycházet občanům 
vstříc s možností klást dotazy, jež je zajímají, 
přímo jim osobně.                                       (daz)
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Zprávy z radnice

Úspěšné ukončení projektu Technologické centrum, vnitřní integrace 
a elektronická spisová služba pro město Moravská Třebová

Krátké zprávy

hlavního stavbyvedoucího, později ředitele sta-
vební společnosti). Od října roku 2002 pracuji 
na městském úřadu na pozici vedoucího odbo-
ru. 

Stručný popis práce:
V oblasti státní správy jsem vedoucí odboru, kte-
rý řídí čtyři úřady: obecný stavební úřad, úřad 
územního plánování, vyvlastňovací úřad, státní 
památková péče. Kromě této řídící funkce vy-
konávám činnosti řadového pracovníka obecné-
ho stavebního úřadu na části správního obvodu 
a také zajišťuji výkon vyvlastňovacího úřadu. 
Poskytuji technickou pomoc pro obce při zápisu 
dat do jednoho ze základních registrů státní sprá-
vy – do RÚIAN. 
V oblasti místní správy zajišťuji sběr dat do tech-
nické mapy města, jsem delegován do pracov-
ních týmů městského úřadu, které se podílí na 
řešení úkolů k rozvoji města.

Stav, děti, zájmy koníčky:
Ženatý, manželka, 3 děti

vá. V roce 2011 bylo zrealizováno vybudování 
technologického centra jako základní infrastruk-
tury pro poskytování služeb jak městu Morav-
ská Třebová a jeho organizacím, tak i obcím ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Moravská Třebová a jimi zřizovaným organiza-
cím, které se ke společnému projektu přihlásily. 
Těmto institucím a organizacím budou poskyto-
vány produkty a služby technologického centra, 
jako je například datový prostor negarantované-
ho úložiště dat nebo hostovaná spisová služba. 
Pořízení spisové služby a implementace druhé 
části projektu proběhla v roce 2012. Celkem 
bylo nasazeno 35 licencí elektronické spiso-
vé služby pro obce a jejich organizace, včetně 
města Moravská Třebová a jeho příspěvkových 
organizací.
Třetí a poslední fází projektu bylo řešení vnitř-

Delegace ze Staufenberku přijede ve 
dnech 14. až 16. června 2013 do Morav-
ské Třebové na pracovní návštěvu mimo 
jiné k vytvoření programu oslav desetile-
tého partnerství s tímto krásným němec-
kým městem. Oslavy jsou plánovány na 
13.–17. září 2013.

Stínový ministr obrany za sociální demo-
kracii Jan Hamáček (na fotografii vlevo) 
v doprovodu poslance Václava Neubauera 
a starosty Moravské Třebové Miloše Izá-
ka navštívili koncem května Vojenskou 
střední školu a Vyšší odbornou školu mi-
nisterstva obrany. Setkali se zde s velite-
lem školy Vojtěchem Němečkem, který je 
seznámil se současnou skladbou vyučova-

V seriálu vizitek vedoucích odborů městského 
úřadu pokračujeme představením vedoucího 
odboru výstavby a územního plánování.

Ing. Dušan Sejbal  
Vedoucí odboru výstavby a územního plá-
nování, 48 let

Vzdělání: 
VÚT Brno, fakulta 
stavební, obor pozemní 
stavby 1982-1986
Autorizovaný inženýr, 
obor pozemní stavby - 
1997 

Profesní historie:
Po ukončení vysokoškolského studia jsem 
pracoval na různých pracovních stupních ve 
stavebnictví (od vedoucího střediska až po 

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 
2013 přihlášeno k trvalému pobytu cel-
kem 10 461 občanů ČR a 109 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové evidováno k 30. 4. 2013 
na trvalém pobytu 10 570 občanů.     (zr)

Vedoucí odborů městského úřadu se představují

ní integrace úřadu, které mimo jiné zajistilo 
napojení agendových informačních systémů na 
celostátní informační systém Základních regis-
trů a připraví technické podmínky pro procesní 
analýzy úřadu. Na třetí a poslední část projektu, 
který byl ukončen 31. 3. 2013, navazuje nový 
projekt z operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost, který je zaměřen na zvýšení 
kvality řízení a poskytovaných služeb Městské-
ho úřadu Moravská Třebová. Realizace celého 
projektu bude mít pozitivní dopad na zefektivně-
ní činnosti úřadu, snížení finančních nároků na 
chod administrativy a zajištění transparentního 
výkonu veřejné správy, dále pak na zlepšení kva-
lity práce obcí ve správním obvodu obce s rozší-
řenou působností Moravská Třebová a jejich or-
ganizací a organizací města Moravská Třebová.
Projektový tým eGON centra Moravská Třebová

ných oborů, s koncepcí další podoby vzdě-
lávání ve škole a s možnostmi uplatnění 
absolventů. V tomto školním roce vyšla na 
cestu praxe či dalšího vysokoškolského či 
profesního vzdělávání téměř stovka matu-
rantů.  (daz)  Foto: archív

Odchyt toulavých 
a opuštěných koček
Upozorňujeme všechny obyvatele a současně 
majitele koček v blízkém okolí ulice Lázeňské, 
že zde proběhne v termínu 10. a 11. června od-
chyt toulavých a opuštěných koček s následnou 
sterilizací. Žádáme tímto majitele, aby v tyto dny 
nepouštěli zvířata mimo své domovy. Odchyt 
bude prováděn v součinnosti s městskou policií.

Odbor životního prostředí

Tajemník Městského úřadu Moravská 
Třebová vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

úředník odboru 
životního prostředí
– na dobu neurčitou
– poloviční pracovní úvazek

Podmínky výběru vhodného uchazeče 
včetně náležitostí přihlášky jsou k dispo-
zici:
– na www.moravskatrebova.cz, na úřední 
desce městského úřadu
– na občanském informačním centru měst-
ského úřadu 
– u personalistky městského úřadu, tel. 
č. 461 353 027, E-mail: hbrziakova@mtre-
bova.cz
Nástup od 1. července 2013, případně 
dle dohody. Uzávěrka pro podání přihláš-
ky včetně všech náležitostí a příloh je 
10. června 2013.

Město Moravská Třebová se v roce 2010 zapoji-
lo do výzvy Integrovaného operačního programu 
určeného na rozvoj služeb eGovernmentu v ob-
cích. Dotace nám byla přidělena z Evropského 
fondu regionálního rozvoje a činila 85 % způ-
sobilých výdajů. Obsahem projektu bylo zřízení 
Technologického centra obce s rozšířenou pů-
sobností Moravská Třebová se spisovou službou 
a vnitřní integrací jako klíčového projektu Smart 
Administration strategie města Moravská Třebo-
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Moravská Třebová chce mít na svém 
katastru další kulturní památku

Školní budova ve Svitavské ulici postavená roku 
1925 pro českou menšinu na zakázku ministerstva 
veřejných prací jako jedna z veřejných staveb 
zřejmě bude prohlášena za kulturní památku. Odbor 
majetku města a komunálního hospodářství obdržel 
žádost Národního památkového ústavu, územní 
pracoviště Pardubice, o vyjádření města k návrhu 
na prohlášení za kulturní památku. Rada města tento 
návrh odsouhlasila na svém posledním květnovém 
jednání. V případě prohlášení nemovitosti za 
kulturní památku budou platit určitá omezení na 
základě stanovisek orgánu památkové péče. Nebude 
možné provádět na objektu výrazné vnější změny 
(např. plastová okna, změny na fasádě) a významné 
vnitřní dispoziční změny. Česká menšinová škola 
byla v Moravské Třebové založena původně 
v areálu uprchlického tábora, roku 1924 byla 
prozatímně zřízena druhá třída a škola přemístěna 

Centrum integrované podpory pomáhá 
zlepšit práci s dětmi, kterým nejde škola
Základní škola Jevíčko začala v dubnu 2013 re-
alizovat projekt podporovaný Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem České republiky 
pod názvem Centrum integrované podpory – Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko. Do projektu jsou za-
pojeni zejména zkušení speciální pedagogové, 
kteří na vybraných základních a mateřských ško-
lách našeho regionu ověřují možnosti speciálně 
pedagogické podpory v běžných školách. Jedná se 
o podporu dětí, které je nutné připravit speciálními 
pedagogickými formami práce na docházku do zá-
kladní školy a podporu žáků základních škol, kteří 
se během svého vzdělávání setkávají s problémy 
ať už vzdělávacími či výchovnými. 
Garantem projektu je Základní škola Jevíčko, ma-
nažerkou realizace projektu v podmínkách jed-
notlivých zúčastněných škol je Pavlína Baslerová 
z Moravské Třebové. Ředitel jevíčské základní 
školy Miloslav Parolek k projektu doplňuje 
důležité podrobnosti: „V základních školách na-
růstá počet dětí, které nemají diagnostikované 
specifické poruchy učení či dokonce hendikep 
v podobě sníženého intelektu a jiných typů 
postižení. Přesto mají často výrazné problémy 
s učením a chováním a obecně vykazují neúspěch 
ve školní práci. Právě těmto dětem budou pomáhat 
pedagogové proškolení v rámci projektu Centra 
integrované podpory.“ 
Po dva roky se téměř dvacítka učitelů či speciál-
ních pedagogů z Moravskotřebovska a Jevíčska 
seznamovala s metodami práce s dětmi, kterým 
„nejde škola“. Absolvovali množství seminářů jak 
metodických, tak přímé ukázky moderních způso-
bů práce s hendikepovanými či znevýhodněnými 
školáky – arteterapii, muzikoterapii, dramatera-
pii… To vše může pomoci dítěti se školními pro-
blémy nalézt nebo znovunalézt cestu k dobrým, 
nebo jeho schopnostem přiměřeným výsledkům. 
V současnosti je na startu projektu vybrána stov-
ka dětí ze šesti základních a tří mateřských škol 
regionu, aby s nimi učitelé vyškolení v projektu 
Centrum integrované podpory pracovali a přivedli 
je k úspěchu. „Některé děti potřebují vytvořit indi-

viduální vzdělávací plány, mnohdy s redukovaným 
obsahem učiva. Jinde redukce nutná není, stačí jen 
změnit formy a metody výuky a způsob upevňování 
získaných znalostí,“  upřesňuje Miloslav Parolek. 
V praxi probíhá pomoc jednotlivým školákům tak, 
že se s nimi na několika schůzkách týdně ve vol-
ných vyučovacích hodinách či po škole setkává 
jejich dohlížející pedagog a probírá s nimi aktuál-
ní situaci ve škole. Buď spolu vytvářejí optimální 
systém učení, nebo rozebírají příčiny případných 
neúspěchů. Čas je také na rozbor aktuálního psy-
chického stavu žáčka, od něhož se často potíže 
s učením a špatné výsledky odvíjejí.
Před započetím práce se žáky se na všech zúčast-
něných školách konala několikahodinová úvodní 
přednáška, v níž byli s cílem, formou a obsahem 
projektu seznámeni všichni pedagogové ve ško-
le. Dostali kontakty na koho se obrátit v případě 
potřeby pomoci jednotlivým žákům,  pro podpo-
ru při zpracovávání individuálních vzdělávacích 
plánů či třeba jen kvůli konzultaci o problémech 
konkrétních žáků. Stejně jako učitelé se o pomoc 
dítěti, které vykazuje trvalé školní problémy, mo-
hou ucházet i rodiče. Během projektu, který je plá-
nován do konce prosince roku 2014, tedy nebu-
dou podporováni pouze žáci. Metodická podpora 
je určena i jejich pedagogům a v případě zájmu 
i rodičům těchto žáků. Bližší údaje o projektu se 
dočtete na webových stránkách ZŠ Jevíčko: www.
zsjevicko.cz.
Projekt je realizován v následujících mateř-
ských a základních školách: 
MŠ Mladějov
MŠ Jevíčko
ZŠ Kunčina
ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka
ZŠ Jevíčko  
ZŠ Moravská Třebová, ulice ČSA
ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí
ZŠ Moravská Třebová, ulice Palackého

Dagmar Zouharová a Miloslav Parolek, 
ředitel Základní školy Jevíčko a odborný 

pracovník projektu

do budovy sirotčince v Jevíčské ulici. Brzy poté 
bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy 
v dnešní ulici Svitavské. Projekt, který zadalo 
ministerstvo veřejných prací Kotěrovu a Gočárovu 
žákovi Vojtěchu Vanickému (1898–1983), byl 
hotov v únoru 1925. Stavbu v letech 1925–1926 
realizovala prostějovská firma Hrbata a Smékal. 
V době vzniku novostavby menšinové školy 
šlo o školu dvoutřídní, rezervní třetí třída byla 
v zimě využívána jako tělocvična. V budově byla 
umístěna i mateřská škola s opatrovnou. Dnes slouží 
jako městem pronajatý prostor Oblastní charitě 
Moravská Třebová. Město má na svém území velké 
množství dalších kulturních památek. Nacházejí se 
většinou v městské památkové rezervaci a pocházejí 
z historických období renesance a baroka. Jedná se 
většinou o památky architektonické, jsou mezi nimi 
však i umělecké artefakty.    (daz)

Nadační fond mění 
postavení zdravotně 
postižených na trhu 

práce
V České republice dnes žije přibližně je-
den milion osob se zdravotním postiže-
ním, tedy 10 procent populace. Zaměstnání 
přitom většina shání marně. Firmy, orga-
nizace, státní správa a samospráva jsou 
i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem 
se zdravotním postižením a nedokáží si je 
představit jako schopné kolegy. Bohužel 
ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 pro-
centa osob se zdravotním postižení u sub-
jektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, 
ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní 
plnění nepomáhá. Firmy a organizace radě-
ji odvedou do státní pokladny statisíce na 
pokutách, než aby daly například kratším 
úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině 
prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či 
Crohnovou nemocí.
Nadační fond pro podporu osob se zdra-
votním postižením 
Již sedmým rokem funguje v České republi-
ce Nadační fond pro podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením (NFOZP). 
V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která 
popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace 
zlepšila: „Potřebujeme vzdělané persona-
listy, podnikatele a manažery, kteří budou 
dobře znát základy legislativy. A hlav-
ně poznají při různých setkáních, škole-
ních, vzdělávacích projektech příběhy lidí 
se zdravotním postižením, kteří pracují na 
manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, 
kdo to vlastně člověk se zdravotním posti-
žením je.“ Nadační fond má za sebou řadu 
úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kam-
paň „No a co?!“, která jako první upozor-
ňovala veřejnost na kvalitní práci osob se 
zdravotním postižením a s tím související 
ochrannou známku Práce postižených. 
Na stránkách www.pracepostizenych.cz 
lze nalézt řadu výrobků označených touto 
známkou, které vyrobily osoby se zdravot-
ním postižením a jejich zakoupením jsou 
podpořeni i jejich zaměstnavatelé. 
Proč zaměstnat osobu se zdravotním po-
stižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které 
nezaměstnávají OZP, musejí buď platit 
stotisícové odvody do státního rozpočtu 
za to, že postižené osoby nezaměstnávají, 
nebo mohou využít tzv. náhradního plnění 
(outsourcing služeb či výrobků od firem 
s náhradním plněním, tedy s více než 50 
procenty zaměstnanců se zdravotním posti-
žením). Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením se tak zaměstnavateli může vy-
platit i z ekonomického pohledu. Neje-
nom, že firma získá pracovitého a kvalifi-
kovaného člověka a nemusí platit státu, ale 
zároveň je zde řada daňových výhod. 
O činnosti a projektech nadačního fondu, 
ale také současné legislativě se více dozvíte 
na www.nfozp.cz               (zr)
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Čtení že není 
důležité? 

