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9. ROČNÍK DUBEN 2011

MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 4

Dny slovenské kultury 2011
Již 16. ročník vyhlášeného festivalu Dny slovenské kultury 
se uskuteční ve dnech 14.–19. 4. 2011. 
Předskokanem celé akce bude 8. 4. vernisáž 
výstavy Nejkrásnější české a slovenské dětské 
knihy. Slavnostní zahájení proběhne ve 
čtvrtek 14. 4. ve dvoraně muzea. Všech-
ny hosty potěší svým blues jazzovým 
koncertem skupina Beňa & Ptaszek. 
Jejich hudba vám bude jistě povědomá. 
Doprovází film Občanský průkaz 
a sami hudebníci v něm ztvárni-
li role hospodských muzikantů. 
Tento festival by snad ani nemo-
hl být bez účasti našeho partnerského 
města Banská Štiavnica. Pro školy si připravi-
li program na páteční dopoledne. S novou cho-
reografií vystoupí taneční soubor Texas-
ky. O hudbu se postará folklorní soubor 
Sitňan, jejich zpěv doprovází 
fujara, gajdy, píšťaly a další tra-
diční hudební nástroje. V par-
ku před muzeem předvedou své 
umění banskoštiavničtí Sokolníci s ukázkou 
výcviku dravých ptáků. V podvečer vystoupí 
Texasky a Sitňan ve dvoraně muzea pro veřej-
nost. S nekonečným zapálením a neuvěřitelnou 
dávkou humoru vystoupí se svým divadelním 
představením soubor Paradajz Pikčr, tento-
krát ve hře Slepačí bujon. Den s partnerským 
městem zakončí ve večerních hodinách kon-
cert skupiny Polemic v klubu Duku Duku. 
Milovníci hudby mohou pokračovat sobotními 

koncerty na nádvoří zámku. Od 16 hodin zde 
vystoupí účastníci rockového festivalu United 
Island of Prag – Koblížci. Představí se i nej-

talentovanější kapela ve slovenském 
slavíku Good Fancy. V neděli večer 
si nenechejte ujít představení divadla 

Skrat Bratislava, Umri, skap a zdoch-
ni. Na pondělí 18. 4. je připrave-

no filmové představení Legenda 
o létajícím Cypriánovi. Zakon-
čovat budeme opět pořadem pro 

děti. V úterý dopoledne českoslo-
venským loutkovým představením Povídejme 
si pohádku – Rozprávajme si rozprávku. 

Třešničkou na pomyslném festivalovém 
dortu bude zajisté vystoupení předního 

slovenského zpěváka a sklada-
tele Miroslava Žbirky, které 
proběhne v úterý 19. 4. Kul-

turní služby, město Moravská 
Třebová i město Banská Štiavnica vás srdečně 
zvou k navštívení tohoto festivalu.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Program
8. dubna
16.00 Vernisáž výstavy „Nejkrásnější české 

a slovenské dětské knihy“
14. dubna
19.00 Slavnostní zahájení festivalu + Beňa 

& Ptaszek, blues jazzový koncert 
(dvorana muzea, vstupné 120 Kč)

15. dubna
Den s partnerským městem Banská Štiavnica
Vstup volný – na divadelní představení je nut-
né rezervovat si místenku.
10.00 Vystoupení tanečního souboru Texas-

ky a hudebního folklorního souboru 
Sitňan pro školy (dvorana muzea)

 Sokolníci – ukázka výcviku dravých 
ptáků (park u muzea)

17.00 Vystoupení souboru Texasky a Sitňan 
pro veřejnost (dvorana muzea)

19.00 „Slepačí bujon“ – divadelní předsta-
vení souboru Paradajz Pikčr (kinosál 
muzea)

20.00  Polemic, koncert skupiny (Duku duku, 
vstupné 150 Kč)

16. dubna
16.00 Koncertní vystoupení (zámecké ná-

dvoří, vstup volný)
 Koblížci – účastníci rockového festi-

valu United Island of Prag
 Good Fancy – cena za nejtalentova-

nější kapelu ve slovenském slavíku 
17. dubna
19.30 „Umri, skap a zdochni!“ – Předsta-

vení divadla SKrat Bratislava (kino-
sál muzea, vstupné 100 Kč)

18. dubna
19.00  Legenda o létajícím Cypriánovi – 

filmové představení (kinosál muzea, 
vstupné 75 Kč)

19. dubna
10.00 Povídejme si pohádku – Rozprá-

vajme si rozprávku (kinosál muzea, 
vstup volný – je nutné rezervovat si 
místenku), netradiční česko-slovenské 
loutkové představení Viery Kučerové 
a Martina Matějky

19.00  Miroslav Žbirka – koncert přední-
ho slovenského zpěváka a skladatele 
(dvorana, vstupné 200 Kč)
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Sčítání lidu 2011
Pokud jste ještě z jakéhokoli důvodu nebyli sečte-
ni v celonárodním sčítání lidu 2011, máte poslední 
příležitost. Pokud se nepodaří sčítacímu komisaři 
doručit sčítací formuláře povinné osobě, je povin-
ností této osoby vyzvednout si je nejpozději do 
14. dubna 2011 na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, 
sběrném místě České pošty či na městském úřa-
du. V Moravské Třebové budou k dispozici for-
muláře v Občanském informačním centru na uli-
ci Olomoucké a v budově radnice na nám. T. G. 
Masaryka v kanceláři č. 2. Povinná osoba sčítací 
formuláře vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři 
nebo je zašle obálkou s adresou P. O. Boxu ČSÚ, 
popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání 
je do 19. dubna 2011.

Technické služby  
Moravská Třebová s.r.o. 

budou v  roce 2011 v rámci mobilního svozu odpadu 
přistavovat vlečky a kontejnery ve dnech a na místa dle 
níže uvedeného rozpisu, v pracovních dnech od 14.00 
do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
J a r o 2011
Den Datum Místo přistavení vlečky a kontejneru
Pondělí 4.4.11 Sušice za hasičkou
Úterý 5.4.11 Sušice parkoviště u JSK
Středa 6.4.11 Sušice u bytovek, konec ul.Garážní
Čtvrtek 7.4.11 Udánky v horní části u č.p.67 Kuba
Pátek 8.4.11 Udánky u hasičky
Sobota 9.4.11 Josefská u prádelny
Pondělí 11.4.11 Olomoucká u č.p.40
Úterý 12.4.11 Brněnská na chodníku u autoškoly
Středa 13.4.11 Lanškrounská u Orky
Čtvrtek 14.4.11 Stará
Pátek 15.4.11 U staré kotelny naproti zahrádkám ul. 

Jiráskova
Sobota 16.4.11 Západní – parkoviště před obchodem  

Konečný
Pondělí 18.4.11 ul. Gorazdova, parkoviště na místě 

bývalé LŠU
Úterý 19.4.11 Školní u kontejnerů naproti obchodu 

Jiráskova
Středa 20.4.11 Dr.Janského parkoviště u č.p. 26
Čtvrtek 21.4.11 Dr.Janského mezi domy č.p. 5 a 7
Pátek 22.4.11 Sportovní, Holandská vedle Apool werke
Sobota 23.4.11 Hřebečská u křížku
Úterý 26.4.11 Polní u č.p.1 Lepka
Středa 27.4.11 Třešňová alej na konci ulice u sjezdu na 

Nové sady  
Čtvrtek 28.4.11 Dukelská naproti kurtům
Pátek 29.4.11 Tovární u hřiště
Sobota 30.4.11 Pod Hamry
Pondělí 2.5.11 Jevíčská – u Domu armády
Úterý 3.5.11 Alšova u bytovky č.p.26
Středa 4.5.11 Alšova u č.p.1 u kontejnerů na separo-

vaný sběr
Čtvrtek 5.5.11 Boršov  u retenční nádrže 1400-1500, 

parčík u „Ondráčků“ 1500-1600, u 
řadových okálů (šestibytovky) 1600-1700

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálé-
ho dozoru pracovníků Technických služeb M. T. 
s.r.o.Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškole-
ni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto dbejte 
jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů 
odpadů než je uvedeno: 
velkoobjemový kontejner na odpad ze zahrad a ve-
řejných prostranství (listí, větve, tráva)
traktorová vlečka – na objemný odpad (skříně, mat-
race,…), nebezpečný odpad (plechovky od barev, au-
tobaterie) a elektrotechnický odpad (televizory, led-
ničky, pračky, zářivky, výbojky…) 

Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky 
nejsou určeny k odložení: 

směsného komunálního odpadu z domácností• 
odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo, ná-• 
pojové kartony)
stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit, le-• 
penka…)
automobilového odpadu (pneumatiky, olejové fil-• 
try, provozní tekutiny) 
tekutých odpadů (chemikálie, barvy, oleje)• 

Tyto odpady (některé za úplatu) je možno uložit na 
sběrovém dvoře na ulici Zahradnická, ve kterém je 
v roce 2011 provozní doba takto: 
pondělí od 13.00 do 17.00 hod. 
středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod
sobota od 8.00 do 14.00 hod. 

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu 
Moravská Třebová za rok 2010

Bezpečná a klidná 
doprava na sídlišti

Od začátku roku se změnil režim dopravy na sídlišti 
„Západní“. Tato část města se stala zónou s dopravním 
omezením. Především je tato obydlená oblast řešena jako 
zóna „Tempo 30“. Jedná se o zklidňující opatření, jde pře-
devším o bezpečnost chodců, dětí v celé čtvrti s přilehlou 
základní školou (pro srovnání, vběhne–li dítě do dráhy 
automobilu vzdálenému 13 m a jedoucímu rychlosti 
30 km/h, jeho řidič stihne zastavit; v rychlosti 50 km/h 
oněch 13 m nestačí ani k tomu, aby řidič začal brzdit). 
Pomocným opatřením ke zklidnění provozu, především 
motorových vozidel, bylo odstranění dopravních značek 
upravujících přednost po sídlišti, což znamená, že nyní 
na křižovatkách na místních komunikacích platí zákonná 
úprava přednosti zprava (dle Pravidel provozu: Křižo-
vatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají 
nebo spojují, za křižovatku se nepovažuje vyústění polní 
nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace 
na jinou pozemní komunikaci).
Pro rozlišení parkovišť fyzicky oddělených od místních 
komunikací na sídlišti byly všechny označeny doprav-
ními značkami „Parkoviště“ a „Parkoviště (kolmé nebo 
šikmé stání)“. Pro zvýraznění výjezdů z těchto provoz-
ně vymezených ploch jsou použity značky Dej přednost 
v jízdě. Tyto výjezdy z parkovišť – vyústění na místní ko-
munikace tedy nejsou křižovatkou, zde přednost zprava 
neplatí (opět dle Pravidel provozu: Při vjíždění z místa le-
žícího mimo pozemní komunikaci musí dát řidič přednost 
v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířeti jedoucím po 
pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chod-
ců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po 
pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové po-
zemní komunikace nebo stezky pro cyklisty nebo z obyt-
né nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.)
Každé zpomalení v dnešní uspěchané době je na silni-
ci, zejména pro řidiče motorových vozidel nepopulární. 
Zklidňování dopravy ve městě je snaha o novou kvali-
tu života, bezpečnost obyvatel, účastníků provozu na 
pozemních komunikacích, od dětí po nejstarší občany. 
Věřím, že po počáteční nedůvěře, si změny v dopravním 
režimu na sídlišti zažijeme do podvědomí (především my 
řidiči, zvyklí jezdit dle zvyku) a tímto přispějeme k lepší-
mu bezpečnějšímu klidnějšímu životu v našem městě.
Poznámka pod čarou: 
Přednost zprava platí i na jiných místech ve městě (např. uli-
ce Zámecká, Bránská, Marxova, na parkovištích u marketů 
Billa, Penny Market, Lidl aj.) – a ne vždy je respektována.

Petr Václavík, vedoucí odboru dopravy

Živnostenský úřad 
informuje – 1. část

Vážené podnikatelky a vážení podnikatelé, 
k 1. 1. 2011 došlo k několika změnám v živnosten-
ském zákonu. Dovolte, abych Vás o nich touto ces-
tou informovala.

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitel-
ského úvěru
K datu 1. 1. 2011 vznikla nová ohlašovací živnost 
vázaná „Poskytování nebo zprostředkování spotře-
bitelského úvěru”. Požadovaná odborná způsobi-
lost k této živnosti je 
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o od-

borné kvalifikaci pro příslušnou činnost vyda-
ný zařízením akreditovaným MŠMT nebo mi-
nisterstvem, do jehož působnosti patří odvětví, 
v němž je živnost provozována nebo 

c) 3 roky praxe v oboru.
Obsahovou náplní této živnosti jsou činnosti spoje-
né s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelské-
ho úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, 
úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebite-
li věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona 
o spotřebitelském úvěru.
Zájemcům o provozování této živnosti a těm pod-
nikatelům, kteří již tuto činnost provozují v rámci 
živnosti volné, doporučuji prostudovat zákon č. 
145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru.
Ti podnikatelé, kteří již tyto činnosti provozují 
v rámci živnosti volné oboru činnosti „Zprostřed-
kování obchodu a služeb” nebo „Služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospo-
dářské povahy” mohou v této činnosti pokračovat 
po dobu 1 roku od účinnosti zákona. Pokud před 
uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá 
v provozování této činnosti pokračovat a doloží 
živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění 
odborné způsobilosti (viz výše), živnostenský úřad 
vydá podnikateli živnostenské oprávnění pro živ-
nost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebi-
telského úvěru.“ Tento úkon je bezplatný.

Změny v obsahových náplních některých živností
„Galvanizérství, smaltérství”, „Malířství, lakýrnic-
tví, natěračství” a obor volné živnosti „Povrcho-
vé úpravy a svařování kovů a dalších materiálů” 
- u těchto živností lze nově aplikovat žárové a plaz-
mové nástřiky na kovové i nekovové materiály.
„Zlatnictví a klenotnictví” – upřesňuje se, že obsa-
hem živnosti je i čištění výrobků z drahých kovů.
„Kominictví” – doplňuje se kontrola komínů, kou-
řovodů a spotřebičů paliv, kontrola spalinových cest 
a vydávání zpráv o provedení kontroly nebo čiště-
ní spalinové cesty a zpráv o revizi spalinové cesty. 
V souvislosti s touto změnou se z oboru živnosti vol-
né „Testování, měření, analýzy a kontroly” vypouští 
činnost spočívající v revizi a kontrolách spalinové 
cesty včetně vypracování odborných posudků.

Příjemné jaro a úspěšné podnikání přeje

Vladimíra Stejná,  
Obecní živnostenský úřad Moravská Třebová

V letošním roce byla již šestý rok zpracována a je 
předkládána veřejnosti ucelená zpráva o činnos-
ti Městského úřadu Moravská Třebová, tentokrát 
za rok 2010. Obsahem této zprávy jsou informace 
o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu 
a to především prostřednictvím čísel.
V této zprávě najdou občané řadu zajímavých in-
formací o činnosti úřadu, na adresu tajemníka úřadu 

lze zasílat jakékoliv náměty a připomínky, které by 
zkvalitnily zprávu za rok 2011.
Zpráva za rok 2010 včetně všech zpráv předchozích 
je k dispozici na webu města na adrese http://www.
moravskatrebova.cz/radnice/dokumenty.

Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
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Výzva řemeslníkům
Rádi bychom vyzvali řemeslníky působící v Moravské Třebové, aby poskytli své 
kontaktní údaje ke zveřejnění na webových stránkách města. Doufáme, že zveřejně-
ním vašich údajů přispějeme jak ke spokojenosti občanů, tak ke spokojenosti vaší. 
Telefon, adresu, webové stránky, rozsah vaší činnosti příp. další údaje, zasílejte na 
adresu tiskové mluvčí dblahova@mtrebova.cz. Můžete je také odevzdat v Informač-
ním centru na nám. T.G.M. do konce dubna 2011.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Rozpočet města Moravská Třebová 
na rok 2011 (v tis. Kč)

Rozpočet města Moravské Třebové na rok 2011 byl schválen na zasedání 
zastupitelstva města dne 14. 3. 2011. Celkové příjmy dosahují v rozpočtu 
výše 238.880 tis. Kč. Nejvýznamnějšími skupinami rozpočtových příjmů 
jsou daňové příjmy a přijaté dotace. Dále jsou do rozpočtových zdrojů 
zapojeny i zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2010 
ve výši 19.290 tis. Kč. 
Celkové výdaje dosahují výše 253.170 tis. Kč (ve struktuře 195.890 tis. 
Kč běžné výdaje a 57.280 tis. Kč investice a rozsáhlejší opravy objektů 
v městské památkové rezervaci). Kromě toho je počítáno i se splátkami 
úvěrů a půjček ve výši 5.000 tis. Kč.

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 

Vážení spoluobčané,
Zastupitelé města Moravská Třebová schválili na svém řádném zasedání Rozpočet 
města na rok 2011, a to po předchozím projednání a doporučení navrhovaných díl-
čích změn a úprav jak ze strany Rady města, tak i finančního výboru. Přesto, že před 
vlastním hlasováním o rozpočtu jako celku probíhala poměrně bohatá rozprava a ně-
kolikrát padaly protinávrhy u dílčích návrhů se snahou některé záměry neakceptovat, 
mohu konstatovat, že rozpočet byl schválen vcelku bez problémů, a to i s podílem 
zastupitelů z opozice. Za tuto konstruktivní snahu o celkový výsledek, jehož cílem 
bylo schválení rozpočtu města, bych chtěl poděkovat všem zastupitelkám a zastupi-
telům, a to i opozičním, kteří takto projevili svůj zájem, vůli a zodpovědnost. Vždyť 
to, že pro schválení rozpočtu na r. 2011 hlasovalo celkem 17 zastupitelů, 3 se zdr-
želi hlasování a 1 byl proti, hovoří zcela jasně. Jako každý jiný rok i my jsme byli 
vedeni snahou, aby rozpočet byl vyrovnaný, což se i podařilo. Budeme hospodařit 
s cca 258 mil. Kč. I když se dosud nepodařilo zastavit pokles daňových příjmů (ve 
srovnání s r. 2008 je pokles v r. 2010 o 12,30 %), byl zaznamenán meziroční nárůst 
oproti r. 2009 o cca 3,4 %, což je pozitivní. Byl pozvolna nastartován pozitivní trend 
vývoje sdílených daňových příjmů. Vycházeli jsme z doporučení analytiků České spo-
řitelny, a. s., tedy z předpokladu ročních výnosů sdílených i výlučních daní v r. 2011 
na úrovni loňského roku. K rozpočtovým potřebám (výdajům) připomínám, že při 
tvorbě této části rozpočtu jsme vycházeli jednak z poklesu státní dotace k výkonu 
státní správy o 17,8 % (4 mil. Kč), na školství (- 26,59 Kč na žáka ZŠ a MŠ), kdy 
nadále klesá počet žáků ve školských zařízeních mimo MŠ. Pokles je i v dotaci pro 
Městskou knihovnu (- 1,2 mil. Kč). Tomu bylo třeba přizpůsobit tzv. běžné výdaje, 
kdy jsme všem příspěvkovým organizacím města snižovali provozní výdaje o cca 5 % 
vyjma Sociálních služeb, kde jsme byli vázáni na pevnou částku 2,3 mil. Kč z důvodu 
poskytnutí státní dotace, jež byla nakonec také krácena, ale ne drasticky. Došlo i ke 
zkrácení položky Správa sportovišť o 5 %. Naší snahou je nadále pokračovat v péči 
o chodníky a komunikace města, kde jsme vyčlenili částku 3,28 mil. Kč, což je nepa-
trně méně, než v loňském roce (3,39 mil. Kč). Velmi dobrým hospodařením a s po-
dílem příznivějších cen si můžeme dovolit snížit poplatek za odpady na 1 občana  na 
478 Kč v r. 2011 (o 22,- Kč -). Budeme pokračovat ve zlepšování péče o vzhled města 
a o veřejnou zeleň, v opravách objektů škol a školských zařízení, i když v omezeném, 
ale nutném rozsahu. Na úseku bezpečnosti a pořádku budeme pokračovat v nastou-
pené cestě k cíli stát se dobrou službou občanům. Od 1. 1. 2011 slouží u naší městské 
policie 12 strážníků, což spolu s technickým potenciálem (kamerový systém a pult 
centrální ochrany objektů) dává pro budoucnost vizi větších možností nasazovat síly 
a prostředky a posilovat službu zejména v „rizikových dnech“. Ještě se krátce zmíním  
o platech zaměstnanců. Jak jsme si všimli, v rozpočtu „neprošel“ záměr opozice i fi-
nančního výboru snížit je o 5 % tak, jak tomu bylo ve většině měst v okolí. Důvodem 
bylo zejména to, že již v r. 2010 došlo ke snížení stavu zaměstnanců o 4 a v letošním 
roce o 0,5 za současného zmrazení platových postupů. Proto většina zastupitelů nevi-
děla důvod ještě také krátit mzdy, které jsou na úrovni r. 2004. Faktem je i to, že mzdy 
našich zaměstnanců jsou nejnižší z okolních měst. K investicím asi tolik, že v r. 2011 
chceme proinvestovat z vlastních zdrojů cca 47,9  mil. Kč. Budeme také využívat 
dotačních prostředků. Největším projektem v historii města je bezesporu projekt Od-
kanalizování Udánek, Sušic, Boršova (OUSB) a rekonstrukce čističky odpadních vod 
(ČOV) za 254 mil. Kč (dotace z EU), dále bude realizován projekt Cesta od renesance 
k baroku s celkovými náklady 52,3 mil. Kč (dotace 92,5 %).

JUDr. Miloš Izák, starosta města

Jmenován vedoucí nového Odboru rozvoje města 
Městského úřadu Moravská Třebová

Rada města jmenovala na své schůzi 14. 3. 2011 vedou-
cím nově zřízeného Odboru rozvoje města Městského 
úřadu Moravská Třebová Ing. Miroslava Netolického. 
Na obsazení uvedené funkce bylo vyhlášeno výběro-
vé řízení, do kterého se přihlásili 3 uchazeči, 1 z nich 
v průběhu řízení odstoupil. Výběrová komise posou-
dila předpoklady zbývajících dvou uchazečů v rámci 

řízeného pohovoru a doporučila radě města jmenovat 
vedoucím odboru Ing. Netolického.
Ing. Miroslav Netolický je zaměstnancem města od 
20. 3. 2000, od 1. 4. 2004 vykonával funkci manažera 
ekonomického rozvoje města.  

Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
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Den Země 2011
16. 4. sobota – akce PVC – Poctivě 
vyčištěné cesty – úklid odpadků na turistic-
kých trasách – akce pro veřejnost – začátek 
v 8.30 u vjezdu do Pekla. Na spolupráci se 
těší Moravskotřebovští skauti. 
17. 4. neděle – Duhový labyrint – 
v areálu DDM – Slavnostní zahájení osla-
vy ke Dni Země, začátek ve 14.00 hodin 
– okrášlení vrbového přístřeší – přineste 
si s sebou vlastnoručně vyrobené závěsné 
ozdoby, mašle, případně ozdobné kamínky. 
Doprovodný program – vystoupení skupiny 
bubeníků z Duhového labyrintu. Akce pro 
děti i pro dospělé. Drobné občerstvení za-
jištěno, vstup zdarma.
18. 4. pondělí – nádvoří zámku v Mo-
ravské Třebové
DDM dopoledne 9.00 – 12.00 Krtkovo 
putování – program pro MŠ a 1.-3. třídy zá-
kladních škol
 odpoledne 13.00–15.30 Šaty dě-
laj člověka – soutěžní módní přehlídka vy-
robených šatů z odpadového materiálu
Přítomna bude také firma EKO-KOM se 
svým programem Barevný den plný her – 
zaměřeno na třídění odpadů.
Firma Miltra – partner Zdravého města – 
nabídne ochutnávku svých výrobků.
23. 4. sobota – zámecké arkády – 9.00–
12.00 hodin
Knihovna Ladislava z Boskovic pořádá 
tradiční a očekávaný Dětský bleší trh. Pro-
dej nebo výměna hraček, dětských knih, 
sportovních potřeb, vlastních výrobků – 
vše se souhlasem rodičů! Každý účastník 
si svůj „obchod“ zbuduje sám (deka, židle, 
stolek).

Na všechny tyto akce jste srdečně zváni.

Ludmila Lišková, koordinátorka  
Zdravého města Moravská Třebová

Úsporná opatření na městském úřadě
Výše platů zaměstnanců města zařazených do měst-
ského úřadu je dlouhodobě na podprůměrné úrovni 
v porovnání s městy s rozšířenou působností podob-
né velikosti a podobně rozsáhlého správního obvodu. 
Průměrný hrubý měsíční plat dosáhl v roce 2009 část-
ky 20.803 Kč a v roce 2010 21.025 Kč. V porovnání 
s 6 městy Pardubického kraje, která jsou zapojena do 
tzv. benchmarkingu (tj. vzájemného srovnávání se), 
figurujeme v roce 2009 na posledním místě s nejniž-
ším měsíčním platem, když průměrný plat ve městě 
na prvním místě byl 24.223 Kč. Ve snaze hledat úspo-
ry ve mzdové oblasti přistoupilo vedení městského 
úřadu k omezování mzdových výdajů už v roce 2009 
a pokračovalo v roce 2010:
Počty zaměstnanců:
Stav k 01. 01. 2010: 88, z toho 2 na 0,5 úvazku
Stav k 01. 04. 2011: 82, z toho 1 na 0,5 úvazku

Opatření, související se snížením příspěvku na vý-
kon státní správy na rok 2011:

Snížení příspěvku na výkon státní správy = 1. 
4.026.100 Kč.
Mimořádný příspěvek na výkon státní správy = 2. 
1.137.000 Kč.
Výsledné snížení příspěvku na výkon státní sprá-3. 
vy = 2.889.100 Kč.
Úspory ve mzdové oblasti:4. 

 a) V roce 2010 byla zrušena 4 pracovní místa, 
tj. roční úspora na platech cca 950.000 Kč + 
330.000 Kč na odvodech = 1.280.000 Kč.

 b) V roce 2011 bylo zrušeno 0,5 pracovního 
úvazku, tj. roční úspora na platech cca 120.000 
Kč + 40.000 Kč na odvodech = 160.000 Kč 
(v roce 2011 jen 80.000 Kč).

 c) V roce 2011 došlo ke zmrazení platových 
postupů, předpokládaná roční úspora na pla-
tech 85.000 Kč + 30.000 Kč na odvodech = 
115.000 Kč.
Úspory sociálního fondu – snížení přídělu ze 4 % 5. 
na 2 % z platů, tj. roční úspora 510.000 Kč
Úspory celkem mzdy + soc. fond = 1.280.000 + 6. 
160.000 + 115.000 + 510.000 = 2.065.000 Kč.
Provozní rozpočet městského úřadu – úspora 7. 
skutečných výdajů oproti schválenému rozpočtu 
v roce 2010 ve výši 223.000 Kč (3,2 %), v roce 
2011 navržen další pokles ve výši 85.000 Kč 
i přes nezbytnou úhradu nákladů za elektrickou 
energii v listopadu a prosinci 2010 z rozpočtu 
roku 2011 (nebyly vystaveny zálohy novým do-
davatelem).
Provozní výdaje informatika – meziroční pokles 8. 
o 75.000 Kč.
Úspory celkem: mzdy, soc. fond, provozní vý-9. 
daje MěÚ činí 2.448.000 Kč.

Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Chovatelská přehlídka trofejí 
zvěře ulovené v honitbách 
okresu Svitavy v roce 2010

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního 
prostředí, spolupořádá ve dnech 15.–17. 4. 2011 
chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v ho-
nitbách okresu Svitavy v roce 2010. Na přehlídce 
bude možné shlédnout trofeje zvěře vyskytující se 
v naší oblasti, a to srnce obecného, daňka evrop-
ského, muflona, siky japonského, jelena evropské-
ho a prasete divokého. Tyto trofeje bude veřejnosti 
umožněno shlédnout dne 16. 4. 2011 v době od 
8.00 hod. do 18.00 hod. v Kulturním domě v Opa-
tovci. Pro návštěvníky bude připraveno také bo-
haté občerstvení včetně zvěřinových specialit. Na 
přehlídku trofejí pořadatelé srdečně zvou návštěv-
níky jak z řad myslivecké, tak i nemyslivecké ve-
řejnosti.

Jiří Nechuta, odbor životního prostředí

Snižování počtu holubů
V rámci záměru snížení počtu divokých ho-
lubů na území města Vás žádáme o spolu-
práci při zjišťování jejich stanovišť (zejména 
hnízdiště a nocoviště v půdních prostorách). 
Výskyt holubů nahlaste na odbor životního 
prostředí MÚ Moravská Třebová – telefon 
461 353 045.

Odbor životního prostředí

Modernizace mateřské 
školy Jiráskova

Celkové náklady: 19.848.000 Kč
z toho dotace: v jednání
vlastní zdroje: v jednání
Zhotovitel: OLSPOL s.r.o. Svitavy

Popis:
Technický stav budov školky MŠ Jiráskova byl 
občany v roce 2010 vyhodnocen jako jeden z nej-
větších problémů města. S přihlédnutím k tomuto 
faktu a ke stáří budov je v roce 2011 zahájena rea-
lizace tohoto projektu.
Objekt školky byl postaven v šedesátých letech 
a jeho rekonstrukce je již nevyhnutelná. Zásah 
do objektu bude značný. Budou vybourány okna, 
dveře, podlahy, dělící příčky. Budou se otloukat 
omítky stěn vnitřních i vnějších. 
Díky rekonstrukcím se v budovách mírně pozmě-
ní dispozice tak, aby odpovídaly normám a byly 
co nepraktičtější pro zaměstnance školky. Budovy 
školky budou mít potřebnou izolaci, dojde k re-
dukci okenních a dveřních ploch zhruba o 30 %.