Že je lepší sedět u počítače než u knížky? 
Někteří byste asi odpověděli ANO. Žáčci 
druhé třídy by určitě, tedy doufáme, 
odpověděli, že mají knížky raději než 
prosedět celé odpoledne u počítačů. Pro 
všechny děti je čtení velmi důležité, budou 
ho potřebovat celý život, a nejen v českém 
jazyce. Naše škola se zaměřila na rozvoj 
čtenářské gramotnosti projektem Putování 
za pohádkou. Cílem projektu je přitáhnout 
děti zpět ke knížkám, aby si je oblíbily, 
aby po nich sáhly dříve, než zapnou tu 
bezduchou krabici. Děti se tohoto projektu 
účastní již od první třídy, jakmile se naučí 
všechna písmenka. Je úžasné sledovat 
ten velký pokrok, který prvňáčci udělají. 
V rámci tohoto školního projektu začala 
2. třída spolupracovat s Městskou kni-
hovnou Ladislava z Boskovic. Účastní se 
mnoha zajímavých besed – Pohádky, Ča-
sopisy, Básničky atd. Myslíme si, že tyto 
návštěvy jsou velmi důležité pro rozvoj 
čtení a hlavně přispějí k rozvoji dobrého 
vztahu ke knížkám. Tímto bychom chtěli 
za celou třídu moc poděkovat pracovni-
cím knihovny za skvělé besedy. 

Kolektiv učitelů ZŠ Kostelní náměstí

Předškoláci prošli historií našeho města

Informace Úřadu práce České republiky 

Cesta za dalším poznáním

Máme rádi knížky

V dubnu jsme si s předškoláky z II. MŠ Jiráskova po-
vídali na téma: Město, ve kterém bydlím. Tentokrát 
jsme se zaměřili hlavně na historii Moravské Třebové. 
Vysvětlili jsme dětem co je to bašta, hradby, prohlédli 
jsme si zámek, muzeum, kláštery apod. Po Schodech 
mrtvých jsme došli na Křížový vrch, kde nás zaujaly 
barokní kaple a sousoší Kalvárie. V Bráně času jsme 
dětem připomněli významné události z historie naše-
ho města. Nejvíce jsme se těšili na prohlídku radnice 
a návštěvu u pana starosty M. Izáka. Přivítal nás ve 
své kanceláři. Prohlíželi jsme si krásně klenuté stro-

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v rámci 
Pardubického kraje  
a) Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je v součas-
né době financována ze dvou zdrojů:
Z prostředků státního rozpočtu, kdy hospodaření 
s těmito účelově určenými prostředky je limitováno 
rozpočtem, přiděleným krajské pobočce ÚP ČR. 
b) Z prostředků Evropského sociálního fondu (dále 
ESF), který je určen na podporu realizace Evropské 
strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do 
lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstna-
telnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním 
příležitostí v přístupu na trh práce. Mezi základní 
programy ESF využívané v rámci APZ patří Ope-
rační program Lidské zdroje a zaměstnanost na léta 
2007-2013 (dále OP LZZ).
O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před vzni-
kem pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kte-
rý bude umístěn na pracovním místě s příspěvkem, 
není tedy možné požádat o příspěvek dodatečně 
a vyřizovat žádost se zpětnou platností. Na poskyt-
nutí příspěvku není právní nárok. Z nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti je nejvíce využíváno vytvá-
ření míst na veřejně prospěšných pracích, spole-
čensky účelných pracovních míst, na podporu sa-
mostatné výdělečné činnosti a zřízení chráněných 
pracovních míst.
Veřejně prospěšné práce (částečná úhrada mzdo-
vých nákladů)
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově 
omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí, 
státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, 

svým zpěvem jedna z posluchaček
• Městské muzeum s ukázkou řemesel, dřevěného 

měšťanského betléma Jarmily Haldové s figurkami 
skutečných občanů města.

• Bývalý mlýn Peklo zrekonstruovaný Dušanem Jur-
kovičem na stylově zařízenou restauraci.

• Dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele ve Slavo-
ňově, mariánské poutní místo Rokole s kapličkou 
s léčivou studánkou, pseudogotickým kostelem 
a loretou.

• Schönstattskou kapličku, jejíž základní kámen byl 
posvěcen papežem Janem Pavlem II. Zásluhou krás-
ného počasí, dobré nálady posluchačů a velké vstříc-
nosti ze strany průvodců si každý z účastníků exkurze 
odnesl spoustu nových poznatků.       Marie Blažková

dá skupinka mohla zahrát divadlo ke své pohádce. 
Naučili jsme se spoustu nových věcí. Už víme, co 
napsal Václav Čtvrtek, co je básnička, kdo píše 
knížky pro děti. Chtěli bychom moc poděkovat 
paní Mazurové a celé knihovně, že tam můžeme 
s celou třídou chodit a už teď se těšíme na příští 
návštěvu.             Žáci 2. třídy ZŠ Kostelní náměstí

Posluchači Moravskotřebovské univerzity 3. věku za-
končili 13. ročník poznávacím zájezdem do Nového 
Města nad Metují a jeho okolí (Peklo, Rokole, Slavo-
ňov) v termínech 17. a 24. dubna. Zajímavý program 
pro ně připravili pracovníci MIC, vedoucí Petra Ku-
řátková a Jiří Švanda. Druhý jmenovaný se ujal po 
oba dva dny funkce průvodce. Jeho zásluhou účast-
níci zvládli náročnou nabídku prohlídky historických 
památek ve městě a jeho okolí.
Viděli jsme:
• Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, jehož interiéry re-

konstruoval na počátku 20. století Dušan Samuel 
Jurkovič a Pavel Janák. V roce 1926 zde byl při své 
návštěvě ubytován T. G. Masaryk.

• Kostel Nejsvětější Trojice, jehož interiér oživila 

S naší paní učitelkou chodíme do knihovny na 
různé besedy. Již jsme byli na tématech: pohád-
ky, časopisy, básničky atd. V knihovně nás paní 
Mazurová rozdělí do skupinek, ve kterých vždy 
plníme zajímavé úkoly. Každá skupinka se musí 
hodně snažit, aby nakonec vyhrála odměnu. Nej-
více se nám líbilo téma pohádky, kdy jsme si kaž-

py, malby na zdech, starodávné velké hodiny a po-
slouchali zajímavé vyprávění pana starosty o historii 
budovy a největším sloupu na radnici. V zasedací síni 
jsme obdivovali krásné obrazy malíře Strážnického 
a v obřadní síni si zahráli na svatbu. Po rozloučení, 
s malým dárečkem a pěknými zážitky jsme se vraceli 
do MŠ a hned jsme radnici a pana starostu nakresli-
li. Druhý den jsme ho přivítali se slovenskou dele-
gací v naší MŠ. Rádi jsme mu obrázky osobně pře-
dali a tímto mu děkujeme za příjemný zážitek a čas, 
který nám věnoval.            A. Němcová, B. Šolcová

které zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců. 
Jedná se zejména o údržbu veřejných prostranství, 
úklid a údržbu veřejných budov a komunikací nebo 
jiné obdobné činnosti, mezi něž patří např.: pomoc-
né práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, 
kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovi-
štích atd. Jako náhradu veřejné služby je možné vy-
tvořit místa na VPP formou zkrácených pracovních 
úvazků. Příspěvek je poskytován do výše 11 000 Kč 
měsíčně/1 místo.  
Činnosti sociálního charakteru pro tzv. pracovníky 
poskytující ostatní osobní služby - příspěvek je po-
skytován přednostně a prioritně pro pomoc u zdra-
votně postižených dětí ve vzdělávacích zařízeních, 
zpravidla do výše 15 000 Kč měsíčně/na jedno místo 
v závislosti na délce úvazku, dohody jsou uzavírány 
zpravidla na dobu školního roku. 
Společensky účelné pracovní místo - vyhrazené 
(částečná úhrada mzdových nákladů)
Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů, 
mezd a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  
je poskytován zaměstnavateli, který vyhradí pracov-
ní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího 
zvýšenou péči, doporučeného na toto místo úřadem 
práce. ÚP poskytuje příspěvek zpravidla do výše 13 
000 Kč/měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy 
na dobu určitou, do výše 15 000 Kč/měsíc v přípa-
dě uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, na 
jedno společensky účelné pracovní místo, nejdéle po 
dobu 6 kalendářních měsíců. 
Samostatná výdělečná činnost
Nástroj, kterým může ÚP poskytnout příspěvek 
uchazeči o zaměstnání, který chce začít samostatně 
podnikat. Komise posuzuje konkrétně předkládané 
podnikatelské záměry z hlediska reálnosti a záruk 
dlouhodobějšího úspěšného podnikání. Dohody se 
uzavírají na 12 měsíců; maximální výše příspěvku do 
30 000 Kč; příspěvek je určen na vybavení pracoviště.
Chráněná pracovní místa
Úřad práce podporuje vytváření chráněných pracov-
ních míst (CHPM) pro osoby se zdravotním posti-
žením, které jsou v evidenci ÚP nejméně 2 měsíce 
formou příspěvku na zřízení těchto míst. Délka zá-
vazku obsazení chráněného místa je po dobu 3 let. 
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je 
poskytován do 40 000 Kč na 1 CHPM a je určen na 
vybavení pracoviště, současně je možné také získat 
příspěvek na provozní náklady – do výše 2 000 Kč 
měsíčně na 1 CHPM.
Kontaktní osoby:
Pardubice – Ing. Rita Kopová, 950 144 452, rita.
kopova@pa.mpsv.cz  
Chrudim – Lenka Lichtenbergová, 950 119 444, 
lenka.lichtenbergova@cr.mpsv.cz
Svitavy – Ing. Jana Bělohlávková, 950 163 441, 
jana.belohlavkova@sy.mpsv.cz
Ústí nad Orlicí – Ing. Ivana Mikulecká, 950 172 325, 
ivana.mikulecka@uo.mpsv.cz

Předškoláčci z II. MŠ Jiráskova byli na radnici 
přijati starostou města       Foto: archív
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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

vládnul klid a pořádek a cestující mohli opět 
v duchu poklidném využívat služeb jednotli-
vých přepravců. 

Podnapilá v řepce
Dne 14. 5. oznámil ohleduplný řidič R. H. 
z Udánek, že v úseku komunikace mezi Mo-
ravskou Třebovou a Starým Městem se po-
hybuje zřejmě značně podnapilá žena, která 
ohrožuje nejen silniční provoz, ale zejména 
svůj život. Hlídka městské policie ihned vy-
jela na kontrolu uvedené komunikace. Ženu 
z dálky spatřili strážníci uprostřed vozovky, 
její nejisté kroky směrovaly ke Starému Měs-
tu. Když však spatřila policejní vozidlo, dala 
se na útěk do řepkového pole, kde po několika 
desítkách metrů upadla. Jelikož se žena nezve-
dala, nezbylo strážníkům než začít v poli pl-
ném žlutých květů a pylu hledat. Ženu nakonec 
nalezli a po krátké rozpravě vyvedli z pole na 
silnici. Ve spolupráci s Obvodním oddělením 
PČR zjistili nacionále a bydliště dotyčné. Jeli-
kož žena žije sama v obci Bílá Studně, nezby-
lo, než se dopátrat její přítelkyně ze Starého 
Města, které strážníci podnapilou ženu předali 
do péče. Jen málo chybělo a k vystřízlivění po-
sloužilo lůžko protialkoholní záchytné stanice 
v Pardubicích. 

Krást se nevyplácí
Neúspěšně skončil pokus o krádež zboží v pro-
dejně Billa pro dvojici policistům dobře zná-
mých výtržníků D. B. a J. C. z Moravské Tře-
bové. Oba mladíci ve věku 19 let byli sledováni 
zaměstnanci obchodního řetězce, kteří nakonec 
na místo přivolali hlídku městské policie. Když 
oba výtržníci zpozorovali příchozí představi-
tele zákona, ihned tušili kolik uhodilo a snažili 
se proto lupu zbavit. Před zraky policistů začali 
odhazovat svůj lup i pod regály s úmyslem se 
jej co možná nejrychleji zbavit. Tím však neo-
belstili zkušené policisty s mnohaletou praxí. Za 
svoje představení si vysloužili odměnu v podobě 
blokové pokuty v té nejvyšší sazbě, kterou zákon 
v takových případech umožňuje. 

Karel Bláha, velitel městské policie 

Městská policie radí
Znečišťování veřejného  

prostranství
Přestupků proti veřejnému pořádku, které jsou 
zaneseny v zákoně o přestupcích, konkrétně pak 
v § 47  jsme se dotkli již v minulém vydání to-
hoto měsíčníku. A opět budeme hovořit o znečiš-
ťování veřejného prostranství, tentokrát ne však 
z pohledu nedbalého psovoda nýbrž neukázně-
ného občana. Někdy si ani neuvědomíme, že se 
tohoto přestupku dopouštíme. Zejména kuřáci, 
kteří dokouří svoji cigaretu a na místo využití 
odpadkových košů, kterých je ve městě nema-
lé množství a které jsou uzpůsobeny potřebám 
kuřáků, tedy k řádnému „típnutí“ hořící cigarety, 
pohodí nedopalek na dlažbu chodníku a zašláp-
nou. To by se ještě dalo tolerovat, kdyby však 
takový kuřák následně ohnul a nedopalek odnesl 
tam, kam patří. Bohužel nám takové pozůstat-
ky hyzdí ulice města, parky, ale mnohdy i dět-
ská hřiště, a to je vůbec nejhorší. Naštěstí, jak se 
podařilo prokázat, nedopalky užívají jako důle-
žitý doplněk ve svých hnízdech vrabci a pěnka-
vy. Tak třeba nás příroda jednou tohoto nešvaru 
sama zbaví. Ale přisuzovat znečištěné ulice jen 
kuřákům by bylo nespravedlivé. V mnoha pří-
padech se v ulicích povalují například jízdenky 
hromadné dopravy, různé papírky od bonbónů 
a mnoho dalšího nepořádku. A přitom nám za 
každé takové odhození ať již nedopalku či pa-
pírku hrozí sankce právě podle výše uvedeného 
zákona. Přestupek může být řešen na místě sa-
motným policistou nebo strážníkem a to ve zkrá-
ceném řízení uložením blokové pokuty do výše 
1.000 Kč, nebo předán správnímu orgánu, který 
nejen, že má pravomoc uložit pokutu mnohem 
vyšší, ale může také připočítat náklady za správ-
ní řízení. Snažme se zachovat ulice čisté a když 
opustíme například lavičku v parku, umožněme 
i dalším kolemjdoucím odpočinek 
v příjemném prostředí. 

Za deset metrů okapu 
chtěli padesát tisíc

Praktik, jak se nezákonně oboha-
covat na úkor druhých, neustále 
přibývá. A s jednou takovou, pro 
Moravskou Třebovou novinkou, 
se ukázala parta tří podvodníků ru-
munské národnosti, kteří oslovili 
muže ve věku 78 let v ulici Nové 
s nabídkou laciné výměny okapů na 
jeho rodinném domku. Slůvko „la-
ciné“ však není nikde přesně defi-
nováno a když dodělali svoji práci, 
řekli si za cca 10 m okapu o část-
ku 50 000 Kč. Když muž odmítnul 
tolik peněz vydat, neváhali pou-
žít násilí. Zatlačili muže do garáže 
a pod nevybíravými pohrůžkami 
se domáhali hotovosti. Naštěstí se 
však muži podařilo kontaktovat za 
pomoci tísňové linky policii. Díky 
okamžitému zásahu strážníků se 
podařilo vykutálenou partičku na 
místě zadržet a zabránit tak nejhor-

šímu. Před strážníky došlo k vyrovnání odvede-
né práce, ale za cenu obvyklou v této lokalitě, 
a to za práci a materiál. Strážníci na místo při-
volali Službu cizinecké policie, která okamžitě 
poznala v trojici zvláštních řemeslníků známé 
tváře. Převzala si proto tyto tři muže k dalšímu 
šetření. 

Motorkář
Nečekaně skončil výlet motorkáře ze Starého 
Města v pátek 17. 5. okolo 19:30 hod. Na výzvu 
policistů k zastavení vozidla nereagoval a začal 
ujíždět. Hlídka Policie ČR se za ním okamžitě 
vydala a začala motorkáře pronásledovat. Ne-
ukázněný řidič však nepočítal s tím, že v Mo-
ravské Třebové je vynikající spolupráce obou 
policejních složek, a tak daleko nedojel. Když 
už nebylo jiné možnosti, v ulici Piaristické od-
hodil motocykl a dal se na útěk. Uběhnul pouze 
několik desítek metrů, něž byl policisty zadr-
žen. A jaké bylo zjištění? Dotyčný totiž pozapo-
mněl, že k řízení motorového vozidla je nutné 
patřičné řidičské oprávnění, které bohužel ne-
měl. 

Rvačka na autobusovém nádraží
Dva podnapilí výtržníci se sešli „na půl ces-
ty“ v bufetu místního autobusového nádra-
ží dne 17. 5. po šestnácté hodině. M. P. ze 
Svitav a K. H. z Třebařova, oba zdatně ob-
čerstveni alkoholem se začali dohadovat 
o údajnou dlužnou částku, kterou jeden dlu-
žil druhému. Dokonce rozbitá láhev od alko-
holu, která se naštěstí údajně rozbila o loket 
ruky kryjící hlavu, svědčila o napjaté situa-
ci. Představitelé zákona rozsoudili případ ve 
zkráceném řízení, nařízením oběma výtržní-
kům zakoupení jízdenek, každému ve směru 
jeho bydliště, a vyčkali dojezdu obou auto-
busů. A tak na autobusovém nádraží opět za-
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme 
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino

Kulturní centrum
Fotofestival  
Moravská Třebová
29. června bude v budově muzea zahájen již 14. roč-
ník svátku fotografie. Jako tradičně budou na řadě míst 
instalovány výstavy profesionálních i amatérských 
fotografů. V den zahájení se budou v budově muzea 
konat různé přednášky a workshopy a na arkádách 
zámku v dopoledních hodinách i fotografická soutěž 
Salon na šňůrách. Další, online fotografická soutěž, už 
nyní probíhá na stránkách fotofestivalu. Pomyslným 
prologem celé akce bude výstava fotografií na ná-
městí, kterou do Moravské Třebové zapůjčí organiza-
ce DebRA , která podporuje lidi postihnuté vzácnou 
nemocí česky nazývanou „nemoc motýlích křídel“. 
Výstavní panely budou umístěny na náměstí v měsíci 
červnu. Z významných osobností fotografického světa 
bude letos v našem městě vystavovat Pavel Baňka, Jiří 
Thýn, Viktor Kopazs a další. http://fotofestivalmt.cz 

Lucie Robinson
Lucie Robinson je česká portrétní, výtvarná a módní 
fotografka. V rámci kampaní pro Louis Vuitton a dal-
ší renomované značky spolupracovala s osobnostmi 
jako Pavlína Pořízková, Miloš Forman, nebo Helena 
Houdová. Její práce jsou pravidelně publikovány 
v časopisech od módních (Elle, Instyle ad.) až po 
ryze výtvarné (Wig Magazine London, Vision China 
apod.). V posledních letech se Lucie stále více vě-
nuje vlastní výtvarné tvorbě, vystavovala mimo jiné 
v newyorském Museum of Arts and Design. 

Informace o DebRA ČR a EB
12 plus 12 je charitativní osvětová kampaň o životě 
lidí s nemocí motýlích křídel

DebRA ČR – pomáháme lidem s EB zažít co nejvíce 
a trpět při tom co nejméně

Lidem s nemocí motýlích křídel v ČR pomáhá již 
osm let občanské sdružení DebRA ČR. Posláním 
organizace je zvyšovat kvalitu života lidí s vzácnou 
vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa conge-
nita. Svými aktivitami se DebRA ČR snaží zapojovat 
lidi s EB do plnohodnotného života. Cílem činnosti 
organizace je hájit zájmy pacientů s EB a jejich ro-
din, zabezpečovat jejich informovanost a spolupra-
covat se všemi institucemi, které mají vliv na život 
lidí s EB. DebRA ČR poskytuje pacientům s EB 
a jejich rodinám řadu služeb, organizuje vzdělávací 
a integrační akce, úzce spolupracuje s Klinickým EB 
Centrem a realizuje benefiční aktivity a osvětovou 
kampaň 12 plus 12. V dubnu 2012 získalo Klinické 
EB Centrum při FN Brno, jehož členy jsou i pracov-
níci DebRA ČR, od ministra zdravotnictví ČR sta-
tut Centra vysoce specializované zdravotnické péče 
o pacienty s EB.

12 plus 12
Po tématu motýlích křídel a po pichlavých portré-
tech přišly na řadu pocity lidí s vzácnou vrozenou 
vadou kůže epidermolysis bullosa congenita. Vznikla 
nová sada unikátních fotografií, na nichž 12 význam-
ných českých osobností spolu s tanečníky Baletu 
Národního divadla vyjadřuje, co a jak cítí lidé s ne-
mocí motýlích křídel. Autorkou fotografií je Lucie 
Robinson. Každá z fotografií vyjadřuje konkrétní po-
city, touhy, potřeby jako je naděje, láska, jedinečnost, 
potřeba pomoci. Společným prvkem fotografií je 
obvaz. Jako symbolika svázanosti, omezení lidí s ne-
mocí motýlích křídel, ale také jako symbol ochrany, 
jejich “druhé kůže”. Na otázku, kde 
se odráží název 12 plus 12, odpovídá 
autorka projektu Jitka Čvančarová: 
„Je to docela jednoduché - 12 osob-
ností se stalo patrony 12 pacientů. 
Dosud jsme o EB informovali více-
méně v rovině teoretické. Chceme 
konkrétněji ukázat, jak se opravdu 
žije s EB, co děti i dospělí s EB den-
ně prožívají, čemu čelí, co mají za 
sebou, co potřebují k tomu, aby pře-
žili a po čem třeba i touží. Proto své 
příběhy napsalo a souhlasilo s jejich 
zveřejněním 12 pacientů s EB. Lidé 
si v našem diáři, na výstavě či na 
webu mohou přečíst všech 12 příbě-
hů“. Oděvní tvorbou se podílela na 
vzniku fotografií i významná česká 
oděvní designérka Liběna Rochová. 
Ta podle svých slov považuje EB 
za jedno z nejhorších onemocnění, 
s jakým se setkala, a proto se ihned 
rozhodla pro spolupráci na osvětové 
kampani. Působivé, neotřelé fotogra-
fie jsou představeny v nástěnném ka-
lendáři či v týdenním diáři. Kalendář 
12 plus 12 získal v polovině května 
dvě prestižní ocenění a jednu zvlášt-
ní cenu poroty, která hodnotila nej-
lepší kalendář pro rok 2013. Stejně 
jako v loňském roce získává DebRA 
ČR prodejem těchto výrobků peníze 
na pomoc a podporu lidem s nemocí 
motýlích křídel.                   (zr)

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

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

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

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického

Dne 29. června budou zahájeny vý-
stavy pořádané v rámci 14. ročníku 
Fotofestivalu Moravská Třebová.

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

Jitka Čvančarová 
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Další setkání 
se koná v pátek  

7. 6. 2013 od 17:00

 

FREE DANCE PARTY / VSTUP ZDARMA - Dj Fuller
Bacardi Gold & Cola – 45 Kč

7.6.

Laser Show s Amundsenem / VSTUP ZDARMA - Dj Maty
Vodka Amundsen – 25 Kč a super letní dárky

14.6.

80´S & 90´S Party - Dj Maty
Tullamore - 40 Kč 

1.6.

Jack Daniels Night - Dj Piere
Jack Daniels – 45 Kč a skvělé dárky

8.6.

Poslední zvonění v Duku Duku - Dj Pitrrs
Přijď v jakémkoliv přestrojení, přines vysvědčení a máš vstup zdarma!

29.6.

Z-Generation Night / VSTUP ZDARMA - Dj Pitrrs
Fernet Z – 25 Kč a super letní dárky

21.6.
Summer Cocktail Night - Dj Pegas
Cuba Libre, Tequila Sunrise, Mojito, Sex on the Beach, Fruity Party Drink, Piňa Colada – 60 Kč

Předprázdninový výprodej baru / VSTUP ZDARMA - Dj Maty
Vybrané druhy drinků za poloviční ceny

22.6.

28.6.

FOTO FUNNY PARTY - Dj Mirek Karásek
Budte IN a vyfoťte se s COOL rekvizitami!!! Malinové Mojito – 60 Kč

15.6.

Zkuste to s námi 
Keramika
Pro příznivce keramiky jsme připravili malý kurz 
pro dospělé, a to:
dne 1. 6. od 13:00 hod. v keramickém ateliéru 
Jany Trantírkové v Sušicích. Přihláška s dalšími 
informacemi je k dispozici v inf. středisku na 
nám. TGM.
Den otevřených ateliérů
V sobotu 22. 6. od 9:00 do 17:00 hod. budou ve-
řejnosti zpřístupněny moravskotřebovské výtvar-
né ateliery, a to:
Lázeňská 3 - Jan Paďour - obrazy, šperky, Jana 
Čubrdová - keramika a Jiří Ondra - obrazy
Sušice č. 17 - Trantírkovi (konec Sušic), kde bu-
dou nainstalovány keramické plastiky v okrasné 
zahradě majitelky, v malé galerii tavené sklo, 
nástěnná světla, svícny, zrcadla a misky. Ve vel-
ké galerii si můžete prohlédnout obrazy výtečné 
krajinářky Anny Krupičkové-Sekaninové.
Možnost občerstvení na místě. Těšíme se na 
Vás. Akce se koná pod záštitou Střediska kultury 
v Hradci Králové a kulturního zařízení v Chocni.

Jízdní řád Hřebečský Slunovrat
 15.června 2013 
 

   Svoz + rozvoz 
   M.Třebová 
   Vlakové nádraží 
   Autobusové nádraží parkoviště 
   Nemocnice 

   U Komína 

  M.Třebová 
odjezd Hřebeč

  Hřebeč
 odjezd M.Třebová 

   13:00              13:30 
   14:00      14:30 
   15:00      15:30 
   16:00      16:30 
   17:00      17:30 
   18:00      18:30 
   19:00      19:30 
   20:00      20:30 
   21:00      21:30 

   22:00        

   Odvoz Hřebeč – M.Třebová 
   00:30 2 x BUS 
   01:00 2 x BUS 

 
Miroslav Matocha, autobusová doprava 
Městečko Trnávka 70, 
569 41 Městečko Trnávka, 
tel. 603178774, 
mail: m.tour@centrum.cz 

Zakončení školního 
roku pod širým nebem
Moravskotřebovská Schola Za 5 pět vás srdeč-
ně zve na zakončení školního roku 22. červ-
na 2013 od 15 hodin na zahradě františ-
kánského kláštera (vstup z ul. Svitavské). 
V rámci odpoledne vám schola zahraje pásmo 
autorských písní Aleny Jílkové a vystoupí 
český písničkář a zpěvák, kapelník skupiny 
Oboroh Slávek Klecandr se svým recitálem. 
Po celé odpoledne bude k dispozici stánek 
s občerstvením. Budete si také moci prohléd-
nout a zakoupit výrobky sociálně terapeutic-
ké dílny Ulita a RMC Sluníčko či nahrávku 
scholy. Dobrovolné vstupné bude použito 
na ozvučení kostela. Děkujeme za podporu 
Římskokatolické farnosti Moravská Třebová, 
RMC Sluníčko a MKD.            Schola Za 5 pět

Tour de Beer
22. 6. 2013

od 13:00 hod. . . . start Tour de Beer
od 14:00 hod. . . . Pivní slavnosti
od 20:00 hod. . . . Diskotéka
místo konání  . . .  fotbalové hřiště 

TJ Slovan
Bližší informace na plakátech.

Jízdní řád Hřebečský 
slunovrat 15. června 2013
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1. 6. Dětský den s koňmi pro děti a širokou veřejnost 
– zábavné odpoledne ke Dni dětí pro veřejnost ve spo-
lupráci DDM a Jezdeckého klubu Útěchov. Na progra-
mu soutěžní stanoviště pro děti, ukázky z činnosti jez-
deckého klubu, ukázky z kynologie, bojového sportu, 
možnost svezení na koni, křest hříbat a další. Občers-
tvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Začátek akce ve 
13:00 hod v areálu Jezdeckého klubu v Útěchově
1.-2. 6. Střelecký víceboj ze vzduchových zbraní – 
mistrovství ČR
Rekreační středisko Srnčí Moravská Třebová. Akce 
pořádaná Svazem branně-technických sportů České 
republiky. Organizátorem je ZO SBTS ČR ve spo-
lupráci s DDM. Soutěž se koná pod záštitou starosty 
města Moravská Třebová a hejtmana Pardubického 
kraje
4. 6. Exkurze na hvězdárně pro MŠ Kunčina
6. 6. Exkurze na hvězdárně pro Gymnázium Mo-
ravská Třebová
6. 6. Atletická všestrannost – obvodní kolo družstev 
2.-5. tříd ZŠ, od 8:00 hod., hřiště ZŠ Palackého
7. 6. Den otevřených dveří na moravskotřebovské 
střelnici na kopečku nad závodištěm v Linharticích od 
15:00 hod. Pro děti od 10 let střelba ze vzduchových 
zbraní (pistole, pušky) a malorážových zbraní (pistole, 
revolvery a pušky), pro děti nad 10 let, mládež a do-
spělé ukázka a možnost vyzkoušení střelby z palných 
malorážových i velkorážových zbraní. Pořádá střelec-
ký zájmový kroužek DDM ve spolupráci s BTS Mo-
ravská Třebová
Ze života koní - tip na výlet. V průběhu měsíce červ-
na probíhá zábavně vzdělávací program pro MŠ a 1. 