Přínosy projektu:
Modernizovaný objekt bude odpovídat všem aktu-
álním standardům. Bude bezpečným a moderním 
místem pro výchovu předškolní mládeže.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Pozvánka na zájezd
Komise památkové péče pořádá letos zájezd pro 
veřejnost už v sobotu 21. května. 
Pojedeme do Chudobína, malé obce na Litovelsku 
se zajímavou historií. Pozoruhodná je především 
svými třemi kostely – ke staršímu katolickému 
přibyly ve třicátých letech minulého století kostely 
církve československé a pravoslavné, přičemž obě 
stavby inicioval jeden člověk – původně katolický 
farář Josef Žídek. V obci se zachovaly další histo-
rické budovy včetně zámku s anglickým parkem 
(interiér není přístupný) a zbytek staré obchodní 
cesty v kopci Parduska, odkud je krásný výhled na 
Pomoraví a Jeseníky. 
Na prohlídku Chudobína naváže návštěva arboreta 
v Bílé Lhotě, v případě nepřízně počasí některého 
blízkého muzea. 
Zájemci, hlaste se jako obvykle v kanceláři mu-
zea, kde také budeme opět vybírat zálohu ve výši 
100 Kč.

Poradenství pro osoby se 
zrakovým postižením

Ve středu dne 4. května 2011 od 8.00 do 10.00 hod. 
se v zasedací místnosti v budově Městského úřadu 
Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2, uskuteční 
poradenství pro osoby se zrakovým postižením.
Službu poskytuje odborné pracoviště SONS ČR 
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých České republiky) – poradna Česká Třebová. 
Posláním organizace SONS ČR je sdružovat a há-
jit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově posti-
žených občanů, dále poskytovat konkrétní služby 
vedoucí k integraci takto postižených občanů do 
společnosti apod. 
SONS ČR poskytuje služby členům i nečlenům 
organizace v oblastech jako je např. sociálně práv-
ní a pracovně právní poradenství, poradenství při 
výběru kompenzačních pomůcek a další služby.
Organizace vytvořila také síť půjčoven rehabi-
litačních a kompenzačních pomůcek pro osoby 
s těžkým zrakovým postižením. Jde o možnost 
dočasného zapůjčení některých pomůcek, a to 
v případě poruchy či ztráty vlastní pomůcky nebo 
v období procesu vyřizování žádosti o poskytnutí 
příspěvku na její pořízení.

Andrea Neuerová, 
 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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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, provozní doba: nepřetržitý provoz od 07:00 do19:00 hod.

Motorkáři v lesích 
se mohou dopouštět 

i trestných činů
S počínajícím jarním obdobím se rozrůstá 
počet neoprávněných vjezdů do lesů a na 
zemědělské pozemky. K projednání této 
závažné situace se sešli zástupci městské 
a státní policie, odboru životního prostředí 
spolu se členy komise životního prostředí. 
Nejčastěji se těchto neoprávněných vjezdů 
dopouštějí motorkáři. „Často si neuvědo-
mují, jaké škody mohou napáchat. Kromě 
plašení lesní zvěře a ohrožení návštěvníků 
lesů, svou bezohlednou jízdou, která často 
vede i lesními porosty, poškozují kořeny 
stromů, mladé stromky a především dochá-
zí k narušení půdy a její následné erozi,“ 
uvádí Jiří Nechuta z odboru životního pro-
středí. 

„Zde už vstupují řidiči na tenký led. Při vy-
číslení takto způsobených škod lze snadno 
přesáhnout částku 5.000 Kč, která je hra-
nicí mezi přestupkem a trestným činem. Zá-
kon o lesích výslovně zakazuje v lese rušit 
klid a ticho, jezdit a stát s motorovými vozi-
dly na pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa. K určení zákazu vjezdu do lesa tedy 
není třeba dopravní značky,“ upozorňuje 
velitel městské policie Karel Bláha.

Připomínáme také zákon o myslivosti, kte-
rý mj. zakazuje plašit zvěř a také ji zbytečně 
ohrožovat nebo zraňovat, v našem případě 
rychlou jízdou a nadměrným hlukem. Jíz-
dou v takových lokalitách je možné spáchat 
nejenom přestupek, (možnost uložení sank-
ce až do výše 10.000 Kč), ale také trestný 
čin. Porušení § 293 „poškození a ohrožení 
životního prostředí“ trestního zákoníku lze 
trestat odnětím svobody až na tři roky. Je 
nutné podotknout, že tento trestný čin je 
možné spáchat i z nedbalosti! I lesní stráž 
má oprávnění při výkonu svých práv a po-
vinností motorkáře nebo jinou osobu pode-
zřelou z přestupku (trestného činu) zastavit, 
sankcionovat, případně dát podnět k zahá-
jení správního řízení. Tato osoba se podle 
zákona v takové situaci považuje za úřední 
osobu (dříve užívaný termín „veřejný čini-
tel“). Městská i státní policie jsou si tohoto 
stavu, který je dnes bohužel celorepubli-
kovým jevem, vědomi a spolu se zástup-
ci státní správy a lesní stráží budou činit 
kroky k eliminaci neoprávněných vjezdů 
mimo komunikace, kde dochází k poško-
zování přírody. Je nutné podotknout, že 
právě tímto „sportem“, už tak značně za-
sažená příroda moderní civilizací, dostává 
další zcela zbytečné rány, které nenávrat-
ně ničí lesní společenstva. Na tomto místě 
oslovujeme veřejnost, aby podala podněty, 
které napomohou ke snížení páchání této 
činnosti. Nejlépe podáním svědectví, za-
sláním fotografie apod. na městskou policii 
(tel.:604 611 973) či státní polici.

Red.

Rozcvička
Představení, které snad i chvílemi připomínalo 
nácvik úderů a kopů sebeobrany, chvílemi po-
hyby zápasníka potýkajícího se s nepřemožitel-
ným soupeřem, shlédli strážníci v ranních hodi-
nách dne 13. 3. v blízkosti kruhového objezdu. 
Ze zajímavě vypadající rozcvičky, která se sku-
tečně téměř o půl třetí ráno představitelům zá-
kona vůbec nezdála podezřelá, se nakonec vy-
klubalo násilnické zápolení se, jak zákon říká, 
„směrovým sloupkem“ vyznačujícím okraj vo-
zovky. Ač snad výkon dotyčného T. N. z Boršo-
va mohl v mnoha směrech připomínat tělocvičné 
prvky, bohužel se neslučoval se zákonem. Tedy 
alespoň strážníci konající hlídkovou činnost si-
tuaci takto vyhodnotili a myslím, že se na tom-
to faktu všichni shodneme. Bohužel vstupné na 
představení, které se dá nazvat „pokus o zničení 
sloupku“, který navíc 
upozorňuje řidiče na 
skutečnost, že v těchto 
místech vozovka kon-
čí nebo snad „ranní 
rozcvička cestou z re-
staurace“, si musel ve 
formě blokové pokuty 
hlavní hrdina zaplatit 
sám.  
 

Alkohol
Alkoholem omeze-
nou koordinaci pohybu 
a mysli, si na vlastní 
kůži vyzkoušel devě-
tapadesátiletý F. L. ze 
Sušic, když dne 10. 3. 
po dvanácté hodině 
při manévrech s jízd-
ním kolem porazil reklamní stojan u obchodní-
ho domu Kubík a způsobil tak škodu, která byla 
prvotně vyčíslena částkou 1.000 Kč. Jelikož se 
dotyčný nebyl ochoten dohodnout na náhradě 
škody se zaměstnanci prodejny, ke které stojan 
patřil, byla na místo přivolána hlídka městské po-
licie. Namísto pozdravu si dotyčný potykal s čer-
stvě kalibrovaným zařízením na měření hladiny 
alkoholu. Na displeji onoho přístroje se objevil 
údaj 1,813 ‰, což vzápětí přispělo k představi-
vosti představitelů zákona o odehrání se situace 
před jejich příjezdem. Samotný děj nakonec do-

kreslily výpovědi očitých svědků, kteří přispěli 
k objasnění záhady samodestrukce reklamních 
poutačů v Moravské Třebové. Jelikož ani po 
usvědčení přestupce nebyla vůle se dohodnout, 
strážníci celé jednání zdokumentovali, doložili 
důvody a důkazy, o které se podezření z přestup-
ku opírá, a předali k dalšímu šetření příslušnému 
správnímu orgánu Městského úřadu v Moravské 
Třebové. Tato alternativa pro přestupce rozhodně 
nebude finančně ani časově výhodnější. 

A opět alkohol
V době obědů a poledních káv si před společ-
ností Toner s.r.o. na ulici Lanškrounské, v hřeji-
vých paprscích jarního slunce na chodníku dne 
8. 3., ustlal silně podnapilý muž. Pravděpodob-
ně nekontrolovatelným dolehnutím na tvrdou 
dlažbu si způsobil poranění hlavy, ze kterého 

značně krvácel. Přivo-
laní strážníci poskytli 
zraněnému první po-
moc a k odbornému 
ošetření zavolali Rych-
lou záchrannou služ-
bu. Již před dojezdem 
sanitního vozu začal 
být P. Z. z nedalekého 
Třebařova značně agre-
sivní a policisty hrubě 
urážel. K jeho štěstí 
bylo lékařem zjiště-
no, že poranění není 
nějak závažné a tak 
po odjezdu zdravotní-
ků, zůstal tento muž 
v odborné péči před-
stavitelů zákona. Ti už 
si s agresivním jedin-
cem dokázali poradit. 

Vzhledem k velmi špatné komunikaci, museli 
strážníci pro zjištění totožnosti dotyčného pře-
vést na Obvodní oddělení Policie ČR. Zkouškou 
výkonnosti plic bylo zjištěno 3,4 ‰ alkoholu, 
které ovlivňovaly mysl tohoto výtržníka natolik, 
že nebyl nebezpečný jenom pro sebe, ale celé 
své okolí. Proto bylo rozhodnuto o jeho převozu 
na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic 
k odeznění akutní intoxikace. Transport byl rea-
lizován v čestném doprovodu trojčlenné eskorty 
ve složení dvou policistů Policie ČR a jednoho 
strážníka Městské policie.

Pult cetrální ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, pro-
vozoven sloužících k podnikatelské činnosti, celých firem, skladů a dalších nemovitostí, připoje-
ním Elektronického zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena nejen 
občanům Moravské Třebové. O zabezpečení majetku připojeného k PCO se starají strážníci Měst-
ské policie, kteří připojené objekty kontrolují i v průběhu nočních a denních služeb. V případě již 
zřízeného Elektronického zabezpečovacího systému je možné se k PCO připojit téměř okamžitě. 
V případě zájmu o nadstandardní zabezpečení vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obracejte 
na níže uvedená telefonní čísla nebo emailové adresy. 

Tel.: 461 312 436, GSM: 605 255 351, 604 611 973, e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz

Statistika
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k  28. 2. 2011 přihlášeno k trvalé-
mu pobytu celkem 10.711 občanů 
ČR a 108 cizinců s povolením k tr-
valému pobytu na území České re-
publiky. Celkem je tedy v Moravské 
Třebové evidováno k  28. 2. 2011 na 
trvalém pobytu 10.819 občanů. Za 
měsíc únor se v Moravské Třebové 
narodilo 10 dětí, zemřelo 10 občanů, 
přistěhovalo se 21 obyvatel a odstě-
hovalo 26 osob. 
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Nově otevřená 
PODZÁMECKÁ ZAHRÁDKA 

v penzionu V Podzámčí
Posezení nejen  pro rodiče s dětmi v příjem-
ném prostředí. I na venkovní terase s vyhlíd-
kou do zahrady. Malé občerstvení pro děti 
a dospělé. Pořádání dětských oslav a možnost 
piknikového posezení v trávě.
Otevřeno: Po – Pá : 9:00 – 16:00 hod
TĚŠÍME SE NA VÁS, 
Penzion v Podzámčí, Rybní náměstí 3

Rodinná a manželská 
poradna se stěhuje

Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a man-
želská poradna Pardubického kraje se stěhuje a od 
4. dubna 2011 bude sídlit na adrese Riegrova 2063, 
Svitavy v přízemí budovy (nachází se zde Pedago-
gicko-psychologická poradna). Detašované praco-
viště v Moravské Třebové nadále funguje na adrese 
Komenského 64, kancelář Pedagogicko-psycholo-
gické poradny.

Centrum psycho-sociální pomoci nabízí tyto služby:
Individuální terapie – krizová intervence, nedirektivní 
terapie, na tělo orientovaná terapie, hypnóza, relaxace 
Mgr. Jiří Oujezdský, diplomovaný psychoterapeut
Párová terapie – manželská terapie, předrozvodové 
a rozvodové poradenství
Bc. Jiřina Holasová, terapeutka a videotrenérka
Rodinná terapie – krizové situace, výchovné problémy, 
vývojové problémy, poruchy chování, komunikace
Bc. Martina Sedliská, sociální pracovnice
Sociálně-právní poradenství – informace o sociál-
ních dávkách, informace z oblasti rodinného a pra-
covního práva, sepsání návrhu k soudu
Preventivní programy pro školy – interaktivní skupi-
nové programy pro ZŠ

Provozní doba:
pondělí, středa 8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek 8.00 – 14.00
pátek  8.00 – 12.00
Služby jsou poskytovány bezplatně, na požádání 
anonymně a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. 
Objednat se můžete na telefonním čísle 461 532 604, 
e-mailové adrese cpp.svitavy@bluetone.cz nebo 
osobně. Navštívit nás můžete bez doporučení jiných 
odborníků.

Pracovníci CPP RMP Pk  

Letní sportovně - vzdělávací 
soustředění pro děti

Soukromý neziskový jezdecký klub v Kunči-
ně u Moravské Třebové pořádá v čase letních 
prázdnin několikadenní sportovně - vzděláva-
cí soustředění pro děti od sedmi let se zaměře-
ním na výuku jízdy na koni, turistiku v oblas-
ti Hřebečských stezek a kreativní hry. Výuka 
a aktivity se konají za asistence akreditované-
ho cvičitele jezdectví a dozoru s pedagogic-
kou praxí, turnusy se uskuteční v termínech 
4.-8. 7. 2011, 25.-29. 7. 2011, 1.-5. 8. 2011, 
a 8.-12. 8. 2011, denně od 9 do 19 hodin, cena 
za turnus 2.400 Kč včetně dopravy tam i zpět 
každý den, nutné uhradit zálohu do konce 
dubna 2011. Informace včetně podrobného 
programu na www.konevkuncine.websnadno.
cz, kontakt ing. Zuzana Šejnohová Vrbická, 
tel. 604 596 318.