stupeň ZŠ o životě koní, lidí kolem nich, možnost 
ježdění, opékání a další doplňkové aktivity jako mini-
zoo, hry a soutěže dle domluvy. Přijďte strávit příjem-
ný den u koní v areálu jezdeckého klubu v Útěchově. 
Termín lze domluvit podle potřeby předem telefonicky 
v DDM Mor. Třebová 461 316 786 nebo Edita Weissa-
rová, mob. 777 691 128
8. 6. Pohádkový les – tradiční akce pro rodiče s dět-
mi. Prezence 9:00-9:30 hod. v DDM (glejt 20 Kč). 
Pohádková stanoviště, na paloučku v Pekle audience 
u krále (odměny), jízda na koni, možnost zakoupení 
občerstvení a opékání špekáčků. S sebou sportovní 
oblečení, Kč, pláštěnku, špekáček a dobrou náladu. 
Akce ve spolupráci s Centrem volného času a Zdra-
vým městem v Moravské Třebové. Více na plakátech 
nebo v DDM a CVČ  
12. 6. OVOV – desetiboj odznaku zdatnosti pro ZŠ 
– okresní finále od 8:00 hod. ZŠ Palackého. Spolu-
pořadatelé ZŠ Palackého + VSŠ a VOŠ Ministerstva 
obrany v Mor. Třebové
15. 6. Hřebečský slunovrat dětem –  program pro ro-
diče s dětmi a ostatní veřejnost od 14:00 hod. - Hřebeč 
U Tety, stanoviště pro děti s odměnou, součástí bude 
prezentace: střeleckého oddílu při AVZO, HBT - po-
zorování slunce solarscopem i dalekohledem a aikida 
- lukostřelba. Program je součástí Hřebečského slu-
novratu pořádaného KS měst Mor. Třebová a Svi-
tavy. Dopolední program pro děti zajišťuje DDM Svi-
tavy. Podrobnosti na plakátech

Poslední volná místa na letní tábory v roce 2013
LT Kreativ od 8. do 14. 7. Tábor rodinného typu 

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

 Dům dětí a mládeže s ubytováním v klubovně DDM. Činnost dětí na tá-
boře je všeobecně zaměřená s celotáborovou hrou 
o životě proslulých loupežníků, např. Rumcajse, 
Jánošíka, Robina Hooda a loupeživých rytířů na 
zámcích Čech a Moravy. Vydáme se i za tajemstvím 
jejich loupežnické kuchyně, na programu grilování, 
opékačky, výlety a loupežnické úkoly. Dále tradiční 
táborový program. Cena 2.350 Kč. Pro členy krouž-
ků DDM sleva 100 Kč. Hlásit se můžete telefonicky 
nebo emailem v DDM. Bližší informace Bára Švest-
ková
Etnohrátky - zotavovací akce pro děti v termínu 
29. 7.-2. 8. Pro děti od 2. tříd. Denně od 8:00 do 
16:00 hod. Základy břišních tanců, afrotanců, ukáz-
ky masážních a relaxačních technik atd. Výpravy za 
indiány, domorodci, malování na obličej, dětské te-
tování, batika atd. Cena 1.200 Kč. Bližší informace 
Bára Švestková
Příměstský tábor I. běh – od 22.-26. 7. pro děti od 
7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a kon-
čit v 16:00 hodin. Cena 1.200 Kč, členové kroužků 
1.100 Kč v ceně je zahrnuta 2x svačina, oběd v re-
stauraci a klasická táborová náplň. Bližší informace 
u Jany Chadimové. Fotografie z loňska najdete na 
našich webových stránkách
Příměstský tábor 2. běh – v termínu 19.-23. 8. 
pro děti od 1. tříd. Program součástí celotáborové 
hry Čertův švagr – Putování za českými čerty + 
doprovodný program. Děti budou denně docházet 
v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 
Kč, členové kroužků 1.100 Kč v ceně je zahrnuta 
2x svačina, oběd v restauraci a mat. náklady. Bližší 
informace u Zdeny Tauerové
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích, 
webových stránkách a na facebooku. Přihlásit 
se můžete telefonicky 461 316 786 nebo emailem 
info@ddm-mt.cz nebo přímo v DDM
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Důstojník a poddůstojník rakouské zeměbrany z roku 1809.   
Repro: Kolektiv autorů, Pod císařským orlem (Historie habsbur-
ské armády 1526–1918).

Moravská Třebová za napoleonských válek
Obyvatelstvo českých zemí vnímalo válečné 
konflikty především jako náhlé narušení ustá-
leného životního rytmu, jako neštěstí, přináše-
jící nebývalé hmotné strádání. Také během na-
poleonských válek trpělo především drahotou, 
vysokými daněmi a rekvizicemi, nutností uby-
továvat vojska a plnit jejich bezohledné nároky, 
ale také hromadnými odvody do armády. Počty 
rekrutů z Moravské Třebové nejsou známy. Sou-
časník napoleonských válek F. W. Horky (1764–
1825) uvádí, že v roce 1808 bylo v Moravské 
Třebové odvedeno 33 mužů do zeměbrany, jindy 
se uvádí, že jich bylo přes stovku.
Naproti tomu příjemným narušením všední ka-
ždodennosti byla podívaná na cizí vojska, s ni-

miž přicházeli nejen zástupci exotických národů, 
ale často také významné politické osobnosti. 11. 
července 1809 v časných ranních hodinách prý 
Moravskou Třebovou projel v naprostém utajení 
císař František II. a o něco později jeho bratr ar-
civévoda Antonín.
Lidé ovšem v rámci tehdejších možností sledo-
vali také zprávy z bojišť a celkový vývoj poli-
tické situace. Byla např. zaznamenána báseň 
neznámého autora, ve které je obšírně vylíčeno 
slavnostní osvětlení a výzdoba Moravské Třebo-
vé a nadšení jejích obyvatel  po obdržení zprávy 
o vstupu spojeneckých vojsk do Paříže 17. srpna 
1814.

Pobyty vojsk v Moravské Třebové
Druhé koaliční tažení bylo charakteristické vý-
znamnou účastí Ruska. Už od sklonku roku 1798 
procházela ruská vojska přes české země do Itá-
lie. Koncem července 1799 táhli Rusové poprvé 
Moravskou Třebovou. 
Po vyhrocení rozporů mezi Ruskem a Rakous-
kem a odvolání Suvorova z Itálie táhla ruská voj-
ska přes Třebovou znovu. Podle záznamů F. W. 
Horkyho to byl 2. února 1800 Tučkovův pluk, 
4. února Siversův a Šepelevův, 6. února Kozlo-

vův a Essenův, 8. února husaři, kozáci a jezdec-
tvo Mansurovova a Siversova pluku. 10. února 
přišly do města pluky Švejkovského (?) a Puški-
nův (?) – myslivci, pěchota a dělostřelectvo. 14. 
února Svečinův (?) pluk a těžké dělostřelectvo, 
16. února pluk Přibyševského, dělostřelectvo 
a s ním hlavní špitál. Celkem prý bylo v Morav-
ské Třebové v únoru 1800 ubytováno 8730 vojá-
ků a 430 důstojníků, mezi nimi i generalissimus 
Suvorov a generál Korsakov.
8. července 1800 přenocovalo ve městě 395 fran-
couzských zajatců – pěšáků, jízdy a husarů, kteří 
byli příštího dne transportováni do Prahy. Dal-
ší transporty francouzských zajatců odpočívaly 
ve městě v únoru následujícího roku – 9. února 

430 mužů, 13. února 400 mužů, další 
transporty se zde zastavily 21. a 25. 
února.
7. prosince 1805 přišlo do Moravské 
Třebové 60 francouzských husarů, 
kteří příštího dne, po rekvizici 65 
koní, finančních prostředků a oděvů 
město zase opustili. Už 12. prosin-
ce však byly moravskotřebovskému 
panství i městu Moravská Třebová 
nařízeny další značné odvody pro 
francouzskou armádu.
Dne 21. července 1809 přišel na Mo-
ravskotřebovsko rakouský generál 
Bellegarde se svým vojskem, zůstal 
zde do 28. nebo 29. července. Podle 
Horkyho bylo právě v tomto roce ve 
městě ubytováno velmi mnoho vojá-
ků. 
V roce 1815 byli v Moravské Třebové 
opět Rusové. Pobyt ruského vojska 
byl prý spojen s četnými incidenty. 
Franz Fritscher podrobně zaznamenal 
konflikt zdejšího majitele tabákového 
skladu s ruskými vojáky. Šlo o potyč-
ku kvůli koním, které vojáci ukryli 
před deštěm do průjezdu a zabránili 
tak zákazníkům ve vstupu do skla-
du. Majitel skladu Josef 
Wilczke se je snažil vy-

vést a byl husary obviněn z pokusu 
o krádež pláště a týrán. Podařilo se 
dosáhnout exemplárního potrestání 
vojáků a ruští důstojníci ujišťovali, 
že jde o ojedinělý čin, který nemá 
vrhat špatné světlo na celou armádu 
či dokonce ruský národ. Už během 
předchozích průtahů ruských vojsk 
však přicházely neustále stížnosti 
od městských i venkovských oby-
vatel, kteří museli ubytovat 10 až 
20 vojáků podle velikosti domu, 
stěžovali si na nenasytnost vojáků, 
hrubé zacházení s ubytovateli, krá-
deže, znásilňování žen.

Šíření nakažlivých nemocí
Významným problémem souvise-
jícím s pobyty vojsk byla i hrozba 
rozšíření infekcí mezi civilní oby-
vatelstvo. V souvislosti s průtahy 
ruských vojsk v roce 1800 Horky 
pečlivě zaznamenával také počty 
nemocných vojáků, kteří ve městě 
pobývali. 2. února 1800 mělo při-
jít 138 nemocných, 4. února 148, 6. 

února 142, 8. února 148, 10. února 152, 14. úno-
ra 146, 16. února 279 nemocných. Hned u prv-
ního průtahu si Horky povšiml, že nemocní jsou 
převáženi ve speciálních zcela uzavřených vo-
zech opatřených prosklenými dvířky. Přes toto 
opatření zemřel 10. února 1800 dvacetiletý ruský 
kanonýr v domě č. p. 114 na tyfus. Není tedy 
vyloučena souvislost pobytu nemocných vojáků 
s několika úmrtími městských obyvatel na břišní 
tyfus v průběhu února a března. 
Epidemie se zde ovšem nešířily jen od vojáků. 
Např. začátkem března 1805 prý zavlekli do 
města nákazu zdejší obyvatelé, kteří při zpáteč-
ní cestě z trhu v Brně vzali do vozu nemocného 
člověka a přivezli jej až do Třebové, kde se uby-
toval v hostinci U černého orla. Následně bylo 
zaznamenáno deset úmrtí na břišní tyfus, jako 
první zemřel hostinský Michael Schrom.

Ubytování francouzských zajatců v roce 1814
Po Bitvě národů u Lipska v říjnu 1813 přišel 
do Moravské Třebové větší počet francouz-
ských zajatců postižených infekční chorobou, 
kteří byli ubytováni ve františkánském klášteře, 
v obecním domě (č. 16 na náměstí) a v lázních, 
kde byly zřízeny provizorní špitály. V klášterním 
refektáři a noviciátu bylo 2. ledna 1814 ubyto-
váno 60 těžce nemocných, z nichž 16 zemřelo. 
Celkem bylo do matriky zapsáno 57 „francouz-
ských válečných zajatců drážďanské posádky“, 
zemřelých mezi 4. lednem a 14. únorem – u ně-
kolika byla uvedena jen hodnost a příslušnost 
k jednotce, jména prý v těchto případech pro 
vážný zdravotní stav vojáků, případně bezvědo-
mí nebylo možné zjistit. Jako příčina úmrtí byl 
uváděn střídavě tyfus a úplavice. Zemřelí fran-
couzští zajatci měli být údajně pohřbeni v parku 
u muzea, v místech, kde stojí boží muka.
Nákaza se evidentně rozšířila mezi civilní oby-
vatelstvo Moravské Třebové. V matričních zá-
znamech je na začátku roku 1814 jako častá 
příčina úmrtí uváděn tyfus (zaznamenáno 14 
případů), v jednom případě břišní tyfus.         -jm-

Ruská pěchota kolem roku 1800. Repro: P. Haythornthwaite, 
Ruská armáda za napoleonských válek 1799–1814.
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Okénko ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé ZUŠ,
školní rok se pomalu blíží ke konci, a jako 
obvykle, je jeho závěr spjat s významnou 
akcí Slavnostní vyřazení absolventů. Ta 
je pro naše absolventy tečkou za studiem na 
naší škole. Zároveň chceme uvítat budoucí 
první ročníky, proto se při této příležitosti 
uskuteční také slavnostní „pasování prvňáč-
ků“. Tato akce proběhne dne 19. června v 18 
hod. v Koncertním sále ZUŠ. Slavnostní ce-
remonie bude obohacena o vstupy různoro-
dých souborů ZUŠ.
Rádi bychom vás chtěli pozvat na další akce, 
které připravujeme. A to na, v letošním škol-
ním roce poslední, Podvečer s múzami 6. 
června. v Komorním sále ZUŠ v 17:30 hod. 
Rovněž taneční oddělení chystá závěreč-
né vystoupení, a to 13. června v 17:30 hod. 
v Koncertním sále ZUŠ. Ani výtvarné oddě-
lení nezůstává pozadu a připravuje pro vás 
vernisáž absolventů výtvarného oddělení, na 
kterou se můžete těšit 20. června v 17:00 hod. 
ve výstavních prostorách zámku. Díla našich 
„mladých výtvarníků“ pak budou přesunuta 
do Koncertního sálu ZUŠ, kde od 21. do 28. 
června bude jejich výstava pokračovat.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme pří-
jemné strávení letních prázdnin.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Závěrečný výlet dětí ze školní družiny z „Křižovatky“

Užijte si padesátku slev s Bonus pasem

Známé i neznámé 
osobnosti Českomoravského pomezí

V sobotu 4. května přijaly děti ze školní družiny 
společně s druháky pozvání a navštívili Zeměděl-
skou a veterinární školu v Lanškrouně. Děti tak 
měly možnost na vlastní oči vidět mláďata jednot-
livých domácích zvířat. Největším zážitkem bylo 
krmení koz a koní. Dalším velkým lákadlem byla 
moderní a funkční zemědělská technika - traktory, 
kombajny, malotraktory a další zemědělské stro-
je. Tu si děti nejen prohlédly, ale měly možnost ji 
také řídit, nebo si do ní alespoň sednout. K dalším 
atrakcím patřila lukostřelba. Při prohlídce labo-

I v letošní turistické sezóně můžete díky Bonus 
pasu navštívit nejzajímavější místa 
regionu vymezeného historickými 
městy Litomyšl, Moravská Tře-
bová, Polička, Svitavy a Vysoké 
Mýto s výraznou slevou. Bonus 
pas Českomoravského pomezí zís-
káte v informačním centru nebo 

Víte, s kterými osobnostmi jsou spojena města 
Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová 
a Vysoké Mýto? Některé z nich zná celý svět, 
jiné budou určitě překvapením i pro vás. Sezná-
mit se s nimi můžete v nových animovaných fil-
mech Českomoravského pomezí. Příběhy Oska-

ratoře došlo i na poslech tlukotu srdce fonendo-
skopem. Děti se zájmem poslouchaly nejen tlukot 
srdce svého, ale i toho psího. V odpoledních ho-
dinách si pořadatelé připravili závody koňského 
parkuru. Po skončení děti odjely bryčkou k hlavní 
bráně, kde každý dostal balónek s logem školy. 
Všechny děti spokojeně odcházely na místní vla-
kové nádraží, odkud se vracely plni dojmů zpět 
do svých domovů. V dnešní automobilové době 
se i výlet vlakem stává nevšedním zážitkem.

Dagmar Valentová a Jana Krejčová

u jednotlivých poskytovatelů slev a výhod, mezi 
které patří hrady, zámky, muzea 
a galerie, ale i sportovní, ubytova-
cí a wellness zařízení, restaurace 
či kavárny. Bonus pasy a další za-
jímavé ceny můžete také vyhrát, 
pokud se stanete fanoušky Česko-
moravského pomezí na Facebooku.

ra Schindlera, Magdaleny Dobromily Rettigové, 
Zdislava, Josefa Sodomky a princezny Hereret 
přibližují také rozhlasové spoty, pohlednice nebo 
omalovánky pro děti. Vše najdete na nových 
stránkách věnovaných osobnostem našeho regio-
nu na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1. 6.-30. 6. Jiří Ondra – Olejomalby (Krajiny, 
vesmírné variace)
Výstava olejomaleb moravskotřebovského 
amatérského výtvarníka Jiřího Ondry. Přístup-
no v otevírací době knihovny (po-čt: 9-17 hod., 
so: 9-12 hod.)
17. 6. Za poklady východní Asie IV. – Laos
Závěrečná část z cyklu přednášek moravsko-
třebovského rodáka RNDr. Milana Blahy o po-
kladech zemí východní Asie. Začátek v 17:30 
hod. ve dvoraně muzea. Pořádáno ve spolupráci 
s Kulturními službami města Moravská Třebová
18. 6. Konverzační večer
Chcete si vyzkoušet konverzaci v anglickém, 
německém nebo ruském jazyce? Přijďte na jazy-
kové lekce, které zdarma vedou zkušení lektoři 
Hana Krejčová, Miroslav Landa, Šárka Sekani-
nová. Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, 
pořádáno pravidelně 1x měsíčně 

Knihovna dětem

Tvořivé středy 
5. 6. Motýl
12. 6. Šnek
19. 6. Dopravní značky
26. 6. Dárek pro učitelku/učitele
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení 
MěK  

3. 6. Knihovna patří dětem
Zábavný program pro děti k oslavě dne dětí – 
kvizy, soutěže, hry, knihovnický milionář. Nově 
přihlášení dětští čtenáři získají zdarma registra-
ci na r. 2013! Program je připraven od 9:00 do 
11:30 hod. a od 14:00 do 17:00 hod.
3.-6. 6. Pohádkové čtení na zámku
Každodenní podvečerní předčítání pohádek pro 
děti na nádvoří zámku. Začátek vždy v 17:00 

hod. Pořádáno v rámci 3. ročníku Týdne čtení 
dětem, který pořádá nezisková organizace Celé 
Česko čte dětem

Šikovné děti mezi námi
17. 6. Prstýnek z korálků 
Tvoření povede Vendula Izáková. Začátek je 
v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny
24. 6. Turnajové odpoledne, Člověče, nezlob 
se, začátek v 15:00 hod. v dětském oddělení, nut-
no se přihlásit předem! Nejlepší hráče odmění-
me! 

Cesta na severozápad
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Moravská Třebová, pořádá v neděli 2. červ-
na 2013 pro veřejnost již 13. ročník cyklistic-
ké akce Cesta na severozápad. Prezence a start 
mezi 9:00-9:30 u hasičské zbrojnice v Udán-
kách u Moravské Třebové (cca 100 m od křižo-
vatky u hostince). 
Akce je určena zejména dětem a školní mládeži, 
ale i všem ostatním, kteří chtějí strávit příjemné 
nedělní dopoledne v pěkném koutě přírody mezi 
Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebenem. 
Účastník ujede na kole přibližně 12–14 kilome-
trový okruh převážně po zpevněných cestách 
(trať a délka se operativně přizpůsobují počasí) 
a na vložených traťových kontrolách plní roz-
manité nenáročné a zábavné úkoly. Nezá vodí se 
(na čase nezáleží, každý může jet jemu vyhovu-
jícím tempem) a není nutné speciální kolo. Akce 
je proto vhodná i pro menší děti s doprovodem 
rodičů. Účastníci neplatí startovné. Více o akci 
i její historii najdete na www.cnsz.wz.cz. 

Junák Moravská Třebová
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Základní škola u kostela uspěla v dopravní 
soutěži         Foto: archív

Návštěva z Mírova v ZŠ Kostelní náměstí

Program Českobratrské církve evangelické 

Dne 23. dubna jsme se sešli všichni žáci I. stup-
ně v tělocvičně. Hned jsme se ztišili, protože 
nás zaujali dva muži v uniformě a především 
jejich čtyřnozí společníci. Tato návštěva k nám 
zavítala z mírovské věznice nedaleko Moravské 
Třebové. Byli to dva psovodi vězeňské služby 
a jejich speciálně vycvičení psi. Téma, o kterém 

Bohoslužby každou neděli v 9.00 hod.
Biblické hodiny v domově pro seniory každé 
pondělí v 15:30 hod. (výklady žalmů)
Biblické hodiny ve sboru (na faře) každý čtvrtek 
v 17:00 hod. (výklady knihy Genesis)
Neformální mezigenerační setkání členů 
a přátel sboru (páteční podvečer) každý pátek 
v 17:00 hod.
Staršovstvo sboru 
ČCE zve všechny 
přátele a členy sbo-
ru k účasti na sboro-
vém životě.
Rádi bychom vám 
pár větami předsta-
vili naše setkávání 
při biblických hodi-
nách v domově pro 
seniory. Ke společ-
nému zpěvu, mod-
litbám a čtení Bi-
ble se schází při-
bližně osm obyva-
tel domova, přichá-
zí i členové sboru 
z města. V součas-
né době se věnuje-
me výkladům staro-

jsme si povídali, bylo zaměřené na návykové lát-
ky a jejich nebezpečí pro zdraví a život člověka. 
Pak přišli na řadu hlavní aktéři, kteří nám do-
kázali, že umějí vyhledat drogy ukryté i v naší 
nářaďovně. Beseda byla velmi poučná a přinesla 
nám radu: „S návykovými látkami si raději neza-
čínejte!“     Žáci a vyučující I. stupně

zákonních žalmů, při kterých hledáme odpovědi 
na nejzákladnější životní otázky. Mnohdy s pře-
kvapením rozpoznáváme, že síla biblického po-
selství dokáže prozářit i těžké a nejtěžší životní 
zápasy, ze kterých bychom jen svou vlastní ži-
votní zkušeností nenašli žádné východisko. Do-
volujeme si vás pozvat k těmto hlubokým a ra-
dostným setkáním.

Dne 9. 5. se naše škola zúčastnila oblastní-
ho kola Dopravní soutěže, které probíhalo pod 
patronátem Městské policie Moravská Třebo-
vá a DDM. Oba týmy reprezentující naši školu 
obsadily překrásná první místa. Bojovalo se ve 
třech disciplínách - jízda zručnosti na kole, pra-
vidla provozu na pozemních komunikacích (test) 
a jízda na kole po dopravním hřišti. Ukázalo se, 
že spolupráce s preventistou a strážníky Městské 
policie Moravská Třebová na pravidelných be-
sedách a cvičeních na moravskotřebovském do-
pravním hřišti nás vede správným směrem, který 
informuje naše žáky, jak „přežít“ v různých si-
tuacích moderního světa dopravy. Všem zúčast-
něným gratulujeme a přejeme mnoho kilometrů 
bez nehod.                                      Martin Krejčí

III. ZŠ uspěla v dopravní soutěži

Jarní akce klientů 
v domově pro seniory
Konec dubna nám přijeli zpříjemnit klienti 
z Anenské Studánky s připraveným vystoupením. 
Celý program směřoval k jaru. Dále nás přišly po-
těšit děti pod vedením paní učitelky Nápravníko-
vé. Obě vystoupení se všem moc líbila. Pálení ča-
rodějnic jsme s klienty domova pro seniory pojali 
formou čarodějnické procházky ke Komínu, kde si 
objednal každý to, na co měl chuť. Děti ze ZŠ Kři-
žovatka si pro nás připravily pásmo ke Dni matek. 
Vystoupení bylo moc pěkné.              Realizační tým

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 3. 6. v refek-
táři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seni-
orů za účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 12. 6. 
Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb na 
ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na 
tel. 739 002 744. Půjčovna zdravotních a kompen-
začních pomůcek je v provozu každý pracovní den 
od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. 
Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Dne 14. června se od 9:00 do 13:00 hod. v par-
ku muzea uskuteční akce Zeptej se mě aneb Den 
s IZS. Loni měla tato akce velký ohlas a doufáme, 
že letošní ročník na úspěch naváže. 
Ukaž co umíš
Dne 21. května proběhl v zahradě františkánského 
kláštera další ročník akce Ukaž co umíš. Zúčastnili 
se ho senioři a zdravotně handicapovaní. Všichni si 
příjemné odpoledne plné her a soutěží užili a doufá-
me, že si odnesli i spoustu krásných zážitků. Tímto 
bychom rádi poděkovali za účast Domovu pro senio-
ry v Moravské Třebové a dále studentům Gymnázia 
Moravská Třebová za jejich pomoc při organizaci. 
Velké poděkování patří Zdravému městu Moravská 
Třebová, které poskytlo finanční příspěvek.
Návštěva
Dne 9. a 10. května jsme se opět setkali s přáteli 
z Vlaardingenu, partnerského města Moravské Tře-
bové. Byl to velmi příjemně strávený čas se zajíma-
vými lidmi. Doufáme, že při jejich další návštěvě 
v srpnu si ve svém programu udělají čas na návštěvu 
u nás.
Co se děje ve službách
Proběhla schůzka s rodiči, kde byli informováni 
o finanční situaci. MPSV neposkytlo na služby do-
statečnou finanční dotaci a na žádost o dofinanco-
vání ministryně MPSV odpověděla, ať se obracíme 
také na kraj a obce. Samozřejmě jsme tak učinili, ale 
v případě nedostatečné podpory hrozí uzavření slu-
žeb. Rodiče se tedy obrátili sami na pani ministryni 
s dotazem jak mají dále postupovat. 
STD Ulita
Klienti STD Ulita si v květnu užili týdenní ozdravný 
pobyt v Mladočově u Litomyšle. Seznámili se s vý-
robou puzzle ve firmě Ravensburger a jak chovat 
správně ryby v Rybářství Litomyšl. Samozřejmě 
zbyl i čas na zábavu a poznání historie měst. 
DS Domeček
Klienti Domečku se i v tomto roce zúčastní pozná-
vacího a ozdravného pobytu. Tentokrát navštíví Je-
seníky. V plánu je návštěva lázní, lesního baru, pro-
cházky po okolí a nesmí chybět posezení u táboráku, 
povídání a sportovní aktivity. Nad touto akcí převzal 
osobní záštitu a zároveň poskytl finanční podporu 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, kte-
rému tímto velmi děkujeme. 
Další informace a kontakty najdete na našich inter-
netových stránkách: www.mtrebova.charita.cz.

Krásné červnové dny plné pohody přeje tým 
pracovníků OCHMT 

Koncert Felixe Slováčka 
v Chornicích

Obec Chornice zve na koncert nejznámějšího českého saxofonisty 
a klarinetisty pana FELIXE SLOVÁČKA. Akce se uskuteční v so-
botu 1. června v Kulturním domě v Chornicích. Zahájení v 18:00 
hodin, vstupné 140 Kč. Předprodej v kanceláři Obecního úřadu 
v Chornicích, nebo na místě za 200 Kč. Bližší informace poskyt-
neme v pracovní době na telefonním čísle 461 327 807. Těšíme 
se na vaši účast.



strana 12 / červen 2013 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Školy

Víkend s roboty na Gymnáziu Moravská Třebová

Výuku v kvintě vhodně doplňují exkurze 
a projektové dny

Seriál 210 let Gymnázia Moravská Třebová

Přenocování ve škole je pro žáky velkou ne-
známou. Na vlastní kůži si to mohli vyzkoušet 
někteří naši primáni, sekundáni a terciáni. Lek-
toři předmětů fyzika, informační a komunikační 
technologie zrealizovali ve dnech 3.-4. května 
pro žáky nižšího stupně gymnázia projektový 
víkend Robot – pomocník člověka, který volně 
navazoval na již uskutečněný projektový den 
Robot – pomocník člověka. Žáci se během pro-
jektového víkendu seznámili s prostředím pro-
gramovacího jazyka Scratch a jeho modulem 
pro bitmapovou grafiku. Vytvořili jednoduché 
programy se zaměřením na sekvenční příkazy, 
jednoduché cykly s podmínkou a proměnnými. 

Závěrem si každý žák naprogramoval hru pro 
jednoho hráče – bludiště. Ze stavebnic ROBO 
TX Training Lab sestavovali jednoduché robo-
ty, které pomocí programovacích vývojových 
diagramů programu ROBO TX „oživili“. Na pá-
teční večer bylo připraveno promítání filmů s te-
matikou o robotech.                      Irena Štaffová

Od března 2012 běží na moravskotřebovském 
gymnázium projekt nazvaný Spojení teorie 
s praxí v přírodovědných předmětech, který je 
financován z prostředků Evropských sociálních 
fondů. Jednou ze tříd, která se do projektových 
činností nejaktivněji zapojuje, je v letošním 
roce kvinta. Během jarních měsíců absolvovali 
její žáci 2 exkurze a 2 projektové dny. V březnu 
navštívili podnik chemického průmyslu Synthe-
sia Pardubice. Moravskotřebovským byla před-
stavena výroba pesticidů včetně jejich aplikace 
v běžném životě. Koncem dubna zamířila zmí-
něná třída na mezinárodní květinovou výstavu 
Flora Olomouc. Středoškoláci se na vlastní oči 
seznámili s řadou rostlin, o kterých se dozvěděli 
v hodinách biologie, zároveň si v reálném pro-
středí připomněli nejdůležitější termíny z mor-
fologie rostlin. V květnu vyrazili gymnazisté na 

terénní projektový den do prostoru Hřebečské-
ho hřbetu. V nedalekém okolí školy poznáva-
li místní vegetaci a řešili úlohy se zeměpisnou 
a chemickou tematikou. Následující den ve škole 
pracovali s nasbíraným materiálem v prostorách 
laboratoří. Nedílnou součást aktivit projekto-
vých dní představovala práce s moderní techni-
kou, která byla zakoupena díky financím Evrop-
ské unie. Velký ohlas u kvintánů sklidila činnost 
s GPS, pH metry nebo novými mikroskopy. Bě-
hem všech projektových částí vyplňovali žáci 
pracovní listy připravené jednotlivými lektory, 
docházelo tak k pevnější fixaci získaných in-
formací. Z dotazníků, jejichž prostřednictvím 
účastníci projektu hodnotili jednotlivé aktivity, 
vyplývá, že exkurze i projektové dny považují 
gymnazisté většinou jako vhodné doplnění stře-
doškolského učiva.                     Přemysl Dvořák