Začínají castingy do třetího ročníku soutěže Miss Zrcadlo

Novinky z Průmyslového 
muzea v Mladějově

V Průmyslovém muzeu v Mladějově vrcholí přípra-
vy na slavnostní zahájení další, již 13. jízdní sezóny 
výletních parních vlaků na historické úzkorozchodné 
dráze o rozchodu pouhých 600 mm. Bohužel hned na 
počátku sezóny nás zasáhla smutná událost, dne  21. 
2. 2011 nás nečekaně ve věku nedožitých 70 let opus-
til zakládající člen muzea a jeho dlouholetý předse-
da pan Bedřich Doležel, který se přeměně bývalého 
šamotového závodu na technický skanzen věnoval 
bez přestávky téměř 20 let. I na jeho památku uve-
deme opětovně do provozu dne 7. 5. 2011 po pětile-
té odstávce původní parní lokomotivu č. 1, vyrobe-
nou firmou Krauss v Linzi v roce 1918, a dodanou 
po úpravách v roce 1920 na Mladějov. Dlouholetá 
odstávka byla způsobena rozkradením části pojezdu 
neznámým pachatelem a také generální opravou lo-
komotivy v mladějovských dílnách. Členové a příz-
nivci muzea během generální opravy na lokomotivě 
odpracovali zdarma více jak 1.500 hodin. Účast na 
slavnostním zahájení sezóny dne 7. 5. 2011 již přislí-
bili významní hosté, například  poslanec Parlamentu 
ČR pan Václav Neubauer či hejtman Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínek.

Miloš Kopřiva, předseda PMM

Nový provozovatel čerpací 
stanice v Moravské Třebové

Od 1. 2 2011 převzal nový provozovatel čerpací stanici 
na ulici Dvorní č. 1603/13 v Moravské Třebové.
Bývalou čerpací stanici pod původním označením 
„ORAL“ společnosti GM Trade, s.r.o., nyní nově provo-
zuje fyzická osoba (OSVČ) pod obchodním označením 
„CCoil“.
Čerpací stanice CCoil nabízí široké motoristické veřej-
nosti nejen výhodné ceny pohonných hmot, ale současně 
také i 100% garanci jejich původu a záruku kvality. 
Čerpací stanice CCoil v Moravské Třebové zprostřed-
kovává motoristům také prodej LPG od společnosti VI-
TOGAZ. VITOGAZ ČR je součástí mezinárodní ener-
getické skupiny Rubis se sídlem v Paříži, specializující 
se na skladování ropných a chemických produktů (Rubis 
Terminal) a distribuci LPG pod obchodní značkou VI-
TOGAZ.
Našim cílem je spokojený zákazník a zvýšení úrovně 
kvality poskytovaných služeb, včetně příjemné a vstříc-
né obsluhy našimi zaměstnanci. Nejlepším způsobem 
ověření této informace je osobní zkušenost. Přijeďte si 
natankovat k nám a přesvědčíte se sami.
Na vaši návštěvu se těší 

Jan Coufal, provozovatel čerpací stanice „CCoil“ 

Zážitky z Peru
Věrka Šourková z našeho města, pracovnice měst-
ského muzea se zajímá o astrologii, šamanismus 
a další poznání pro nás i exotického domorodého 
světa Amazonie a bude po svém návratu z Peru hos-
tem POVÍDÁNÍ a podělí se s námi o své určitě 
bohaté cestovatelské zážitky. Ty určitě umocnila 
přítomnost známého senzibila a cestovatele Petra 
Chobota, který vedl březnovou výpravu do této ji-
hoamerické země.Srdečně zveme zájemce o šama-
nismus, o cestování, o nevšední zážitky!
Bar Poštovka na Poštovní ulici, středa 6.dubna 
2011, začátek v 18:00 hod., vstupné dobrovolné !

7. tradiční JOGOVÝ  PLES
Malá tělocvična Gymnázia – pátek 29. 4. 2011 – za-
čátek v 18.00 hod. – vstupné dobrovolné
Náplň – cvičení – ásany - dýchací techniky + OB-
ČERSTVENÍ vegeteriánské + čaje sponzorky Jany 
Horáčkové  „U kouzelných zvonků“
Host: Mgr. Kateřina Stárková, terapeutka Shiatsu – 
uvede SLUNEČNÍ JÓGU Michela Doffe (Francie)

Společnost česko – německého 
porozumění

Zve učitele němčiny a maturanty z němčiny na seminář:
 „ Bojíte se blížící se maturity?“

intenzivní příprava k maturitě-	
zkušení lektoři-	
zajímavá výuka-	
zeměpis, vlastivěda německy mluvících zemí-	
konverzace-	
a další aktivity ve výuce němčiny-	

Kdy: 2. 4. od 9.30 do 17.00 hodin
Kde: Společnost čes. něm. Porozumění, muzeum I. 
poschodí, Svitavská 18, Mor. Třebová
Přihlášky: do 28. 3. 2011
e-mail: bgz-mtrebova@seznam.cz
Srdečně zveme na vernisáž výstavy
„ Enkaustika - Danuše Navrátilová“
7. 4. v 16.00 hodin, středisko čes.- něm. porozumění
Výstava je otevřená Út – Pá od 9.00 – 12.00 a od 14.00 – 
16.00 hodin
Výstava potrvá do konce dubna.
Společnost dále připravuje letní dětské tábory: 
3. – 16. 7. 2011 dětský letní tábor Seč
Pro děti ve věku 8 – 12 roků, rodičovský poplatek 2.200 Kč
3. – 16. 7. 2011 Jukon – Camp 
letní tábor pro mládež ve věku od 13 – 17 let, rodičovský 
poplatek 2.600 Kč
16. – 25. 7. 2011 mezinárodní letní tábor Tarjan
partnerská města: Mor. Třebová, Staufenberg (Německo) 
a Tarjan (Maďarsko)
Mimo táborový program možnost návštěv termálních 
lázní, CHKO – Natura 2 000, exkurze do významných 
maďarských měst (např. Budapešt, Visegrád apod.)
rodičovský poplatek činí 3.000 Kč – nutnost osobního 
dokladu (pas, OP), věk účastníků 13 – 17 roků
Bližší informace a přihlášky ve středisku čes.- něm. 
porozumění, Svitavská 18. 
Termín přihlášek do táborů: 10. 5. 2011. 

Třetí ročník regionální soutěže Miss Zrcadlo, která je 
určena všem mladým, krásným a zajímavým slečnám 
ve věku 15 – 20 let, pomalu klepe na dveře. Castingy 
se uskuteční už ve druhé polovině dubna.  
První v pátek 22. 4. od 16.00 hodin v Kulturním domě 
v Kuřimi, další přijdou na řadu na velikonoční pondě-
lí 25. 4. ve 14.00 hodin v Dělnickém domě v Blansku, 
v úterý 26. 4. v 16.00 hodin v sokolovně v Boskovi-
cích a ve středu 27. 4. v 16.00 hodin v Hotelu Mora-
va v Jevíčku. Semifinále se uskuteční v sobotu 30. 4. 
v 10.00 hodin v Dělnickém domě v Blansku.

V průběhu soutěže se finalistky mohou těšit na mnoho 
zajímavých zážitků, soustředění, relaxace, přednášky 
o zdravém životním stylu, naučí se malovat, chodit 
na podpatcích, pózovat a mnoho dalších věcí. Vítězka 
soutěže získá řadu hodnotných cen. 
Finálový večer se uskuteční v sobotu 1. října od 20.00 
hodin v Dělnickém domě v Blansku, hlavním hostem 
bude zpěvačka Tereza Kerndlová. Pro bližší podrob-
nosti pište na e-mail: smerda.zrcadlo@centrum.cz. 

(pš)

Chcete si vyzkoušet 
jízdu na koni?

Nebo máte vyšší ambice? Všechny zájemce o koně 
rádi přivítáme u nás, v Jezdeckém klubu Útěchov. 
Nabízíme individuální i skupinový výcvik pro za-
čátečníky a pokročilé všech věkových skupin. Vý-
uka jízdy probíhá na velkých koních i ponících 
a je vždy vedena pod odborným dohledem. Během 
prázdnin pořádáme týdenní i víkendové jezdecké 
kurzy a akce pro děti a mládež. Informace o nás 
a připravovaných akcích naleznete na našich strán-
kách www.jk-utechov.cz. Těšíme se na vás!

Edita Weissarová
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. a vždy 1 hodinu před začátkem každého představení. Rezervace vstupenek přijí-
mají Kulturní služby města Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo telefonické domluvy. Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 461 544 283, 
461 311 127, hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich příjmu. Rezer-
vace přijímáme vždy nejdříve první den v daném měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout 
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Rezervaci provedenou v den konání představení, 
je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, i v tomto případě platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Fimfárum – Do třetice všeho 
dobrého (ČR)
6 . 4 . středa, 17:00, vstupné 65 Kč
Tři režiséři, tři pohádky: O kloboučku s pérkem 
sojčím“, „Jak na Šumavě obři vyhynuli“ 
a „Rozum a štěstí“ – to je třetí díl FIMFÁRA.
Loutkový / pohádka, 75 min, přístupný, 

Nevinnost (ČR)
11 . 4 . pondělí, 19:00, vstupné 75 Kč
Lásky se nikdy nezbavíš.
Drama, 102 min., přístupný

Gulliverovy cesty (USA)
20 . 4 . pondělí, 17:00, vstupné 70 Kč
Dosud neobjevené  země, neuvěřitelné světy…
Dobrodružná komedie, přístupný

Hezké vstávání (USA)*
27 . 4 . středa, 19:00, vstupné 60 Kč
Další souboj Panny s Netvorem.
Komedie, 107 min., přístupný od 12 let

Kulturní centrum

Zahájení zámecké sezóny
2 . 4 . sobota
10.00–17.00 středověký jarmark
(šperky ze skleněných perel, drátěné šperky, vý-
robky z kůže, zvony, přírodní mýdlo, keramika, 
dráteník, dřevěné zbraně, malování kraslic, pře-
dení ovčí vlny a tkaní, staročeská pekárna, ovoce 
v čokoládě apod.)

14.00–17.00 doprovodný program
Kejklířské divadlo s pohádkou Kouzelná kulička 
13.30 Žonglérské a kejklířské vystoupení jednoho 

z nejlepších českých žonglérů Vojty Vrtka 
„Pokud spojíte žonglérské a artistické umění 
s malým kouskem muzikanta a hlavně vel-
kým kusem člověka měl by vám z toho spo-
jení vyrůst velice zajímavý umělec, v tomto 
případě se ovšem na svět vyklubal úplně 
obyčejný komediant, klaun a kejklíř…“

14.00 Keltská hudba GWALARN. Repertoár 
Gwalarnu, což v bretonštině znamená se-
verozápadní vítr, se skládá z bretonských 
písní, zpívaných jak v bretonštině, tak ve 
francouzštině. Většina z nich jsou bretonské 
tradicionály, některé jsou i nově zkompono-
vané, z tvorby Yvese Guélou.

15.00 Kouzelná kulička – pohádka Kejklířského 
divadla

16.00 Keltská hudba GWALARN
16.45 Žonglérské a kejklířské vystoupení Vojty 

Vrtka

Zajíček Ušáček
4 . 4 . pondělí, 8 .30 a 10 .00, kinosál, vstupné 
30 Kč 
Pohádka pro nejmenší v podání loutkového 
divadélka Matěje Kopeckého. 
Určeno pro MŠ a I. st. ZŠ.
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Dny slovenské kultury
8. dubna
16.00 Vernisáž výstavy „Nejkrásnější české 

a slovenské dětské knihy“

14. dubna
19.00 Slavnostní zahájení festivalu + 

Beňa & Ptaszek, blues jazzový kon-
cert (dvorana muzea, vstupné 120 Kč)

15. dubna
Den s partnerským městem Banská Štiav-

nica
Vstup volný – na divadelní představení je 
nutné rezervovat si místenku.
10.00 Vystoupení tanečního souboru Texas-

ky a hudebního folklorního souboru 
Sitňan pro školy (dvorana muzea)

 Sokolníci – ukázka výcviku dravých 
ptáků (park u muzea)

17.00 Vystoupení souboru Texasky a Sit-
ňan pro veřejnost (dvorana muzea)

19.00 „Slepačí bujon“ – divadelní představení souboru Paradajz Pikčr (kinosál mu-
zea)

20.00  Polemic, koncert skupiny (Duku duku, vstupné 150 Kč)

16. dubna
16.00 Koncertní vystoupení (zámecké nádvoří, vstup volný)
 Koblížci – účastníci rockového festivalu United Island of Prag
 Good Fancy – cena za nejtalentovanější kapelu ve slovenském slavíku 

17. dubna
19.30 „Umri, skap a zdochni!“ – Představení divadla SKrat Bratislava (kinosál mu-

zea, vstupné 100 Kč)

18. dubna
19.00  Legenda o létajícím Cypriánovi – filmové představení (kinosál muzea, vstupné 

75 Kč)

19. dubna
10.00 Povídejme si pohádku – Rozprávajme si rozprávku (kinosál muzea, vstup 

volný – je nutné rezervovat si místenku), netradiční česko-slovenské loutkové 
představení Viery Kučerové a Martina Matějky

19.00  Miroslav Žbirka – koncert předního slovenského zpěváka a skladatele (dvorana, 
vstupné 200 Kč)

1.4.

2.4.

9.4.

23.4.

16.4.

0,-

50,-

50,-

50,-

50,-

POLEMIC (Sk), dj Dr. Boston
panák Becherovka – 25 Kč, Beton – 40 Kč

Čarodějnický výprodej baru – dj Shirak
Rum, Vodka, Zelená, Griotka, Jablko za 15 Kč do vyprodání zásob

VELIKONOČNÍ HELIUM PARTY aneb DOUBLE VÍKEND
dj Mirek Karásek (rádio Haná), za páteční vstupenku sobotní vstup zdarma

Záviš, Propaganja, Los Honos
panák Fernet – 25 Kč, Bavorák – 40Kč

Pod Parou Talents – live soutěž kapel
Tragedis, 2H5, 3:2 pro MH, VHS
panák vodka Amundsen – 25 Kč, vodka Sunrise – 50 Kč

Amundsen Dance Party – dj Juri & J.M.X.
panák vodka Amundsen – 25 Kč, vodka Sunrise – 50 Kč

I like disco – dj Shirak
panák Fernet – 25 Kč, Bavorák – 40 Kč

Československá diskotéka – dj Maty
panák Becherovka – 25 Kč, Beton – 40 Kč

Semtex Party – dj’s Company
Vodka + Semtex – 29 Kč, džbán Forsage – 220 Kč

8.4.

15.4.

29.4.

22.4.
60,-

150,-

30,-

100,-

DNY
SLOVENSKÉ

KULTURY

Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
 sobota a neděle 14.00–16.00 hod.

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Výstavy:

Nejkrásnější české 
a slovenské dětské knihy
9 .–24 . 4 . 2011

Barevné doteky
(putovní výstava obrazů osob s mentálním 
postižením)
9 .–28 . 4 . 2011
Obě výstavy budou zahájeny společnou 
vernisáží v pátek 8. dubna v 16 hod. ve 
dvoraně muzea.