4. díl aneb Kam nás posunuly projekty?
Projekt. Slovo, které s příchodem rámcových 
a školních vzdělávacích plánů začalo být skloňo-
váno denně ve všech pádech. Neznamená to, že 
projekty předtím neexistovaly. Ale pravdou je, že 
poslední dekáda dala projektům zelenou, a že spo-
lupráce zemí EU zpřístupnila českým školám ev-
ropské fondy. GMT se stalo v oblasti evropských, 
krajských i jiných projektů úspěšným realizátorem 
a uskutečněné aktivity, výborná vybavenost školy 

i pozitivní motivace žáků a učitelů jsou toho skvě-
lým důkazem. První evropský projekt začal v roce 
2005/06. Byl zaměřen na tvorbu nových výukových 
postupů a materiálů a výstup byl určen veřejnos-
ti a moravskotřebovským firmám. Další projekt, 
svým záběrem nejrozsáhlejší (7 aktivit), realizova-
ný v letech 2009-2011 měl společného jmenovatele 
v e-learningu – prostředí umožňujícím nové způso-
by studia a samostudia. Výsledky projektu využí-
vají nejenom žáci GMT, ale i žáci a učitelé míst-

ních škol i škol v kraji. Nejnovější 
evropský projekt realizovaný od 1. 
3. 2012 rozvíjí zejména přírodo-
vědné předměty a umožňuje peda-
gogům organizovat zajímavé pro-
jektové dny a exkurze. Již od roku 
2004/2005 se GMT aktivně účastní 
celosvětového projektu GLOBE, 
které vrcholí národními soutěžní-
mi setkáními Globe Games, kde se 
týmy naší školy pravidelně umís-
ťují na předních místech. V roce 
2011/2012 GMT uspělo také mezi 
projekty podporované společnos-
tí TESCO, a to hned ve dvou ob-
lastech – tělovýchovné a hudební. 
Získané vybavení umožňuje neje-
nom kvalitnější výuku, ale zejmé-
na snadnější organizaci soutěží 
a aktivit v oblastním, okresním, 
krajském i celonárodním rozsahu. 
Tělovýchovně projekty podporo-
vané Pardubickým krajem mají té-
měř stoprocentní úspěšnost a díky 

nim může škola každoročně žákům nabízet nové 
předměty, sporty, kroužky i vybavení. I v oblasti ja-
zykového vzdělávání využilo gymnázium v posled-
ních letech obrovských příležitostí. Na spolupráce 
se školami z partnerských měst navázaly nejdříve 
bilaterální projekty podporované Pardubickým 
krajem a poté mezinárodní partnerství Comenius. 
Partnerství rozšířila aktivity školy kromě Německa 
a Holandska také do Bulharska a Finska. Posled-
ní grantová žádost, která čeká na schválení, chystá 
projektové aktivity také se školami v Itálii, Velké 
Británii a Turecku. Obrovskou motivační injekcí je 
nejnovější program Comenius – Individuální mo-
bilita žáků, který umožňuje talentovaným žákům 
několikaměsíční studium v zahraničí. V letošním 
školním roce se uskutečnilo reciproční studium 
dvou žákyň v Moravské Třebové a v Hämeenlinně 
(Finsko) a v příštím školním roce budou mít stej-
nou příležitost další 2 žáci. Jak vidíte, výčet projek-
tových aktivit gymnázia je velmi pestrý. A zdaleka 
není konečný, protože žáci i pedagogové se zapoju-
jí do desítek projektů organizovaných vzdělávací-
mi institucemi, městem i školou. Všechny tyto čin-
nosti umožňují rozvíjet potenciál žáků, zvýšit jejich 
motivaci ke studiu nejenom preferovaných oborů 
a samozřejmě významně pomáhají připravit kvalit-
ní podmínky k jejich realizaci.         Vyučující GMT

Cyklobusem 
Českomoravským 

pomezím i v roce 2013
I v letošní turistické sezóně bude v provo-
zu cyklobus, který přiblíží všechny cyklisty 
i pěší k atraktivním místům Českomorav-
ského pomezí. Na svou trasu se poprvé vydá 
28. června 2013 a jezdit bude vždy v pátek, 
sobotu a neděli až do konce září. Bližší in-
formace přineseme v příštím čísle Moravsko-
třebovského zpravodaje.         Jiří Zámečník
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Mažoretky 
v Jemnici

Naše město a DDM reprezentovaly ma-
žoretky Střípky – Jahodové a Střípky I. 
na soutěži v Jemnici. Děvčata musela 
vstávat už o půl čtvrté ráno, protože měla 
před sebou 140 km. Ani po tak dlouhé 
jízdě je nepřešel elán a každá skupina 
si přivezla bronzovou medaili. Tereza 
Pergnerová, která byla pozvána do Jem-
nice a byla i v porotě, si udělala čas a vy-
fotila se s děvčaty.     

Za mažoretky Eva Kalábová

Jarní recitace v Moravské Třebové

První kolonizátorky severu

Recitace, smích a dětské štěbetání se ozývalo 
25. dubna na zámku v Moravské Třebové, kam se 
sjelo 105 recitátorů, aby se zúčastnili jarní recitač-
ní soutěže, kterou již po šestnácté pořádala zdej-
ší Speciální základní škola, 
mateřská škola a praktická 
škola. Nepřijeli pouze recitá-
toři z devíti speciálních škol 
pardubického kraje, jako milí 
hosté vystoupili i žáci speciál-
ní školy z Brna. Poroty měly 
obtížnou práci, protože pří-
padné nedostatky v přednesu 
či výslovnosti byly bohatě 
vyváženy nasazením recitáto-
rů. Vítězi soutěže tak nebylo 
pouze 12 oceněných jednot-
livců a 3 sbory, ale všichni 
účinkující, kteří svými výko-
ny a příkladným chováním 
vytvořili úžasnou atmosféru 
celé této jarní slavnosti. Sou-

těž byla finančně podpořena Pardubickým krajem 
a městem Moravská Třebová. Milým a již tradič-
ním pozdravem firmy Moravec byly výborné kolá-
če, které dětem přišly k chuti.        Alice Moravcová

Tak jsme se rozhodly, že pojedeme do Finska. 
Když nám naše škola, Gymnázium Moravská 
Třebová, nabídla zúčastnit se v rámci projektu 
Individuální mobilita žáků tříměsíčního pobytu 
ve Finsku, neváhaly jsme. V neděli 3. února už 
jsme se nechaly unášet letadlem daleko na sever, 
pryč od rodiny a kamarádů. Rozdíl byl patrný – 
slunečná Praha se proměnila v podmračené za-
sněžené Helsinki a teplota klesla pod bod mrazu. 
Na zimu jsme si ale rychle zvykly, ke konci dub-
na nám už nepřipadalo zvláštní, že v 7°C Finové 
otevírají terasy restaurací a začínají pracovat na 
zahrádkách. Hned první týden jsme se zúčastnily 
popříjezdového semináře a setkaly se s ostatními 
studenty z Polska, Francie a Itálie, kteří byli v té 
době ve Finsku jako my. Postupně jsme se sezná-
mily se svým novým domovem (hostitelskými 
rodinami), městem Hämeenlinnou a školou Kau-
rialan lukio. Všední dny jsme trávily ve škole, 
která pro nás byla něčím novým, jiným, finský 
školský systém je zcela odlišný od našeho. Měly 
jsme možnost pozorovat a srovnávat učební me-
tody, prostředí, studenty a samy se zapojit do vý-
uky (ve finštině). Zúčastnily jsme se také mnoha 
školních aktivit a setkaly se s ostatními studenty 

ze zahraničí studujících na Kaurialan lukio (Tai-
wan, Japonsko, Austrálie, Mexiko, Amerika). 
Jedna z nás také chodila na hodiny flétny na hu-
dební škole. Navštívily jsme Helsinki a Tampere, 
místní památky Hämeenlinny (hrad, muzea), se 
školou jsme byly na představení v helsinské ope-
ře, také jsme nezmeškaly hokejové utkání, běh 
na lyžích či jízdu na koni. Mezi největší zážitky 
bezpochyby patří polární záře, kterou jsme moh-
ly pozorovat přímo z oken našich domů. Vidě-
ly jsme soby, mohly jsme si je pohladit, ale také 
ochutnat jako místní specialitu. Nejhezčí výlet 
nás čekal ke konci pobytu – nočním vlakem jsme 
se vydaly na více než 800 km dlouhou cestu do 
Laponska, do města Rovaniemi. Setkaly jsme 
se se Santa Clausem, který zde žije, navštívily 
muzeum Arktikum a zkusily si, jaké to je, dát si 
večer saunu za polárním kruhem, kde je světlo 
dlouho do noci. Potkaly jsme mnoho milých lidí, 
navázaly nové vztahy a užily si spoustu zábavy. 
Pobyt byl pro nás velikou zkušeností, poznaly 
jsme jinou kulturu, zvyky a chování. Ne všechno 
bylo jednoduché, ale zvládly jsme to a odnášíme 
si mnoho poznatků a zážitků do našeho budou-
cího života.             Alena Jílková a Lucie Černá

Počítačové úspěchy 
Žáci III. ZŠ v práci na počítači jsou velice úspěš-
ní. 19. 4. v krajském kole soutěže v Programo-
vání v kategorii Kancelářské aplikace žáci 9. tří-
dy řešili tři úkoly. Z celkově 25 přihlášených 
žáků se umístil Martin Bednář na 7. místě a Jan 
Choutka na 11. místě. Martin Bednář při řešení 
jedné z úloh dokonce dosáhl nejvyšší možný po-
čet bodů za tento příklad. V další soutěži PC_ák, 
která každým rokem probíhá koncem listopadu 
v Pardubicích, se v kategorii Tvorba prezentace 
9. třída umístil na 3. místě se svou prací na téma 
Hledáme nové hvězdy tenisu Martin Bednář. 
Získat 3. místo mezi konkurencí 58 soutěžících 
je obrovský úspěch. V tomto školním roce si 
v listopadu naši žáci vyzkoušeli soutěž Bobřík 
informatiky, které se účastní žáci ze 4.–9. tříd ve 
své příslušné kategorii. Všichni, kdo se zúčast-
nili této soutěže, se stali řešiteli. Vojtěch Krejčí 
z 5. B třídy získal titul Nejúspěšnějšího řešitele 
národního kola. Všem žákům blahopřejí k těmto 
úspěchům a počítačovému nadšení a elánu jejich 
vyučující.               Za vyučující Simona Žvátorová

Celkem 105 recitátorů se zúčastnilo recitační soutěže pořádané 
Speciální základní školou            Foto: archív

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Dne 22. 5. 2013 proběhlo za účasti olympioničky 
a mistryně světa v trojskoku Šárky Kašpárkové 
okresní kolo OVOV. Tato akce se konala pod zá-
štitou starosty města Moravská 
Třebová Miloše Izáka. Soutěžilo 
celkem 7 družstev ze svitavského 
okresu a dalších 32 jednotlivců. 
1. místo v družstvech  obsadila ZŠ 
Palackého, Mor. Třebová,  2. místo 
ZŠ TGM Svitavy a  3. místo Gym-
názium Mor. Třebová. Vítězné 
družstvo soutěžilo ve složení – A. 
Janštová, N. Dolečková, M. Kej-
hová, H. Hájková, M. Jančák, D. 
Hladík, M. Žák, L. Seidl. Celko-
vým vítězem v kategorií chlapců 
se stal Martin Šmerda, v katego-
rii dívek Aneta Janštová - žáci ZŠ 
Palackého, Mor. Třebová. Vítězné 
družstvo a vítězové v jednotlivých 

kategoriích postupují do krajského kola, které se 
opět uskuteční na atletickém stadionu při ZŠ Pa-
lackého Mor. Třebová 12. 6. 2013.         Ředitel ZŠ

ZŠ Palackého opět uspěla v okresním kole OVOV           Foto: archív
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Nábor mažoretek
Ve dnech 7. 6. a 14. 6. v 15:00-16:00 hod. proběh-
ne v tělocvičně ZŠ ČSA (vchod ze dvora naproti 
autobusovému nádraží) nábor nových členek do 
skupiny mažoretek Espiral Moravská Třebová. 
Přijímáme děvčata ve věku 5-13 let. Přijďte se 
podívat ve stejnou dobu na trénink mažoretek. 
Bližší informace: Jitka Štolová, tel. 725 562 015

Jarní fotbalové plány vzaly za své

Karting Cup odstartoval novou sezónu

Před dvěma měsíci živili fotbalisté optimisticky plá-
ny na úspěšné jaro. Podnětem byla relativně dobrá 
zimní příprava, odhodlání hráčů, průběžné přední 
pozice „béčka“ i starších žáků. Opožděný soutěžní 
start v důsledku klimatu (sníh, deště) však natolik 
podlomil formu a sebevědomí jednotlivých družstev, 
že namísto vzestupu přišel pozvolný, leč nevratný 
pád. Nepomohly ani trenérské rošády, změny v ká-
drech – většina celků (s výjimkou „béčka“ a starších 
žáků v KP) je přikována na sestupových příčkách. 
Nejhorší je situace A-týmu, který získal na jaře do-
sud pouhý bod a hledá filosofii pro nižší soutěž.
A muži
Č.Třebová – SKP Slovan  2 : 1 (1:1)
SKP Slovan – Moravany  1 : 2 (0:1) 
Přelouč – SKP Slovan   3 : 1 (1:1) 
SKP Slovan – Litomyšl 1 : 2 (1:1) 
Živanice – A muži  2 : 0 (1:0)
Průběžné pořadí: 16. místo: 25 3 6 16 24 24.45 15 
bodů
B muži
B muži – Opatovec   2 : 0
Lanškroun B – B muži  2 : 1 (1:1)
B muži – Sebranice   1 : 1
Semanín – B muži   3 . 1 (1:1)
B muži – Verměřovice  1 : 1(1:0)
Průběžné pořadí: 9. místo: 21 7 12 26:54 18 bodů
C muži
C muži – Opatovec   2 : 0
Borová/Telecí – C muži 1 : 1 
C muži – Březová n/S. B  2 : 1 (1:1)
Rohozná – C muži   6 : 0 (2:0)
Jevíčko B – C muži   3 : 0 
C muži – Linhartice B 0 : 1(0:1)
Průběžné pořadí: 13. místo: 17 2 4 11 10:41 10 bodů
Dorost
Hlinsko B – SKP Slovan  3 : 0 (1:0)
SKP Slovan – Polička   2 : 0 (0:0)
Holice – SKP Slovan   2 : 1 (2:1)
Proseč – SKP Slovan   2 : 1 (2:0)
Průběžné pořadí: 13. místo: 20 2 5 13 14:47 11 bodů

V předposledním dubnovém víkendu byl odstarto-
ván první letošní kartingový závod v České repub-
lice. Závodní klání malých motokár se uskutečnilo 
na autodromu ve Vysokém Mýtě. Prvního závodu 
9. ročníku závodů Karting Cup 2013, který pořádá 
Autoklub Moravská Třebová, se zúčastnilo téměř 130 
jezdců. Vzhledem k tragickým haváriím v závodech 
Rally v loňském roce Autoklub ČR požadoval zvý-
šení bezpečnosti, a proto na závody delegoval hlav-
ního sportovního i technického komisaře z komise 
Kartingu a výkonného výboru Autoklubu ČR. Zdra-
votnická služba s lékařem byla nově přítomna už od 
ranních pátečních volných tréninků. Průběh závo-
du trochu komplikovalo špatné počasí. V neděli, po 
ranním Warm-Upu, odstartovaly všechny 3 soutěžní 
jízdy. Nový časový rozvrh většina závodníků ocenila, 
neboť vzrostl počet tréninků a pro ty, kteří se z ne-
dostatku času nemohou účastnit celého víkendu, sta-
čí start pouze v neděli na soutěžních jízdách. „Celý 
víkend byl pro nás velkou zatěžkávací zkouškou, ve 
které si myslím, že jsme uspěli. Každá kategorie ab-
solvovala v pátek 10 tréninků a v sobotu 6 tréninků 
plus jeden měřený. Po příjezdu delegovaných činovní-

Žáci starší
žáci st. – Vysoké Mýto  3 : 4
Holice – žáci st.   4 : 0
žáci st. – Pardubičky   2 : 2
Č.Třebová – žáci st.   2 : 7
žáci st. – Choceň   4 : 1
Průběžné pořadí: 2. místo 20 12 4 4 67:32 40 bodů
Žáci mladší
žáci ml. – Vysoké Mýto    3 : 9
Holice – žáci sl.   10 : 2
žáci ml. – Pardubičky     5 : 4
Č. Třebová – žáci ml.   13 : 1
žáci ml. – Choceň     3 : 9
Průběžné pořadí: 10. místo 20 4 1 15 58 :121 13 bodů

***
Spokojená přípravka na E.ON Junior Cupu 
v Bohdanči
Další regionální kolo EON Cupu (pro ročník 2003 
a mladší) se konalo polovině května v Lázních Boh-
daneč. Mezi dvanácti týmy nechyběli zástupci SKP 
Slovan Moravská Třebová. Unikl jim těsně postup do 
semifinále, takže je zřejmé, že v zářijovém celostát-
ním závěru v Polné u Jihlavy je neuvidíme. Nicmé-
ně hráči byli nesmírně příjemně šokováni celkovou 
organizací množstvím doprovodných atrakcí. Proto 
jim nevadilo ani konečné až sedmé místo. Věří, že 
je samotné a město Moravskou Třebovou čeká lepší 
fotbalová budoucnost.
Celkové pořadí turnaje:
1. FK Mladá Boleslav
2. FK Pardubice
3. FK Česká Třebová
4. 1. FC Body Bukovka
5. TJ Lipoltice
6. TJ Paramo Pardubice
7. SKP Slovan Moravská Třebová
8. Sokol Moravany
9. TJ Přelovice
10. FC HLINSKO
11. SK Lázně Bohdaneč      (mt)

ků bylo jasné, že především sportovní komisaři chtějí 
nasadit od samého začátku pevný řád. Více, ale než 
kdy jindy, bylo patrné, že činovníci kladou velký důraz 
na bezpečnost. Museli jsme zpřísnit i pohyb osob po 
trati. Teď musíme rozebrat jednotlivé úkoly, abychom 
si jasně řekli, kde se ještě příště můžeme zlepšit,“ do-
dává Robert Doležal, ředitel závodu. „Věřím, že jsme 
obstáli a závodníci se k nám budou na závody rádi 
vracet,“ doplnil František Knápek, tajemník závodu. 
Z jezdců, kteří startují za Autoklub Moravská Třebo-
vá, se nejvíce dařilo Zdeňku Ošťádalovi, který závodí 
ve třídě Rotax junior Max. Přestože po dvou bodova-
ných jízdách vedl, vlastní chybou pokazil závěrečnou 
rozjížďku, což ho v konečném součtu bodů odsunulo 
na 3. příčku. Ondřej Šíp se ve třídě Mini 60 umístil na 
6. místě. Jezdec se celý závodní víkend potýkal s tech-
nickými problémy. Libor Blaha nastoupil na start 
v kategorii FC, KZ2 Junior. Z Mýta si odvážel nej-
méně populární umístění – závod dokončil těsně pod 
stupínky vítězů. 4. místo v silně obsazené třídě je ale 
jistě dobrým začátkem jeho letošní sezóny. Adam Do-
ležal tento rok z důvodu nedosažení věkové hranice 
pro start ve třídě Rotax Max nestartuje.    Autoklub MT 

V květnu ovládly 
město koloběžky

To nepochybně nebylo nic nečekaného, tento mino-
ritní sport tu zakotvil zásluhou P. Legáta před pěti 
lety a našel si pevné místo ve sportovním itineráři. 
Novinkou se stalo přátelské jarní nezávodní putování 
na koloběžkách na vzdálenost 333 km (M. Třebová 
– Brno – Lipník n/B., 3 etapy pátek až neděle), ozna-
čené jako SPRING SCOOTER CLASSICS, Tour 
Morava 2013. Na startu před radnicí v M. Třebové 
se sešlo v deštivém počasí 16 koloběžkařů, další se 
připojovali cestou. Atraktivní akce se stala vážnou 
přípravou na daleko důležitější sportovní podnik, 
jimž má být Tour d´ France 2013, kdy 6 „scootra-
řů“ (4 z ČR, 1 Nizozemec a 1 Belgičan) pojedou po 
trase slavného závodu, který chystá svůj 100. ročník 
(vždy o den dříve v etapě před profesionálními cyk-
listy). Znovu se na městskou scénu dostaly koloběž-
ky, když se tu uskutečnilo soutěžní kolo celostátní 
ROLLO ligy. Při dlouhém závodě (26 km) se ke slo-
vu dostala obvyklá trasa Linhartice – Rozstání – M. 
Trnávka – P. Arnoštov – D. Loučka – M. Třebová. 
Tu absolvovala šedesátka scootrařů (v 5 věkových 
kategoriích) a zejména závěrečný finiš stoupání na 
kopec Hamperk nabídl všem přihlížejícím zájemcům 
interesantní podívanou. Ale také důkaz, že jezdit 
„kolobrndy“ není snadné. Nejlépe se vedlo očekáva-
ným favoritům, nezklamal ovšem ani organizátor P. 
Legát, když se blýsknul třetím místem.
Následující den se uskutečnilo ve městě (ul. Nádraž-
ní) kritérium na 10 km, jehož se mohli zúčastnit i pří-
chozí děti a občané města, a vyzkoušet si tak na vlast-
ní kůži na profesionálních „scootrech“, jak chutná 
tento sport. Zejména děti byly nadšené.                  (mt)

Sportovní jaro v ZŠ 
u „Kostela“

Na jaře se naše škola zúčastnila několika sportovních 
akcí. 24. 4. proběhl Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů (OVOV) O pohár starosty Moravské 
Třebové. Za naši školu se zúčastnila 2 družstva žáků 
a jeden jednotlivec - David Hejda, který vybojo-
val skvělé 2. místo. Soutěžilo se v pěti disciplínách 
– trojskok z místa, skok přes švihadlo, leh-sed, hod 
medicinbalem a dribling. 25. 4. a 26. 4. se uskutečnil 
turnaj ve fotbale McDonald´s Cup. Družstvo žáků 4. 
až 5. třídy se umístilo na 3. místě. Družstvo žáků 1. 
až 3. třídy se umístilo na druhém místě a postoupilo 
do okresního kola. V tomto kole dne 13. 5. naši žáci 
zvítězili a budou naši školu reprezentovat v krajském 
kole. Družstvo žáků 4. až 5. třídy se umístilo na 3. 
místě. 23. 4. jsme se zúčastnili obvodního kola turna-
je ve vybíjené Preventan Cup. Družstvo dívek 4. a 5. 
tříd se umístilo na druhém místě a postoupilo vzhle-
dem k neúčasti družstva na prvním místě do okresní-
ho kola, které se uskutečnilo 30. 4. v Litomyšli, kde 
dívky vybojovaly pěkné 4. místo. Chlapci z druhého 
stupně se z předkola probojovali do druhého kola 
Školského poháru Coca-Cola Cup ve fotbale. 1. kolo 
se uskutečnilo na konci března ve Svitavách, kde naši 
chlapci zvítězili a postoupili do 2. kola, které proběh-
lo 29. 4. v Zábřehu, kde získali krásné 4. místo. Tyto 
sportovní úspěchy našich žáků nás velmi těší. Děku-
jeme za reprezentaci školy.      Vladimíra Machačová

ČESKO-SLOVENSKÝ FOTBALOVÝ TÝDEN 2013 – viz vkladný list
den termín čas utkání místo
pondělí 24. 6. 18:00 FC Hradec Králové – AS Trenčín Svitavy
úterý 25. 6. 18:00 FC Vysočina Jihlava – ŠK Slovan Bratislava Bystřice n. Pernštejnem
středa 26. 6. 17:00 FC Vysočina Jihlava – AS Trenčín Svitavy
čtvrtek 27. 6. 18:00 FC Hradec Králové – ŠK Slovan Bratislava Litomyšl
pátek 28. 6. 18:00 SK Sigma Olomouc – ŠK Slovan Bratislava Moravská Třebová
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Program činnosti 
Klubu českých turistů
1. 6. Účast na DP Toulky Litovelským Pomoravím 
v Litovli, trasy: dětská trasa 1,5 km, dále: 10, 15, 19, 
23, 25 km. Doprava osobními auty. Sraz přihláše-
ných na akci v 7:00 hod. u autobus. nádraží. Zajiš-
ťuje L. Weinlich
9. 6. Pro členy KČT autobusem Lichtenšteinskou 
loveckou stezkou v okolí Ramzové. Odjezd přihlá-
šených zájemců v 7:00 hod. z autobusového nádraží, 
předpokládaný návrat kolem 18. hod. Zajišťuje M. 
Keslar, L. Weinlich
12. 6. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru 
KČT od 19 hod. Upřesnění programu na prázdniny 
2013, zpřesnění organizačních záležitostí zájezdů na 
Vidnavsko (přelom července, srpna).
21. 6. Přátelské posezení v klubovně odboru s pro-
mítáním obrázků z letošních akcí. Začátek v 18 hod.
22. 6. Účast na cykloturistické jízdě Na kole okolo 
Konice, trasy 20, 40, 60, 90, 120 km. Cykloturistic-
ký výlet do Konice v délce cca 70 km. Sraz zájemců 
o účast do 7:30 hod. u autobus. nádraží. Návrat do 
17:00 hod. Podrobnější informace nejen o cykloturi-
stické jízdě ale i o turistickém pochodu KONICKÉ 
ŠTRAPÁCE na www.stdostal.unas.cz
V měsíci červnu budou v případě příznivého poča-
sí každou středu a neděli uskutečňovány vyjížďky 
do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u au-
tobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční 
schůzce nebo internetových stránkách odboru: 
www.kctmt.webnode.cz.        (zr)

Dětřichovský memoriál má stále neměnný charakter

Cykloman opět nezklamal

Střelci na letním biatlonu – regionální závod ČP Zdětín

Dětřichovský memoriál oslavil své 38. pokračování. 
Atleti, resp. silniční běžci od 16 let do schopnosti 
běhat tak znovu vyběhli na trasu Dětřichov – Mo-
ravská, aby uctili památku žen z Ukrajiny, Polska, 
Běloruska a jejich dětí z „porodního tábora“ v Dětři-
chově (fungoval tu v letech 1943-45, k zastření vy-
hlazovacího systému). Startující si tu radost dopřáli, 
byť mnohý z nás by si to z pohodlnosti rozmyslel. 
Při slavnostním uctění kladení věnců k památníku 
památku uctili samotní běžci a osobnosti politického 
života. Slavnostní start a střelbu obstaral senátor R. 
Martínek. Na trať dlouhou 8,1 km tak poslal stejný 
počet závodníků jako loni (65).
Na startu chyběl čtyřnásobný vítěz Razým, výzvu 
zvládl nejlépe Hübl
Teplé a slunečné počasí přilákalo na start bezmála 
sedm desítek běžců, většinu kategorií výrazně ovlád-
li přespolní běžci, kteří svorně vyjadřovali spoko-
jenost s organizací i výsledky. Domácí sportovci si 
nicméně pochopitelně nemínili vzít primát účasti 
a v pelotonu jich byla celá polovina. Bez ohledu na 
realitu se peloton roztrhal už v prvních dvou kilome-
trech z kopce do Starého Města. Na čele se usadil 

Celoroční seriál Cykloman Focus 2013 má za sebou 
již dva závody svého XI. ročníku. Tradičními sym-
ptomy druhého podniku, terénní časovky označené 
jako Superbike, byl vysoký zájem (75 startujících), 
nadšený entuziasmus každého účastníka a především 
útok mládí. Kromě jiného se doprovodného dětského 
závodu Cyklománek zúčastnilo 35 mladých spokoje-
ných talentů. Trať kolem Hradiska na severním okra-
ji města byla mnohem těžší než dosavadní varianty. 
„Trať byla hodně technická, organizátor J. Doležel 
nás donutil ustavičnými brutálními sjezdy a výjezdy 
z vrstevnice k maximální soustředěnosti i síle,“ gloso-
vali nejen samotný vítěz, ale též spokojený S. Pocsai.
Odstartováno!
Po odjezdu vlaku v 15 hodin vše vypuklo! Na startu 
jsme opět nenašli některé ambiciózní bikery z Polič-
ky, jejich místa s vervou sobě vlastní si vyhradili jiní: 
Němčík, Štěpař, Kadidlo, Orálek, Doležel, Pocsai ad. 
V minutových intervalech vyjížděli cyklisté od čísla 
1 až do 75 na náročnou trať, suchý podklad z ní udělal 
pro mnohé doslova rodeo, vrcholící přejezdem želez-
niční tratě těsně před cílem + klasickým „bludištěm“ 
pro oko diváka. To však již moc neřešilo, na rychlé 

Dne 27. 4. si poprvé děvčata z našeho střeleckého klu-
bu BTS v Moravské Třebové vyzkoušela závody v let-
ním biatlonu. Absolvovala dva regionální závody ČP ve 
Zdětíně nedaleko Prostějova. Zde si vyzkoušela úplně 
novou techniku střelby po zátěži. S radami od zkuše-
ných závodníků bývalého klubu biatlonu z našeho měs-
ta Tomáše Chládka a Dany Buriánkové to však zvlád-
la. V kategorii žákyně A do 12 let Kristýna Škrabalová 
v prvním závodě obsadila 3. místo, ve druhém pak 2. 
místo. Michaela Přidalová v prvním závodě obsadila 5. 
místo, ve druhém se umístila na 4. místě. V kategorii 
žákyně B do 14 let Andrea Havelková v prvním závo-