Pod modrou oblohou
slavnostní vyhodnocení a zahájení výstavy 
29 . 4 . 2011 ve dvoraně muzea
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Litomyšl
1. 4. od 19.00 hod. / Lidový dům
Divadelní soubor Klášterec nad Ohří
Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota

1. 4. od 19.00 hod. / Music Club Kotelna
UDG + Mother´s Angels

12. 4. od 19.30 hod. / Smetanův dům
Koncert: Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-
kers

19. 4. od 19.30 hod. / Smetanův dům
Vivaldianno 2011
Hudební projekt J. Svěceného a M. Dvořáka – mix 
žánrů, kultur a generací.

Svitavy
2. 4. od 16.00 do 20.00 hod. / Kinokavárna Ga-
laxie
Festival: Expediční kamera Svitavy 2011
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, di-
voké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.

13. 4. od 19.00 hod. / Fabrika
Externí koncert 15. Ročníku festivalu Polička Jazz
PVC (Prague Vienna Connection)

19. 4. od 19.00 hod. / Ottendorferův dům
Brahms Trio Prague
Špičkový komorní soubor nevšedního nástrojové-
ho obsazení.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička
9. 4. od 14.00 hod. / Tylův dům
Velikonoční inspirace
Setkání s dobrými nápady, tradicemi a šikovností.

15. – 16. 4. od 19.30 / Tylův dům
Polička Jazz Festival 2011
15. ročník jazzového festivalu.

20. 4. od 18.00 hod. / Tylův dům
Austrálie křížem krážem
Velkoplošná diashow L. Šimánka.

Vysoké Mýto

20. 4. od 8.30 hod. / náměstí Přemysla Otakara II.
Den Země

23. 4. od 20.00 hod. / Městský klub
Koncert: Vypsána fixa
 
1. 4.–15. 5. / Městská galerie, výstavní síň J. Jušky
Výstava: Filip Dvorský a jeho vysokomýtští ná-
sledovníci
Představení děl známého vysokomýtského malíře 
a jeho žáků.

20. 3. – 17. 4. / Regionální muzeum
Lodě světových válek

Duben 2011

Kam za kulturou 
v Českomoravském 
pomezí

SDH Sušice 
vás zve 30. dubna na 

pálení čarodějnic 
na hřišti v Sušicích. 

Začátek ve 20.00, vstupné 40 Kč.
Hudba Mefisto Mohelnice. 

Občerstvení zajištěno. Čarodějnice v kompletním kostýmu  
vstup zdarma. 

Srdečně zvou hasiči.
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Franz Fritscher (1813–1896)
Většina autorů, kteří se zabývají historií Morav-
ské Třebové, stavebním vývojem města a jeho 
uměleckými památkami, dodnes využívá a ci-
tuje publikaci s názvem Pamětní kniha města 
Moravská Třebová z roku 1880, jejímž autorem 
je Franz Fritscher.

Rodinný původ Franze Fritschera 
a jeho život do roku 1850

Franz Andreas Fritscher se narodil 29. listopa-
du 1813 v Moravské Třebové, v dnešní Jánské 
ulici. 

Byl nemanželským dítětem Johanny Fritschero-
vé, dcery Antona Fritschera, zaměstnance kní-
žecího dvora. Totožnost otce zůstala neznámá, 
jedni říkali, že jím byl nějaký lékař, druzí zase, 
že byl hercem a syn po něm zdědil pohotovost 
v řeči a jistotu vystupování. 

Franz Fritscher navštěvoval triviální a hlavní 
školu v Moravské Třebové a poté se vyučil šev-
covskému řemeslu. Když si odbyl tovaryšská 
léta, usadil se jako ševcovský mistr v předměst-
ském domě č. p. 58 (Brněnská 21). 14. listopa-
du 1843 se oženil s Rosalií Jenischovou, dce-
rou moravskotřebovského soukenického mistra 
Wenzela Jenische z domu č. p. 30 (Brněnská 
42). Jedním ze svědků na jeho svatbě byl dal-
ší soused z Brněnské ulice, továrník Vinzenz 
Steinbrecher (firma Gebrüder Steinbrecher na 
místě pozdějšího generálního ředitelství Hed-
vy). Z manželství se narodily čtyři děti: Karl 
(1846), Hermann Wenzel (1848), Josef Kalasan-
ský (1850) a Franziska Rosalia (1852). Nejstar-
ší syn se vyučil slévačem mosazi, ale pracoval 
pro městskou obec, zemřel v necelých 43 letech 
jako městský důchodní. Druhý syn byl údajně 
jedním ze dvou moravskotřebovských padlých 
ve válce roku 1866, třetí syn zemřel ještě v dět-
ství. Dcera se provdala za městského sekretáře 
Richarda Biwanka, pracovala také jako učitelka 
ručních prací v Sušicích a Udánkách.

Ve službách městské obce

Dcera manželů Fritscherových se už narodila 
v novém bydlišti rodiny, tzv. obecním domě – 
domě č. 16 na náměstí. 8. listopadu 1850 totiž 
Franz Fritscher složil slib městské radě jako po-
licejní sluha. K místu policejního sluhy patřil 
také byt v „obecním domě“. O Vánocích stavěl 
prý Fritscher ve svém bytě krásný betlém, který 
mohli kolemjdoucí obdivovat oknem z náměstí. 

Pracovní náplň policejního sluhy byla dosti 
pestrá: roznášel např. písemnosti, svolával rad-
ní k zasedání, „vybubnovával“ zprávy městské 
rady. Byl velmi svědomitým policistou, který 
svědomitě odháněl chlapce lezoucí po kašně, 
ale stíhal také zloděje. O jeho autoritě mezi 
obyvateli města svědčí následující příběh, který 
se dlouho šířil ústním podáním a v roce 1932 
byl zaznamenán městským kronikářem: Jeden 
třebovský mladík zplodil nemanželské dítě. 
Jeho matce dal peníze, ona se zdála být spoko-
jená, takže považoval záležitost za vyřízenou 

a chtěl se oženit s jinou. Když se ovšem svateb-
ní průvod blížil ke kostelu, zavržená dívka už 
tam čekala i s dítětem a chtěla ztropit skandál. 
Průvod se zastavil, nevěsta plakala, ženich ale 
běžel pro Fritschera. Ten přispěchal, vzal dítě 
do náručí a matku odvedl postranními uličkami 
do svého bytu. Tam jí uštědřil kázání, že se ne-
sluší nechat si zaplatit a potom dělat problémy. 

Kázání trvalo tak dlouho, než skončil svateb-
ní obřad. Pak Fritscher mladou ženu milostivě 
propustil.

Za dobu, kdy Franz Fritscher sloužil městské 
obci, se vystřídalo sedm starostů. Byl zřejmě 
důkladně zasvěcen do obecních záležitostí. Se 
zlomyslnou nadsázkou se ve městě říkalo, že 
během volebního období starosty Franze Fen-
zla (1873–1882) vykonával jeho funkci ve sku-
tečnosti Fritscher.

V roce 1875 Franz Fritscher ovdověl. Když na 
něj začalo doléhat stáří, vykonával pro měs-
to jen lehčí práce a kromě toho zastával mís-
to sluhy v městské spořitelně (1892). Poslední 
roky života prožil v rodině své dcery Franzisky 
Biwankové v obecním domě. Zemřel 16. pro-
since 1896.

Zpracování historie Moravské 
Třebové

Franz Fritscher se tedy v záležitostech města 
angažoval mnohem více, než vyžadovala jeho 
funkce, a těšil se zřejmě značné důvěře nadříze-
ných. Protože se vždy zajímal o historii Morav-
ské Třebové, měl pro něj velký význam hlavně 
volný přístup k městskému archivu. Ve Frits-
cherově době byly staré listiny a městské kni-
hy uloženy na půdě obecního domu. Fritscher 
hromady písemností s obdivuhodnou vytrva-
lostí zpracovával. Výsledkem bylo především 
jeho hlavní dílo – kniha Gedenkbuch der Stadt 
Mährisch Trübau und der zum ehemaligen M. 

Franz Fritscher

Trübauer Dominium gehörigen Gemeinden – 
Pamětní kniha města Moravská Třebová a obcí 
patřících k někdejšímu moravskotřebovskému 
panství. Poprvé vyšla roku 1868 vlastním ná-
kladem autora, podruhé roku 1880 nákladem 
Emanuela Nowotnyho v Moravské Třebové.

Z dochovaných Fritscherových rukopisů, ulo-
žených dnes ve Státním okresním archivu Svi-
tavy se sídlem v Litomyšli, jsou cenné a čas-
to využívané Dějiny domů města Moravská 
Třebová.  Na základě studia gruntovních knih 
Fritscher vypracoval sled majitelů jednotlivých 
moravskotřebovských domů, zaznamenal po-
žáry, které je postihly, někde i přestavby a další 
zajímavosti.

Fritscher věnoval zkoumání dějin Moravské 
Třebové nesmírné úsilí a zřejmě nebyl zvyk-
lý čelit kritice. Velmi se jej prý dotklo, když 
Alois Czerny zveřejnil v místním tisku dodatek 
k jeho pojednání o městském opevnění a vě-
žích, ve kterém, aniž by jej jakkoliv napadal, 
opravil některá jeho tvrzení. Další diskusi obou 
badatelů znemožnila Fritscherova smrt (jeho 
články vycházely ve Wochenblatt für Mähr.-
Trübau und Zwittau sammt Umgebung v roce 
1896 v číslech 38 – 41, Czernyho dodatek až 
v čísle 45, č. 51 už přineslo zprávu o Frits-
cherově smrti a pohřbu). Zatímco Fritscherův 
vztah s mnohem mladším moravskotřebov-
ským pedagogem a vlastivědným pracovníkem 
Aloisem Czernym byl zřejmě „konkurenční“, 
další profesionální badatel na poli dějin Mo-
ravské Třebové, Dr. Moriz Grolig, který teh-
dy působil v Brně, k Fritscherovi zaujal spíše 
protektorský postoj. Jeho dílo oceňoval nejen 
v osobním kontaktu, ale i veřejně. Zdá se, že 
je pojilo i osobní přátelství. Ačkoliv byl Grolig 
také o generaci mladší, sdílel s Fritscherem jis-
té rozčarování ze současného života Moravské 
Třebové. Chtěl Fritschera představit svým ko-
legům ze Spolku pro dějiny Moravy a Slezska 
na výjezdním zasedání do Moravské Třebové 
v květnu roku 1897. Tento úmysl Fritschera jis-
tě potěšil, jeho uskutečnění se ovšem nedožil, 
také samotné výjezdní zasedání bylo o mnoho 
let odloženo.

Fritscherovo dílo bylo oceňováno i morav-
skotřebovskou veřejností a s odstupem času se 
mu dostalo i jistých poct – k třicátému výro-
čí jeho úmrtí byl uveřejněn článek v novinách, 
dostupné informace a vzpomínky na „staré-
ho Fritschera“ byly shrnuty v závěru druhého 
dílu městské kroniky v roce 1932, téhož roku 
byla po něm pojmenována jedna z nových ulic 
– dnešní Západní. Jeho dílo historici dnes přijí-
mají s mnoha výhradami, ale velmi často se bez 
jeho citací neobejdou. Ačkoliv byl Fritscher 
schopen využívat jen německy psané archiválie 
a nedokázal je kriticky zhodnotit, jeho dílo je 
dodnes cenné zejména pro množství shromáž-
děných údajů čerpaných z písemných pramenů, 
které už dnes často nelze dohledat a ověřit.

-jm-
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Církve
Církev bratrská

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

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

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH

Dr. Janského 6, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček

Bohoslužby se konají každou neděli (mimo 3. neděli v mě-
síci ) ve 14.00 hodin v kapli „Souznění“ ve farním domě 
CČSH na ulici Dr. Janského 6 v M. Třebové.
Biblické hodiny se konají vždy po bohoslužbách 
v 15.00 hodin s malým pohoštěním.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící, ale i pro 
zájemce z řad veřejnosti.

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

Program bohoslužeb a dalších setkání v měsíci dubnu:
každé pondělí v 15.30 biblická hodina v Domově důchodců
každý čtvrtek v 17 hod. biblická hodina na faře
každou neděli v 9 hod. bohoslužby v sále na faře
17. 4. Květná nedele bohoslužby v 9 hod. v sále na faře
21. 4. Zelený čtvrtek biblická hodina v 17 hod. na faře
22. 4.  Velký pátek bohoslužby v 9 hod. v sále na faře s Ve-

čeří Páně
24. 4.  Velikonoční neděle bohoslužby v 9 hod. v sále na faře 

s Večeří Páně
25. 4. Velikonoční pondělí bohoslužby v 9 hod. v sále na faře

Římskokatolická farnost Mor. Třebová
Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová

Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz

Duchovní správce: 
P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.

Pořad bohoslužeb:
Po 09.00 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt 18.00 hod. klášterní kostel
Pá 18.00 hod. klášterní kostel, po mši sv. adorace
So 18.00 hod. klášterní kostel
Ne 08.00 hod. farní kostel
 11.00 hod. klášterní kostel
Pozor od května změna: V úterý a ve středu budou 
mše sv. v 18.00 hod. ve farním kostele.

Pořad bohoslužeb na Velikonoce:
Velikonoční triduum:
Pozn. V květnu začínají májové božnosti vždy po mši sv.
Svátek Farní kostel  

Mor. Třebová
Klášter. kostel 
Mor. Třebová

Staré Město Boršov Kunčina

Zelený čtvrtek 18.00 -- 16.30 -- 18.00
Velký Pátek 17.00 9.00 křížová cesta 16.30 -- 18.00
Bílá sobota 7.00 ranní chvály 21.00 20.00 -- 19.00
Zmrtvýchvstání Pán+ 8.00 11.00 9.30 11.00 9.30
Velikonoční pondělí 8.00 11.00 9.30 11.00 9.30

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí:
9.00–12.00 Rodinné a mateřské centrum,  
18.00–19.00 Zdravotní cvičení pro dospělé
Úterý:
8.30–13.00 Katecheze, tvoření, rod. a mateřské centrum,  
16.00 – 17.00 Flétny (pí. Dosedělová) 
Středa:
9.00–12.00 Rodinné a mateřské centrum. V zimním 
období: 13.30 – 17.30 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek:
16.30–17.30 Cvičení pro těhotné

Pátek:
16.00–17.30 Broučci (společenství předškolních dětí 
4–7 let),  
15.45–17.30 Čtyřlístek (společenství dívek 7–11 let)

ÚČAST RMC SLUNÍČKO NA VELIKONOČ-
NÍM JARMARKU
Přijďte nás podpořit ve středu 13. 4. do Městské knihov-
ny. Účastníme se velikonočního jarmarku, v nabídce 
již tradičně budou výrobky maminek z našeho centra 
(bižuterie – korálky, fimo, zboží z papírového pedigu 
a další).