J. Hübl, za ním se seřadili další nováčci a poté řada 
juniorů z místní vojenské střední školy. Mezi nimi se 
zaklínil jediný domácí běžec, cyklista Jiří Kadidlo, 
který takto trénoval na PIM v Praze. Jestliže v polo-
vině trati bylo rozhodnuto, nic světoborného se ne-
dalo očekávat ani v druhé půli závodu. Kdo měl síly, 
poskočil o několik míst, „protivníci“ naopak ztratili. 
R. Hübla z Ústí nad Orlicí už nikdo nechytil. Naší 
kolegyni (V. Pavlasové) běžec prozradil, že se mu 
v teple neběželo nejlíp, ale se svou první účastí je 
vrcholně spokojen a za rok že se určitě vrátí. Jiný 
výtečník, Josef Šutera z Poličky, pak velebil poličské 
lesy, v nichž získal formu k umístění.
Velkému zájmu se těšil paralelní Malý dětřichovský 
memoriál pořádaný už potřicáté (od r. 1983). V růz-
ných věkových kategoriích (3-16 let) se na start po-
stavilo více než 180 dětí, včetně těch nejmenších. 
Třebovské náměstí se tak doslova zaplnilo rodiči 
a stovkami přihlížejících občanů, kteří nefalšovaně 
vzdávali hold každému, kdo zdárně doběhl do cíle. 
Organizátoři sportovního dopoledne (biatlon klub 
AVZO), DDM a komise Zdravé město mohli být be-
zesporu plně spokojeni.     (mt)

trati většina jezdců ztratila více rozhodujících sekund. 
Po dvou hodinách byli konečně všichni v cíli! Ro-
zestupy nejlepších bikerů byly tentokráte větší, také 
celkový čas o tři minuty nabobtnal. Mnozí si oproti 
loňsku výrazně polepšili, jasným králem se stal Mar-
tin Schön. „Připomínalo mi to poslední podnik seri-
álu, výjezd do vrchu, který umím, takže nebylo moc 
co řešit. Ale možná jsem vyhrál jen proto, že mnozí 
favorité neodevzdali ze sebe všechno. Každopádně 
jsem překvapený i nadšený!“ Překvapili mladí juni-
oři, kteří viditelně dotáhli „svět jedničkářů“. Pouze 
jediného bikera stihly technické problémy, většinu 
trati oběhnul O. Plch z Dlouhé Loučky s nepojízdným 
kolem: „Bohužel, i takové jsou závody! Pro pár bodů 
jsem nevzdal.“ 
Zbývá hodnocení samotných cyklistů: „Jelo se na-
prosto skvěle! Trať byla suchá a kdo dokázal po tré-
ninku trochu riskovat, vydělal na tom.“ (Sopoušek). 
Aktuální organizátor (stavitel tratě závodu) Josef 
Doležel se jen opakoval při závěrečném hodnocení: 
„Jako propagace mountbikové cyklistiky skvělé! Mé 
pocity? Mám radost z toho, že ostatní mají radost 
z vydařeného závodu.“       (mt)

dě získala 3. místo. Holky obstály v těžké a početné 
konkurenci ostřílených závodníků se zkušenostmi i ze 
zimního biatlonu. Střelba po 500 m běhu do kopce je 
něco jiného. Kristýna zde zúročila zkušenosti z atleti-
ky a všechna tři děvčata dobrou střeleckou průpravu 
z klubu. Doufám, že se nám podařilo v dětech probudit 
zapomenutý fenomén letního biatlonu v Moravské Tře-
bové a budeme se účastnit i dalších závodů ČP v letním 
biatlonu. Pokud nám to umožní finančně náročné pod-
mínky střeleckého vybavení a dopravy. V tomto ohledu 
se musím spolehnout na rodiče dětí a tímto jim i podě-
kovat.                   Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

Sportovní pozvánka
Fotbal
1. 6.  17:00 B muži – Kunčina
2. 6.  13:00 Žáci st., ml. – Pardubice B
8. 6.  10:00 Dorost – Dolní Újezd
         17:00 A muži – Polička
15. 6.  17:00 B muži – FC Jiskra 2008
Volejbal
  1. 6.  10:00 a 13:00 VK M. Třebová – TJ Svitavy B 
15. 6. 10:00 a 13:00 VK M. Třebová – VK Žichlínek
Hokejbal
29. 5.-2. 6. MČR přípravek v hokejbalu. (Svitavy, Mo-
ravská Třebová) REHAU aréna. Účast: 20 týmů z celé ČR, 
včetně Sršni Svitavy (v jehož středu hraje 6 moravskotře-
bovských hokejistů)
Cyklistika
1. 6. Městské Gross country (4. závod Cyklomanu 2013)
Prezence: náměstí (před radnicí) 12:30-14:00 hod.
Start: 14:30 hod. Okruh 4,6 km – jízda na 60 minut
Od 13 hodin Cyklománek pro dětské kategorie
29. 6. ORI Cup (5. závod Cyklomanu 2013)
Místo: Petrušov – silniční okruhový závod s hromadným 
startem 
Start: 13:00 hod.
Od 13:00 Cyklománek (pro dětské kategorie)
Střelectví 
22. 6.   10:00 hod. 4. ročník KSR CUP
- vzpomínkové setkání bývalých biatlonistů a současných 
vyznavačů branného sportu a střelectví. Pořádá: Biatlon 
klub, svazarmovská střelnice. Program: střelba na terče, 
střelecký souboj‚ pro všechny generace                               (mt)

1 Schön Martin CK Slovan Moravská Třebová 1989 M1 1 1 11 00:32:34 20.27
2 Doležel Josef CK Slovan Moravská Třebová 1963 M3 1 2 11 00:33:17 19.83
3 Němčík Martin Focus Cykloněmčík 1976 M1 2 3 11 00:33:37 19.63
4 Orálek Dušan CK Slovan Moravská Třebová 1974 M1 3 4 11 00:34:10 19.32
5 Kadidlo Jiří CK Slovan Moravská Třebová 1972 M2 1 5 11 00:34:37 19.07
6 Pocsai Šándor Ano čerti CK Kunčina 1970 M2 2 6 11 00:35:49 18.43
7 Šafář Martin SKI Klub Polička 1974 M1 4 7 11 00:35:55 18.38
8 Hotař Jiří Ano čerti CK Kunčina 1973 M2 3 8 11 00:36:13 18.22
9 Štěpař Petr Ano čerti CK Kunčina 1964 M2 4 9 11 00:36:14 18.22

10 Lidmila Martin Ski klub Polička 1998 J 1 10 11 00:36:30 18.08

Mistr Moravy a Slezska
O víkendu 20. a 21. 4. 2013 se mažoretky Espiral Mo-
ravská Třebová (pokračovatel skupiny Arnika) zúčast-
nily Národního šampionátu Mažoretek ČR v disciplí-
nách sólo a duo. Skvělého úspěchu dosáhla Kateřina 
Felnerová, která získala titul Mistra Moravy a Slezska 
v disciplíně sólo s rekvizitou a postoupila tedy do celo-
republikového finále. Zde bude obhajovat titul Mistra 
ČR z loňského roku. Ani ostatní děvčata, která se sou-
těže zúčastnila, se v silné konkurenci neztratila. Přesto, 
že se neumístila na stupních vítězů, musíme jim podě-
kovat za dřinu, kterou přípravě věnovala a za repre-
zantaci mažoretkové skupiny Espiral.       Štolová Jitka
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Úspěšné členky Twirgirls s trenérkou   Foto: archív

Volejbalistky dále útočí na postup
Před měsícem skončila halová sezóna moravsko-
třebovským ligovým kadetkám, jimž nakonec 
historický postup do extraligy unikl jen o vlá-
sek. Do druhé části se tak zapojil další segment 
moravskotřebovského volejbalu – ženy. Ty si na 
podzim vedly velmi zdárně v KP II. a na skvě-
lé výkony navázaly hned od počátku jarní části. 
Z výsledků:

VK M. Třebová – VK Litomyšl A 3 : 2 (14,-21,-23,21,8)
VK M. Třebová – VK Litomyšl A 3 : 0 (18,19,24)
VK Vysoké Mýto – VK M. Třebová 0 : 3 (-22,-23,-22)
VK Vysoké Mýto – VK M. Třebová 0 : 3 (-12,-16,-20)
VK M. Třebová – VK Letovice 0 : 3 (-14,-19,-23
VK M. Třebová – VK Letovice 3 : 2 (-19,23,23)
Průběžné pořadí: 1. TJ Slovan M. Třebová A 
20 17 3 0 53:19 1657:1454 48 bodů    (mt)

Nové cíle pro rozvoj sportu 
Na další řádné valné hromadě se sešli zástupci všech 
oddílů TJ Slovan, aby jako obvykle zhodnotili uply-
nulé období a proklamovali priority (sportovní i in-
vestiční) probíhajícího období roku 2013. TJ si 
zachovala i nadále statut významného garanta a koor-
dinátora sportovního vyžití místních občanů.
Ve složité době zůstává struktura TJ stejná, je funkční 
i účelná. Členská základna příliš nekolísá (cca 1300 
členů ve 13 oddílech a sportovních subjektech, což 
odpovídá možnostem města a fakt, že pravidelně 
sportuje 1/10, dle věkového koeficientu až ¼ města. 
Je samozřejmě potěšitelná. Garantem aktivity jsou 
jednotlivé oddíly, hnacím motorem aktivita výkon-
ného výboru. Zejména jde o pomoc při finančním 
zajišťování potřeb oddílů, včetně funkčnosti spor-
tovišť. V tom směru VV TJ komunikuje s městem, 
jenž jeho prostřednictvím uvolňuje sportovcům při-
bližně 10 milionů ročně (2012). Tím pádem rozdíl 
mezi příjmy a výdaji mohou vykazovat přijatelný cca 
milionový skluz, přičemž největší díl hospodaření - 
„dluhu“ jde na vrub výdajů na trenéry. Jestliže před 
rokem kvitoval zajištěnost městského sportu a jeho 
koncentraci v severním cípu města starosta města, le-
tošní zástupce radnice místostarosta V. Mačát doplnil: 
„Lze očekávat že se finanční nároky na zajišťování 
a rozvoj sportovních a volnočasových aktivit budou 
stále zvyšovat a přitom bude nadále klesat dotace 
sportu ze státního rozpočtu. Proti tomu však nebude 

Den otevřených dveří 
na střelnici střeleckého 

sportovního klubu
Základní organizace BTS a střelecký oddíl 
mládeže BTS Moravská Třebová pořádá den 
otevřených dveří v pátek 7. 6. od 15:00 hod. 
na naší střelnici AVZO, BTS v Linharticích 
(nad závodištěm). Možnost střelby z různých 
zbrání jak sportovních, vojenských i lovec-
kých. Střelba pouze za režijní cenu střeliva. 
Instruktoři a zkušení střelci naší organizace 
vám budou k dispozici.     Miroslav Pařízek, 
správce střelnice a Tomáš Přidal, trenér mládeže

pravděpodobně možné stejným tempem zvyšovat  dot-
aci od města. Bude proto nutné, pokud možno bez 
velkých emocí, vytvořit spravedlivá pravidla pro 
rozdělování příspěvku města na jednotlivé sportovní 
oddíly a kluby.“
I díky tomu mohou sportovci, resp. managementy od-
dílů, naplňovat své investiční představy/cíle. K reali-
zovaným, případně prioritním rozvojovým projektům 
města v oblasti sportu patří zejména: umělá tráva (na-
prosto závislá na dotaci), relaxační park Knížecí louka 
(skrze prostředky SFŽP), FITNES – stezky v prostoru 
Křížového vrchu, cyklostezky ve směru na Staré Měs-
to a Útěchov. To vše může v budoucnu výrazně při-
spět k pravidelné sportovní aktivitě nejen sportovců, 
ale i běžných občanů. V diskusi zástupců jednotlivých 
oddílů zaznělo jednoznačně, že: „maximalistické a vr-
cholné úspěchy jsou až druhotné, rozhodující je pře-
devším pravidelná efektivní aktivita.“ S odvoláním na 
tento fakt v tom směru k nejaktivnějším druhům spor-
tu ve městě patří hokej, fotbal, volejbal, atletika, stře-
lectví, cyklistika, stolní tenis, travní lyžování, turistika 
či tenis. Projevem jsou tradiční akce ve městě konané 
v průběhu roku. Nelze pominout ani sportovce, kteří 
nalézají uplatnění jinde a přitom reprezentují Morav-
skou Třebovou (cyklista L. Konig .- profi stáj NetApp, 
hokejista M. Langhamer - Tesla Pardubice, florbalisté 
Jiří Skácelík, Zuzana Šatníková, fotbalisté Abrahám, 
Holub, Konečný a mnozí další.                             (mt)

Twirlgirls opět úspěšné
Ve dnech 20.–21. 4. členky Twirlgirls MT Tina 
Kolomá a Eva Kalandrová soutěžily na Mistrov-
ství Moravy a Slezska v disciplínách s rekvizitami. 
Tyto skladby využívají nejen práci s hůlkou, ale 
soutěžící při své choreografii zároveň předvádějí 
určité téma nebo příběh, který je vyjádřen hudbou, 
kostýmem a dalšími rekvizitami. V kategorii Děti 
– sólo s rekvizitami si rozdělily přední tituly mezi 
sebou především Tina a Eva. Tina Kolomá získa-
la titul Mistra Moravy a Slezska, Eva Kalandrová 
získala titul 1. vicemistra Moravy a Slezska. V ne-
dělním klání získaly společně Tina s Evou s tema-
tickým duem Batman & Robin 1. místo. Se všemi 
choreografiemi postoupily na Mistrovství České 
republiky, které se uskuteční 18.-19. 5. v Rono-
vě nad Doubravou. Twirlgirls se také zúčastnily 
v době Velikonoc Mistrovství Evropy v twirlingu, 
kde v kategorii Duo děti na povinnou hudbu zís-
kaly medailové 5. místo, což je obrovský úspěch 
pro českou reprezentaci. Za finanční podporu při 
tomto mistrovství v Holandsku děkujeme městu 
Moravská Třebová a obci Krasíkov.

         Markéta Havlíková, vedoucí Twirlgirls MT

FFT slopestyle vol. 5
Rádi bychom Vás pozvali na již pátý ročník, který 
se bude konat 1. června v bikeparku pod Duklou 
v Ústí nad Orlicí. Na tento závod se sjedou ti nejlepší 
evropští jezdci z Visegrádské čtyřky, Norska, 
Německa a Velké Británie. Bikeři budou na svých 
horských kolech předvádět akrobatické kousky na 
obrovských skocích. Během závodu se budete moci 
občerstvit, zhlédnout vystoupení TS Agony Crew, 
navštívit sponzorské stánky a Vaše ratolesti si přijdou 
na své ve skákacím hradu a u hasičské stříkačky. 
Závod se pojede od 13:00 hod., kdy odstartujeme 
kvalifikaci všech přihlášených bikerů. Vstup pro 
diváky je zdarma. Po závodě ve 20:00 hod. se můžete 
těšit na afterparty ve Sport Music Clubu Poprad, kde 
zahrají dvě kapely a nakonec to roztočí DJ. Bližší 
info: www.fftbikepark.com, tel.: 737 450 937.

Za pořadatele Matouš Holubář, FFT Bikes, o. s.

Dobrý start atletů
Začal nový ročník ligové atletiky. Třebovští atleti se 
již třetí rok po sobě představují v II. lize (skupina 
C). Oproti loňsku došlo ke korekci systému – mís-
to 8 týmů jich soutěží jen šest, mj. okresní rival TJ 
Svitavy. V Ústí nad Orlicí se střetly mužské týmy 
v 18 disciplínách, mezi 115 atlety nechyběla ani svi-
ta v barvách AK M. Třebová. Našim borcům se ve 
vyrovnaném závodě vedlo dobře: v celkové pořadí 
předběhli svitavské a chrudimské a učinili tak výraz-
ný krok k definitivnímu potvrzení svých kvalit.
Celkové pořadí:
1. Hvězda SKP Pardubice 212,00 bodů
2. TJ Jiskra Ústí n/O. 179,00
3. SK Nové Město n/M. 169,00
4. AK Mor.Třebová 145,50
5. TJ Svitavy 123,50
6. Atletika Chrudim 105,00
Čtvrté místo nebylo jedinou devízou a dobrým poči-
nem, stejně lze hodnotit výkony pořadí jednotlivců 
(podle počtu získaných bodů). V tom směru se nej-
lépe dařilo Michaelu Havlíkovi (čtvrtý nejlepší, 1 ví-
tězství + 2 druhá místa = 28 bodů). Další třebovští 
atleti a jejich bodové zisky: 29. Jílek Jan (16), 48. 
Dvořák Radek (14), 55. Sekanina Tomáš (13), 94. Jí-
rovec Jiří (8), 102. Hanousek Martin (7), 111. Pálka 
Jiří (7), 117. Roháček David (6), 120. Matuška Jaro-
slav (6), 131. Strouhal Luděk (5), 132. Peřina Martin 
(5), 134. Berka Martin (4), 138. Částka Lukáš (3), 
145. Janků Jiří (2,5), 151. Hlaváč Martin (1).     (mt)