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

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 4. v refektáři 
františkánského kláštera v 10.00 hod.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se po zimní 
odmlce uskuteční 13. 4.
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, vždy v pá-
tek od 15.00 do 17.00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hod. na 
ul. Svitavské 44, M. Třebová.
Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.739 002 744

Zprávy z OCHMT  
Evropský rok dobrovolnictví 2011
Evropská komise odstartovala Evropský rok 
dobrovolnictví, Slogan pro tento rok zní „Dob-
rovolníci mění svět!“
Ze studie EU vyplývá, že do dobrovolné činnosti 
jsou aktivně zapojeni tři z deseti Evropanů. Dobro-
volnictví je definováno různě a různé bývají i tradice 
s ním spojené. Všechny činnosti však spojuje jedno: po-
kud se kdekoli sejdou lidé, aby si pomáhali a podporova-
li člověka v nouzi, je to ku prospěchu nejen společnosti 
jako celku, ale i dobrovolníků samotných. Evropská ko-
mise pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických 
projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby 
vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, 
aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědo-
mí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. „Dobrovol-
níkem může být každý, ať je jeho profese jakákoli.“
Oblastní charita MT za podpory a spolupráce s Národ-
ním dobrovolnickým centrem – HESTIA nabízí dob-
rovolnický program Kamarád. Tento program odstar-
toval začátkem března díky podpoře nadačního fondu 
„Albert pomáhá“. Proběhl první důležitý krok tohoto 
programu, což bylo seznámení dobrovolnice s dítětem, 
kterému bude tato dobrovolnice Kamarádkou. Dítě 
a dobrovolnice mají možnost chodit na procházky, dělat 

různé zábavné aktivity, ale také se společně připravovat 
do školy. Dobrovolnice většinou mohou pomoci s ang-
ličtinou, češtinou, matematikou, ale i s jinými předmě-
ty, ve kterých by se dítě chtělo zlepšit. V programu Ka-
marád máme ještě stále volná místa pro zájemce z řad 
dětí. Rodiče, jejichž děti by měly zájem se do programu 
zapojit, mohou kontaktovat p. Pavlínu Kořenovskou na 
tel. 731 604 564

Pomoc pro Japonsko
Charita ČR se sbírkou financí zapojuje do pomoci li-
dem v Japonsku, kteří byli postiženi 11. 3. 2011 niči-

vým zemětřesením. Charita ČR ve spolupráci se 
svým místním partnerem Caritas Japan a mezi-
národní organizací Caritas Internationalis (celo-
světová síť národních Charit) je připravena po-
moci. Japonská Charita bude svoje úsilí směřovat 

do následné dlouhodobé pomoci (psychologická 
a psychosociální pomoc, pomoc těm obyvatelům, kteří 
nedosáhnou na státní pomoc, rekonstrukce obydlí atd.) 
a to zejména v okolí Sendai, které bylo katastrofou vel-
mi silně zasaženo.
Pomoci můžete i Vy a to buď prostřednictvím dárcov-
ské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 87777 
(cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita 
ČR do sbírky 27 Kč) nebo zasláním finančního daru na 
sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: 55660022/0800 
variabilní symbol: 135. 

„Barevné doteky“
Oblastní charita M. Třebová ve spolupráci s Kulturními 
službami MT. Vás zve na putovní výstavu obrazů osob 
s mentálním postižením. Výstava bude zahájena verni-
sáží 8. 4. v 16.00 hod a potrvá do 28. 4. 2011. Součástí 
vernisáže bude prezentace výrobků klientů STD Ulita 
a DS Domeček. Vystavené obrazy pochází z dílen die-
cézní charity Würzburg-Eisinger a Oblastní charity Po-
lička. Tato výstava putuje po celém Pardubickém kraji. 
Další zastávkou bude Ústí nad Orlicí. Přijďte se podí-
vat, stojí to za to …

Další informace a kontakty najdete na našich interne-
tových stránkách: www.mtrebova.charita.cz , či v zaří-
zeních DS Domeček a STD Ulita na ul. Svitavská 44, 
M. Třebová.

Ludmila Dostálová, ředitelka oblastní charity

Duhový Labyrint 
Pravidelné akce
Cvičení pro zdraví
nenáročné zdravotní a relaxační cvičení  
pro všechny věkové kategorie – 3x týdně 1 hod.
kde: klubovna a tělocvična Sociálních služeb, Svi-

tavská 8, Moravská Třebová
kdy: pondělí v 10.00 hod. – klubovna 
 čtvrtek v 18.00 hod. – tělocvična 
 neděle v 17.00 hod. – tělocvična 
Malování s hudbou
dospělí – 1 x týdně 1 hod. (různé techniky, mohou přijít i ro-

diče s dětmi)

kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Mo-
ravská Třebová

kdy: pondělí v 16.00 hod.
upozornění: vždy se koná jen po předchozím přihlá-

šení zájemců (nejpozději den předem!!!) na uve-
dený tel. nebo email

Muzikoterapie
dospělí, mládež – bubny (začátečníci, pokročilí), 

1x týdně á 2 hod.
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Mo-

ravská Třebová
kdy: čtvrtek v 18.00 (začáteč.), 19.15 hod. (pokročilí)
informace:  tel: 776 680 759, 461 316 734 

mail: duhovylabyrint@centrum.cz

Pozvánka 
Slavnostní zahájení kampaně Den Země 
v neděli 17. 4. 2011, zahrada DDM, Jevíčská ul., za-
čátek ve 14:00 hodin, akce pro děti i dospělé.
Program:
• úpravy a zdobení přístřeší z vrbového proutí – mů-
žete si přinést ozdobné mašle, závěsné ozdoby vlast-
noručně vyrobené, případně kameny/kamínky
• hudební vystoupení skupiny bubeníků z Duhového 
Labyrintu a žáků Hany Dosedělové
Pořádá o.s. Duhový Labyrint ve spolupráci se Zdra-
vým městem a DDM. 
Drobné občerstvení zajištěno, vstup zdarma. 
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Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/

Dům dětí a mládeže

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

2. 4. – 3. 4. MALÝ MESSIERŮV MARATON. 1. ročník 
setkání proběhne u hvězdárny Boleslava Tecla a v prostorách 
DDM. Akce určená pro děti, mládež i dospělé. Jsou připra-
veny hry a soutěže s astronomickou tematikou, pozorování 
a jiné aktivity pro obdivovatele hvězdné oblohy. Bližší infor-
mace o programu na plakátech nebo přímo v DDM.
4. 4. Gymnastický čtyřboj 1.-5. tříd od 13.00 hodin v malé 
tělocvičně ZŠ Palackého.
11. 4. a 12. 4. Poznávání přírodnin pro žáky 3.-4. tříd ZŠ. 
Akce proběhne v DDM v 8.00 – 14.00 hodin. Z organizačních 
důvodů prosíme školy o nahlášení účasti do 4. 4. 2011.
9. 4. TANEČNÍ SOUTĚŽ – od 14.00 hod. ve dvoraně mu-
zea. Účast tanečních klubů DDM - M. Třebová, Třebářov 
a Městečko Trnávka. Akce ve spolupráci s KS v M. Třebové. 
Podrobnosti na plakátech. 
15. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNA – pro veřejnost, od 15.30 
hod. v DDM. Výroba dekorací na třech stanovištích. S sebou 
přezůvky, 2 vyfouklá vejce, nůžky, 20 Kč. Zakončení v 17.00 
hod. Předškoláci v doprovodu rodičů. Více na plakátech 
a webu DDM.
18. 4. DEN ZEMĚ NA ZÁMKU – součást kampaně Zdravé-
ho města k oslavám Dne Země.
Krtkovo putování po planetě Zemi od 9.00 – 12.00 hodin 
soutěžní stanoviště pro MŠ, 1.-3. třídy základní a speciální 
školy v areálu zámku. Třídy se nahlásí telefonicky v DDM. 
Podrobné propozice zaslány na školy. Proběhnou také dopro-
vodné akce od společnosti Ekokom.
Šaty dělaj člověka od 13.00 – 15.30 hodin – módní přehlíd-
ka z odpadového materiálu v zámeckém areálu, pro 4.-9. třídy 
základní a speciální školy a odpovídající ročníky gymnázia 
a pro veřejnost. Od 13.00 do 13.30 hod. prezentace mode-
lů. Třídy se nahlásí telefonicky v DDM. Podrobné propozice 
zaslány na školy. Bližší informace rádi poskytneme v DDM. 
Akce se koná ve spolupráci se Zdravým městem a Kulturními 
službami města. 
19. 4. Obvodní kola ve vybíjené 4.-5. tříd od 13.00 hodin 
dívky, od 14.00 hodin chlapci na hřišti ZŠ Palackého. 
20. 4. Velikonoční pobyt pro děti 1.-5. tříd na DDM s noco-
váním, cena 500 Kč, nástup 20. 4. v 17.00 hodin, konec 22. 4. 
v 17.00 hodin, účast nahlásit a pobyt zaplatit do 12. 4. 2011.
28. 4. Okres ve vybíjené 4.-5. tříd chlapců a dívek, od 8.30 
hod. na hřišti ZŠ Palackého.
30. 4. ČARODĚJNICKÝ REJ – akce pro rodiče s dětmi 
a ostatní veřejnost. Od 15.00 hod. na kynologickém cvičišti 
v lomu. Soutěže pro děti + doprovodný program, vyhlášení 
nejkrásnějších masek. Nebude chybět dětská tombola, upálení 
přilétlé čarodějnice a bohaté občerstvení. Předškoláci + mas-
ky čarodějnic (čarodějů) mají vstup zdarma. Ostatní 20 Kč. 
Spolupořadatelem akce je ZKO 308 a Zdravé město, sponzoři 

JSK, spol.s.r.o., J&J – Josef Haas. Viz. plakáty, web DDM. 
Během dubna proběhne – DIGITALIZACE HRAVĚ – ob-
lastní kolo výtvarné soutěže pro děti do 15 let, soutěž vyhla-
šuje PR. Konektor agentura v Praze ve spolupráci s DDM hl. 
m. Prahy. Témata: Televize budoucnosti a Digitální signál. 
Více v propozicích.
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ:
1. Příměstský LT: Termín 11.-15. 7. 2011, denně od 8.00 
do 16.30 hod. pro děti 1.-3. tříd. Strava = 2x svačina + oběd 
v restauraci, pitný režim neomezen. Táborový program vše-
obecného zaměření s CTH, součástí opět výlety a koupaliště. 
Cena: 1.100 Kč (pro členy kroužků DDM poskytujeme slevu 
100 Kč). Děti můžete předběžně hlásit v DDM také telefonic-
ky, a to do 15. 4.
2. Letní tábor v DDM s možností výuky břišních tanců: 
18.- 24. 7.2011 pro děti 3.-7. tříd. Strava 5x denně, pitný re-
žim neomezen, ubytování v DDM. Denně výuka břišních tan-
ců, soutěže v klubovně, na zahradě a v přírodě v rámci CTH, 
výlety, turistika, koupání, hry aj. Cena: 1.950 Kč (pro členy 
kroužků DDM poskytujeme slevu 100 Kč). Děti můžete před-
běžně hlásit v DDM také telefonicky do 15. 4. 
3. Letní tábor v DDM: Termín 25.-31. 7. 2011 pro děti 
2.-5. tříd. Strava 5x denně, pitný režim neomezen, ubytování 
v DDM. Sportovní a kreativní činnost v klubovně a v přírodě 
je součástí CTH „Expedice Yetti“. Doplňkový program - vý-
lety, koupaliště, diskotéka, noční hra, spontánní aktivity aj. 
Cena: 1.950 Kč (pro členy kroužků DDM poskytujeme slevu 
100 Kč). Děti můžete předběžně hlásit v DDM také telefonic-
ky, a to do 15. 4.
4. Již naplněn!!! LT Na Srnčí od 13.-20. 8.2011  

PRÁZDNINY V CHORVATSKU – 4 volné stany!! 
DDM pořádá pro rodiče a prarodiče s dětmi Prázdninový po-
byt v Chorvatsku. 
Termín: 8.-17. 7. 2011 na Ostrov Murter. Cena: dítě 4.500 
Kč, dospělý 4.700 Kč.
V ceně je zahrnuto ubytování ve vybavených stanech se dvě-
ma ložnicemi a kuchyňkou, doprava, pojištění, program pro 
děti.
Není zahrnuta pobytová taxa a strava. Stravu lze dokoupit. 
Nahlaste se prosím co nejdříve. Podrobnosti na plakátech a na 
našich webových stránkách. 

Připravujeme pro veřejnost:
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál
26. 5. Semifinále sportovních her pro MŠ
28. 5. Pohádkový Les
11. 6. Fortitudo 4.  ročník – festival ohně a žonglování

1. 4.–30.4. –  Den Země – chráníme přírodu
Výstava  literatury s tematikou ochrany přírody a ekologie. 
Přístupno v půjčovní době knihovny – po-čt:9.00 – 17.00 
hod., so: 9.00 – 12.00 hod.
1.4.–29.4. 2011 – Jana Čubrdová – Kresby
Výstava prací moravskotřebovské výtvarnice p. J. Čubrdo-
vé. Přístupno v půjčovní době knihovny.
1.4.–30.5. Exlibris a volná grafika Výstava přístupná 
v půjčovní době knihovny. 
5. 4. – Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska 
Projekce fotografií a povídání o přírodních a historických 
zajímavostech  České republiky a o trasách pro naše výlety 
na kole. Přednášet bude nadšený turista a nakladatel Martin 
Leschinger, který je zároveň autorem knih Cyklovýlety po 
Česku a Východní Čechy a okolí. Po besedě bude možné 
si obě knihy koupit a nechat si je autorem podepsat. Pub-
likace i besedu charakterizuje věta: „Za krásou a klidem se 
nemusíme trmácet tisíce kilometrů, protože leží mnohem 
blíž...“ Začátek je v 17.30 hod ve společenském sále soci-
álních služeb.
13. 4. – Velikonoce v lidové tradici
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – keramika, per-
níky, kraslice, bižuterie, drátkování, pomlázky aj. Praktické 
ukázky, tvořivá dílna pro děti. Prostory MěK, otevřeno: 9.00 
– 17.00 hod.
13. 4. – Tajuplný svět kaňonů USA
Cestopisná přednáška manželů Lenky a Václava Špillaro-
vých o oblasti jihozápadu USA (Utah, Arizona, Nové Me-
xico, Kalifornie). Kraj pouští a starých indiánských kultur 
a nepřeberných přírodních krás - jak na povrchu země, tak 
i pod ní. Začátek je v 17.30 hod. ve společenském sále so-
ciálních služeb.
14. 4. – Beseda se spisovatelem Ivanem Klímou
Beseda s Ivanem Klímou, významným českým spisovate-
lem, prozaikem, esejistou, publicistou, dramatikem, auto-
rem knih pro děti. Ivan Klíma byl spoluzakladatelem Obce 
spisovatelů, v letech 1990-1993 předsedou českého centra 
Pen-klubu. Je nositelem řady literárních cen - Ceny Franze 
Kafky, Ceny Karla Čapka, Magnesia Litera 2010. Začátek 
besedy je v 16.00 hod. ve společenském sále sociálních slu-
žeb.
Nenechte si ujít setkání s nejznámějším a v zahraničí  nej-
překládanějším autorem.
26. 4. – Pomáháme Domečku 
Celé tři měsíce probíhala v knihovně akce Pomáháme Do-
mečku. Návštěvníci knihovny a další zájemci se zapojili do 
stříhání látek na tenké proužky, které klienti stacionáře bu-
dou potřebovat při tkaní. Stříhalo se v knihovně i doma, stří-
hali malí i velcí. K předání nastříhaných látek dojde v 10.00 
hod. ve stacionáři Domeček. Zveme k účasti všechny, kteří 
se do stříhání zapojili a děkujeme jim za jejich nezištnou 
pomoc!
28. 4. – Moravská Třebová v době pánů z Kunštátu
Přednáška z historie Moravské Třebové, lektor – p. Mgr. Petr 
Nisler. Začátek v 17.00 ve studovně městské knihovny.
Knihovna dětem
1. 4. – Noc s Andersenem
Večer a noc k poctě dánského pohádkáře H.CH.Anderse-
na, zábavný program pro vzorné dětské čtenáře do 10 let 
za odměnu! Přihlášky v knihovně! Začátek v 18.00 hod.v 
dětském oddělení MěK.
5. 4. – Vyhodnocení –  Moravskotřebovský Ámos, Čtenář 
roku 2011, Mladý čtenář 2011
Slavnostní vyhodnocení ankety Moravskotřebovský Ámos 
(akce probíhá pod záštitou starosty města JUDR. Miloše Izá-

ka), soutěže Mladý čtenář 2011 a předání ocenění pro nejlepší 
čtenáře knihovny za rok 2010. Začátek je ve 14.30 v zaseda-
cím sále MěÚ, Olomoucká ul. 2. Přeloženo z 31.3. 2011!
Tvořivé středy
6. 4. – Vajíčko na špejli
13. 4. – Zdobíme velikonoční pečivo (9.00 – 17.00 hod.), 
Velikonoční zajíček (15.00–15.45 hod.)
20. 4. – Zajíček z papíru
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK. Program 
je připraven ve spolupráci se studentkami 4. ročníku oboru 
asistent v sociálních službách ISŠ v Moravské Třebové.
23. 4. – Dětský bleší trh 
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih, sportovních po-
třeb, vlastních výrobků – vše se souhlasem rodičů! Každý 
účastník si svůj „obchod“ zbuduje sám (deka, židle, stolek), 
zámecké arkády  9.00 – 12.00 hod.
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní ceremoniál uvedení dětí prvních ročníků základ-
ních škol mezi čtenáře městské knihovny. Děti vystoupí se 
svým programem , složí rytířský slib a projdou ceremoniá-
lem pasování.
Pasování se uskuteční v zasedacím sále MěÚ Olomoucká 2 
a to v následujících termínech:
27. 4. – Speciální základní škola - začátek v 9.00 hod, ZŠ 
ČSA - začátek ve 13.30 hod.
28. 4. – ZŠ Palackého, začátek v 8.30, 9.30, a 10.30 hod., ZŠ 
Kostelní náměstí - začátek ve 14.00 hod., 15.00 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a přá-
tele dětí!.

Poděkování
Touto cestou bychom rády poděkovaly našemu místosta-
rostovi panu Ing. V. Mačátovi za poskytnutí sponzorského 
daru, který nám do začátků mažoretkové skupině Střípky 
DDM přišel osobně předat dne 18. 2. Holky měly obrov-
skou radost, když si z krabice rozbalily velký CD přehrá-
vač, který s nimi bude putovat po plánovaných akcích. 
Věřím, že je to povzbudí k větší snaze dosáhnout co nej-
více úspěchů.

Za celou skupinu i rodiče děkujeme

Pozvánka na Operaci PVC
Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí měs-
ta na VI. ročník jarní úklidové akce Operace PVC 
(Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou pořádá Junák – 
středisko Moravská Třebová ke Dni Země v sobotu 
16. 4. Sraz v 8.30 u vjezdu do Pekla (za vojenskou 
střední školou).
Účastníci projdou a od odpadků uklidí v organizo-
vaných skupinách přidělené trasy s cílem na tábo-
řišti u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na 
opékání párků a poděkování účastníkům. Občer-
stvení v Pekle bude otevřeno. Dobrovolníci všech 
věkových kategorií vřele vítáni, pracovní rukavice 
a svačinu s sebou. Pomozme společně přírodě!

Moravskotřebovští skauti

O zlatou kulku Oldy Šetrného
Již po devatenácté uspořádali v sobotu 19. února 2011 mo-
ravskotřebovští skauti na střelnici střední vojenské školy 
soutěž ve střelbě ze vzduchovky. O oblíbenosti této tradiční 
akce místního Junáka svědčí, že zastřílet si letos přišlo 84 
účastníků. Jako každoročně byly v sázce medaile ve tvaru 
kulky pro nejlepší jednotlivce a dorty nazdobené do podoby 
terčů pro vítězná družstva. Skauti všech věkových katego-
rií střílet umějí, vždyť nástřel těch nejlepších, kteří skonči-
li na stupních vítězů, se pohyboval přes čtyřicet z padesáti 
možných bodů. A ti, kteří stříleli poprvé, se to pod vedením 
zkušených naučili přímo na palebné čáře. Kdo zrovna ne-
střílel, mohl se zabavit bohatým doprovodným programem. 
Jeho hlavní atrakcí byla letos ukázka vybavení sportovního 
střeleckého oddílu a možnost vyzkoušet si střelbu na elek-
tronické střelnici. I proto čas rychle ubíhal. S blížícím se 
polednem došlo na vyhlášení výsledků a odměnění vítě-
zů v pěti kategoriích. Pak ještě rozkrájet a s kamarády si 
pochutnat na vyhraných dortech, všechno uklidit a rychle 
domů k obědu. Poděkování pořadatelů patří Vojenské střed-
ní škole a VOŠ MO v Moravské Třebové, Městu Moravská 
Třebová a cukrárně Linda.

Pavel Navrátil
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Mezi národy
V jarním období opět s prudkostí 
odstartovaly na gymnáziu nespo-

četné akce a soutěže, ve kterých se žákům výborně 
daří. Vrcholí také dlouhodobé mezinárodní projek-
ty se školami v Holandsku, Německu, Bulharsku 
a Finsku. Měsíc březen byl ve znamení multilate-
rálního projektu Comenius. První březnový týden 
proběhlo projektové setkání zde, na domácí půdě. 
Žáci společně s týmem pedagogů připravili inten-
zivní program plný vzdělávání, kultury i poznává-
ní. Poslední týden v měsíci se partneři ze čtyř zemí 
sjeli v holandském Leeuwardenu, aby zde před-
stavili výsledky své celoroční práce a na meziná-
rodních workshopech vytvořili společné výstupy. 
S radostí konstatujeme, že žáci gymnázia podávali 
opravdu výborné výkony. V měsíci dubnu gym-
názium také završí spolupráci se školou z finské 
Hämeenlinny, a to týdenním pracovním setkáním 
v Moravské Třebové. Z těchto aktivit je zřejmé, 
že mezinárodní akce se setkávají u gymnazistů 
s velkým zájmem a úspěšně rozvíjí jejich jazy-
kové i sociální vědomosti a dovednosti. Do pro-
jektů se zapojují žáci širokého věkového rozsahu 
a nebojí se jich ani „nováčci“ z prvních ročníků. 
A právě těmito „face to face“ situacemi, tak málo 
pravděpodobnými v našem malém městě, získá-
vají důležité zkušenosti a motivaci pro další práci 
a studium.

Za projektové týmy, Iva Kodešová

Jaro v ZUŠ 
Příroda se pomalu probouzí a přichází jaro. 
Čas radosti, odpočinku od dlouhé a čas-
to vyčerpávající zimy a v neposlední řadě 
také období, ve kterém potřebujeme osvěžit 
tělo, i ducha. Naše ZUŠ nabízí Vám, „třebo-
vákům“, možnost osvěžit se na duchu i na 
těle, setkat se s přáteli a známými, pobavit 
se. Ptáte se kde, kdy a za kolik? V komorním 
sále ZUŠ, 17. 3., 31. 3., 14. 4. a 28. 4. vždy 
v 17.30 a to vše zcela zadarmo. Srdečně Vás 
zveme v tyto dny na Podvečery s múzami, 
kde se Vám předvedou naši malí muzikanti, 
herci, herečky, malíři a výtvarníci, a možná, 
že se objeví i nějaký ten tanečník či taneč-
nice. 
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

Koloběh vody trochu jinak

Co nového ve škole u „Kostela“? 

Ředitelství II. MŠ, Jiráskova 1141 Morav-
ská Třebová zve srdečně rodiče s dětmi na

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
v sobotu 30. 4. 2011 od 9.30 do 11.30 hodin.
(z důvodu rekonstrukce MŠ Jiráskova pouze 
na odloučeném pracovišti MŠ Tyršova)
Těšíme se na Vás

Zápis do mateřské školy
I. Mateřská škola, Piartistická 137, Moravská Třebová, oznamuje, že v týdnu od 11. do 15. 4. 2011 
pořádá Týden otevřených dveří, spojený se zápisem dětí do mateřské školy.
Tento termín platí i pro odloučená pracoviště – MŠ Boršov, MŠ Sušice, MŠ Piaristická a MŠ Zvo-
neček. Těšíme se na děti i jejich rodiče po celý den. 

Hana Kotoulková, ředitelka školy

Jaký byl měsíc březen na 
ZŠ Palackého?

Měsíc březen byl na naší škole plný zajímavých 
akcí, soutěží, projektů a besed. Po chřipkových 
prázdninách, které jsme přijali především my žáci, 
odjeli naši sedmáci na lyžařský výcvikový kurz do 
Jeseníků. Počasí jim přálo, a tak kromě toho, že se 
naučili lyžovat a ovládat snowboard, mohli nasta-
vovat své tváře slunečním paprskům. 4. 3. proběh-
lo v ZUŠ obvodní kolo recitační soutěže. Nejstar-
ší kategorii reprezentovala 3 děvčata z 8. A. Iva 
Sedláková obsadila 1. místo a postoupila přímo do 
krajského kola. Do krajského kola postupují také 
Barbora Vykydalová ze 3. A a Lucie Sotorníková 
z 5. B. Naši kluci – sportovci – zaznamenali opět 
úspěch. V obvodním kole basketbalového turnaje 
byli první a postupují do okresu. V tomto měsíci 
jsme velice často potkávali na naší škole strážníky 
Městské policie Moravská Třebová. Ti nám věno-
vali svůj čas a besedovali s námi jednak na téma 
dopravní výchovy, jednak na téma nebezpečí ši-
kany a kyberšikany. Představili nám také činnost 
Městské policie v Moravské Třebové. Témata 
vybíraly paní učitelky podle věku a potřeby jed-
notlivých tříd. Některé třídy se v rámci zvyšování 
čtenářské gramotnosti zapojily do programu měst-
ské knihovny Čteme rychle a vnímavě. Zajímavá 
byla i beseda s Martinou Drijverovou, spisovatel-
kou – prozaičkou, autorkou rozhlasových a tele-
vizních her. Tato milá paní přišla poutavě vyprávět 
třeťákům. Naši deváťáci měli také jeden netradič-
ní vyučovací den. V rámci projektu Rozumíme 
penězům prožili již 2. vyučovací dopoledne tím, 
že zvyšovali svou finanční gramotnost. Zatímco 
v 1. dopoledni sestavovali rozpočty svých fiktiv-
ních domácností, v 2. dni plánovali koupi auta 
a vybírali si dovolenou.

Redakční rada školního časopisu

Pátek 4. 3. byl pro celou naši třídu velice význam-
ný den. Jednak proto, že jsme se těšili na jarní 
prázdniny, jednak kvůli blešímu trhu, na kterém 
jsme si mohli na chodbách 1. stupně mezi sebou 
prodávat i nakupovat vlastní výrobky nebo vy-

sloužilé hračky. Ale ze všeho nejdůležitější pro nás 
bylo pozvání na radnici Městského úřadu Morav-
ská Třebová, kde jsme jako vítězná třída oblast-
ního kola soutěže Koloběh vody v přírodě, která 
byla vyhlášena VHOS, přebrali s naší paní učitel-

kou z rukou pana Šimona, ředitele spo-
lečnosti VHOS, a pana Izáka, starosty 
našeho města, krásné ocenění v podobě 
diplomu, šeku na 5.000 Kč a drobných 
dárečků pro celou třídu. Naše práce po-
stupuje do republikového kola v Praze. 
A čím jsme porotu zaujali? Že voda je 
v přírodě velká cestovatelka, to už dáv-
no víme ze 3. třídy. Ale co se všechno 
děje s vodou  podzemí, než si ji doma 
pustíme z kohoutku a kam odtéká po-
tom – to už teď víme také a v projektu 
jsme vše nakreslili a popsali. Možná, že 
alespoň někteří z nás už nenechají téct 
vodu z kohoutku tak dlouho jako dřív.

Žáci 4. C, ZŠ Palackého 1351,  
Moravská Třebová

V rámci projektu EU – peníze do škol byly za-
koupeny další 4 interaktivní tabule. Každá třída 

na škole (s výjimkou dvou) má již svou vlast-
ní interaktivní tabuli. Žáci na ní pracují jednak 
v hodinách, jednak o přestávkách – chystají ma-
teriál na další hodinu, procvičují učivo. V hodi-
nách se tabule užívají pro práci s interaktivními 
učebnicemi nakladatelství FRAUS – jsme part-
nerskou školou tohoto nakladatelství. Vyučující 
tvoří své vlastní prezentace, které jsou využívány 
k procvičování učiva, ke zkoušení, výkladu (vit 
foto). V brzké době bude využíváno i 16 note-
booků, které byly pro žáky v rámci tohoto pro-
jektu nakoupeny a budou sloužit k zefektivnění 
výuky, tak aby se každý žák mohl rozvíjet v rám-
ci svých schopností. Práci s nimi si mohli rodiče 
budoucích prvňáčků vyzkoušet sami na příprav-
né schůzce. 
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Jak, to jsme v době uzávěrky netušili, jen jsme 
s ohledem na zimní přípravu mohli věřit, že nadě-
je stále žijí – pro koho postup, pro jiného udržení. 
Připomeňme si podzimní průběžnou pozici v ta-
bulce před fotbalovým jarem:
Am (KP)   8. místo - 15 bodů
Bm (OP)   1. místo - 27 bodů
Cm (III. tř.)   7. místo - 12 bodů
Dorost st. (KP) 12. místo - 11 bodů 
Dorost ml. (KP) 12. místo - 9 bodů
Žáci st. (KP) 13. místo - 10 bodů
Žáci ml. (KP) 10. místo - 15 bodů

Kvalitní zimní příprava zaměřená na souhru kádrů 
jednotlivých týmů a na rozvoj fyzických předpo-
kladů byla sice různorodá, nicméně leckdo může 
mít názor, že vyzněla mírně rozporuplně. Roz-
hodující budou zejména nadcházející výkony na 
hřišti.
A-tým se zúčastnil zimního turnaje na umělé 
trávě v Mohelnici s těmito výsledky:
SKP Slovan – Troubelice 3:0
Tatran Litovel - SKP Slovan 3:2 
FK Mohelnice - SKP Slovan 4:1 
SKP Slovan - Sokol Bouzov 2:4
Mladší žáci se v rámci zimní přípravy zúčastni-
li turnaje v Městečku Trnávka. Dle předpokladů 
o finále měly bojovat týmy 1. SK Prostějov, Brno 
Líšeň a „domácí“ pořadatel SKP Slovan M. Tře-
bová. Silný celek z Brna však v základní skupině 
podlehl našim klukům 0:4 a po bitvě těsně prohrál 
i s Prostějovem. Finále mezi M. Třebovou a Pros-
tějovem slibovalo vyrovnaný souboj, jelikož v zá-
kladní skupině se týmy rozešly remízou 1:1. Prv-
ní finálový gól vsítili prostějovští a druhý přidali, 
když domácí byli v oslabení za chybné střídání. 
Třebové se podařilo snížit na 1:2, avšak několik 

šancí v závěrečném náporu již neproměnila. Cel-
kové druhé místo je pro domácí žáky úspěchem. 
Musíme vyzdvihnout, že turnaj pro ročník 1998 
jsme odehráli s většinou hráčů narozených v r. 
1999 a dvěma v r. 2000

Mladší přípravka vyhrála náročný turnaj v Jaro-
měřicích. Žáci poté sehráli řadu utkání v exteriéru 
se silnými soupeři, v nichž rozhodně nezklamali.
Dorost - na začátku zimní přípravy se zúčastnil 
mladší a starší dorost SKP Slovan halového turna-
je „Jaroměřická zima 2011“.Oba týmy podávaly 
během turnaje velice kvalitní výkony a nebýt smů-
ly, mohla rezerva pomýšlet na lepší umístění. Ví-
tězství týmu „A“ bylo zasloužené a povinné. 
V únoru již vyběhli fotbalisté na venkovní hřiště:
Uničov - SKP Slovan st. dor. 3:3
SKP Sl. st. dor. - Mladějov muži 2:4
Starší dorost Zábřeh - SKP Sl. 6:0
Zábřeh - SKP Slovan ml. dorost 7:1

Fotbalové jaro začalo 

Třebovská volejbalová 
24hodinovka

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na histo-
ricky první Třebovskou volejbalovou 24hodinov-
ku. Maraton propukne 23. 4. ve 12.00 v tělocvičně 
ISŠ, ulice J. K. Tyla v Moravské Třebové. Přijďte 
podpořit své kamarády, obdivovat jejich volejba-
lový um a vytrvalost.

Dubnová sportovní 
pozvánka

Fotbal
02. 4. 10.00 Dorost st., ml. - Svitavy
 10.30 B muži - Jevíčko
10. 4. 09.30 Žáci st., ml. - Letohrad
 16.30 A muži - Moravice
16. 4. 17.00 C muži - Opatovec
17. 4. 10.00 Dorost st., ml. - AFK Chrudim B
 17.00 B muži - Janov
23. 4. 10.00 C muži - Koclířov
24. 4. 09. 30 Žáci st., ml. - SK Chrudim
 17.00 A muži - St. Hradiště
30. 4. 09.00 přípravka - turnaj v M. Třebové
01. 5. 10.00 Žáci st., ml. - Horní Jelení

Cyklistika
První dva závody seriálu Cykloman 2011
16. 4. – Silniční prolog (na trase Křenov – Morav-
ská Třebová, 10 km)
30. 4. – Terénní časovka (Sušice, kolem Hradiska)
Bližší na www.cykloman.cz

Nový klub bojových sportů v Moravské Třebové

Sportovní aktuality

Závod míru 
nejmladších

Cykloklub Jevíčko vás srdečně zve na 
zahájení a start 1.etapy 35.ročníku cyk-
listického závodu s mezinárodní účastí. 
Akce se koná na náměstí v a Moravské 
Třebové 6. května 2011 od 15:00.

Od začátku letošního roku jsme v Mor. Třebové 
otevřeli novou tělocvičnu BONUS GYM, zamě-
řenou převážně na Thajský box (MUAY THAI), 
Kickbox a Ultimátní zápasy (MMA). Náš klub 
dříve působil v Jevíčku, ale pro nedostatek členů 
jsme se přestěhovali do Mor. Třebové. Funguje-
me přibližně 2 roky jako občanské sdružení, které 
je registrováno u třech českých asociací thajské-
ho boxu a jiných plnokontaktních sportů (CMTA, 
ČSTB a ČSFu). Zúčastňujeme se pravidelně sou-
těžních turnajů, pořádaných právě těmito asoci-
acemi, kde naši závodníci nastupují do ringu jak 
k amatérským, tak i k profesionálním zápasům. 
Tréninky u nás probíhají každý všední den a jsou 

rozděleny do kategorií začátečníků, pokročilých 
a závodníků. Máme také samostatné přípravné tré-
ninky pro děti od 6-10 let a speciální cvičení pro 
ženy Thaibox fitness. Všechny tyto tréninky ve-
dou zkušení licencovaní trenéři. Všichni, kteří by 
měli zájem vyzkoušet si tento druh sportu náš klub 
najdou na Cihlářově ulici č. 11 (vchod z ul. Far-
ní). Pro bližší informace navštivte náš web www.
bonusgym.ic.cz nebo kontaktujte tel. 737 649 038, 
Margetin Milan. Pevně doufáme, že se naše řady 
budou dále rozrůstat a budou přibývat sportovní 
úspěchy a zkušenosti.

Margetin Milan, hl. trenér klubu 

*Ve svých soutěžích pokročili šachisté. V kraj-
ském přeboru II. třídy v 9. kole zvítězili Třebovští 
v Letohradě: TJ Spartak OEZ Letohrad B – Slovan 
Moravská Třebová 2,5:5,5 (Grepl, Sojma, Chvoj-
ka, Nečesánek a Cedzo 1, Meleshko 0,5, Kotva 
a Glöckner 0) a průběžně se pohybují na 2. místě 
(20 bodů). 

*Stolní tenisté rovněž rozehráli jarní část svých 
soutěží a jak se zdá, daří se jim lépe než na pod-
zim. V současné době vrcholí rozhodující boje 
o případný postup do play-off.
Bližší na www.pinecmt.estranky.cz.

*Také moravskotřebovské volejbalové kadetky se 

úspěšně drží v celostátní lize. V konkurenci týmů 
z velkých měst či tradičních volejbalových bašt 
(Opava, Nový Jičín, Olomouc, Kroměříž, Zlín, 
Prostějov, Lanškroun) se prozatím drží na 8. místě 
s ambicí možného zlepšení.
Bližší informace na www.cvf.cz.

*V kulturním domě v Boršově proběhla v polovi-
ně března „Zumba párty“ jako společná akce dvou 
lektorek zumby – Heleny Trojákové z M. Třebové 
a svitavské Gábiny Andrlíkové. Účast sedmdesát-
ky tanečnic různého věku a zejména jejich spon-
tánní nadšení potvrdily úspěšnost akce a pokraču-
jící boom této moderní tělesné aktivity.
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HC Slovan je vítězem krajské hokejové ligy
Hokejisté Slovanu slaví titul v krajské lize! Ve finálovém 
utkání zvítězili na ledě Chrudimi B 8:4, celkově získa-
li sérii ve svůj prospěch v poměru 3:1, takže okamžitě 
po závěrečné siréně mohly propuknout mohutné oslavy 
hráčů i početného zástupu fanoušků. Oslavy historické-
ho triumfu se ovšem protáhly na celý týden, včetně akcí 
na domácím ledě.
Závěr roku 2010 a leden 2011 zastihnul moravskotře-
bovské hokejisty ve vynikající formě. Nejenže nepro-
hrávali na ledě soupeřů, dokonce dotáhli bodové manko 
na favorita skupiny Světlou n/S. Po 20 kolech základní 
část skončili třebovští hokejisté druzí. Rovněž v nad-
stavbové části (sudý-lichý) se Třebovským dařilo. Na-
razili postupně dvoukolově znovu na soupeře z Hlinska, 
Litomyšle a Světlé n/S.
Play-off v závěrečné fázi se ukázala být úplně jinou 
soutěží než dlouhodobé střetávání stejných soupeřů. 
Třebovští už počítali ve finále s Litomyšlí, nečekaně se 
jim však do cesty postavil silný a ambiciózní celek HC 
Chrudim B. Na úvod zklamali půltisícovku svých příz-
nivců. Jejich víra ve schopnosti a sílu je však vyhecovala 
natolik, že nepříznivý vývoj dokázali zvrátit a stali se 
k radosti všech fanoušků (těch je nejvíce v celém kraj-
ském přeboru!) šampióny pro sezonu 2010/2011.

***
O poznání hůře se vedlo v dlouhodobé soutěži junio-
rům HC Slovan. Bodový zisk a postavení v tabulce se 
zlepšovaly jen minimálně, takže po základní části zamí-
řili nezadržitelně z 8. místa do skupiny B play-off, v níž 

se opětně střetli s týmy na 5.-9. místě o konečné umís-
tění v ročníku 2010-2011. Konečné pořadí krajské ligy 
juniorů 2010-2011: 8. místo.
Naopak úspěšně si vedli dorostenci, kteří pod vedením 
úspěšného trenéra Jaroslava Faltuse dosáhli v krajské 
lize na konečné 3.místo. Bronzová medaile je tak vel-
kým úspěchem nové garnitury moravskotřebovského 
hokeje.
Velmi zdatně si vede hokejová přípravka, která pod ve-
dením J. Faltuse přejela většinu svých soupeřů rozdílem 
třídy.

Hokejový experiment
V systematické výchově dětí postoupili dále hokejisté. 
V měsících únor-březen vyzkoušeli nový projekt, který 
hodlají spustit se začátkem nové sezony. Cílem je navá-
zat úzkou spolupráci se všemi mateřskými školami ve 
městě a každého frekventanta v rámci posledního před-
školního roku naučit bruslit. Připravili již potřebné tech-
nické vybavení – brusle, přilby, aby tato aktivita mohla 
jít směrem k dětem nezávisle na rodičích – přes kroužek 
předškolního zařízení. Únorové experimenty se dětem 
hodně líbily a netajily svými očekáváními.

Výbor oddílu ledního hokeje děkuje všem fanouškům 
za celoroční přízeň a podporu, aktivním sportovcům za 
vzornou reprezentaci města. Se všemi se těšíme na shle-
danou v přípravě na novou sezonu a posléze při realizaci 
dalších úspěchů.

Program činnosti Klubu 
českých turistů 

2. 4. sobota – Pěší výlet „Z Trnávky do Třebové“ s kon-
trolou tras Vandru. Sraz zájemců v 6.40 hod. na nádraží 
ČD. Návrat v odpoledních hodinách. Špekáčky s sebou! 
Vede: E. Kolaříková.
6. 4. středa – Pracovní příprava na DP VANDR. Sraz 
účastníků v 15.30 hod. v klubovně odboru. 
9. 4. sobota – 44. ročník pochodu a cyklojízdy VANDR 
SKRZ MALÓ HANÓ. Prezence účastníků od 7.00 do 
9.00 hod. ve vstupní hale radnice na nám. TGM, cíl jed-
notlivých pochodů a jízdy na nádvoří zámku M. Třebové.
10. 4. neděle – Pěší vycházka po trase Vandru – Úklid 
nejfrekventovanější trasy. Sraz účastníků v 13.00 hod. u 
autobusového nádraží. Vede: H. Doleželová.
13. 4. středa – Dubnové „Přátelské posezení v klubov-
ně“ pro upřesnění programu činnosti na květen a zabez-
pečení organizačních záležitostí květnových akcí. Začátek 
v 19.00 hod. 
16. 4. sobota – K pramenům řeky Svitavy – pěší výlet 
na trase Opatov – pramen řeky Svitavy – Svitavy v délce 
cca 12 km. Sraz zájemců v 8.40 na nádraží ČD, návrat 
v 15.30 hod. autobusem. Vede: H. Kopřivová.
 – Cyklovýlet na trase Hřebeč – Kamenná 
Horka – pramen Svitavy – Opatov – Dětřichov – M. Tře-
bová v délce cca 60 km. Sraz zájemců v 9.00 hod. u auto-
busového nádraží. Vede: P. Harašta.
17. 4. neděle – Cyklovýlet Ke stříbrné studánce na trase 
Boršov – Boršovský a Loučský les – Křenov – M. Třebo-
vá v délce cca 35 km. Sraz zájemců ve 13.00 hod. u auto-
busového nádraží. Vede: P. Harašta.
25. 4. pondělí – Cyklovýlet Přes Bouzov do Javoříč-
ka v délce cca 70 km. Sraz účastníků v 9.00 hod. u au-
tobusového nádraží. Návrat v odpoledních hodinách. 
Vede: J. Schneeweiss.
V dubnu budou opět uskutečňovány pravidelné středeční 
a nedělní odpolední vycházky, případně cyklovyjížďky do 
blízkého okolí. Pokud je v plánu uveden nedělní celodenní 
výlet, odpolední vycházka se přesouvá na sobotu. Sraz ve 
13.00 hod. u autobus. nádraží na Komenského ulici. Bližší 
informace u MUDr. H. Doleželové na tel. 461316755. 
Připravujeme:
1. 5. 2011 – Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka
Případné změny v programu a doplňky budou zveřejně-
né ve vývěsní skříňce a na webových stránkách odboru  
www.kctmt.webnode.cz.

Sportovní hvězdy září nad městem
Anketa Sportovec 2010 vyhlášena

Vandr skrz Maló Hanó
Koná se v sobotu 9. dubna 2011
Pěší trasy:v délkách pochodů na 13, 
22, 32 a 42 km a trasa vycházky 
v délce 6 km pro rodiče s dětmi do 7 
roků tzv. „DĚTSKÝ VANDR“, který 
je plný soutěží a her. 
V Pekle si bude možno vyzkoušet různé westernové do-
vednosti a opéci si buřty.
Cyklo trasa: na cca 50 kilometrů s terénními úseky
Prezence: v sobotu 9. 4. ve vstupní hale radnice na 
nám. TGM v Mor.Třebové od 7.00 do 9.00 hod. 
Při prezenci obdrží každý účastník vandrovnický prů-
kaz a „něco dobrého“ na cestu!
Startovné: členové KČT 15 Kč, děti do 15 roků 20 Kč, 
ostatní 25 Kč
Cíl: všechny pěší trasy i cyklotrasa končí na nádvoří 
zámku v M. Třebové, kde každý účastník pochodu či 
jízdy obdrží pamětní list. Pro účastníky trasy 13 km na 
Cimburk bude zajištěn odvoz zpět do Mor. Třebové.
Zakončení akce: v 17.00 hod.
Hlavní sponzor pochodu MORAVEC – PEKÁRNY, 
s.r.o. Mor. Třebová.
Akce se koná za přímé podpory Městského úřadu 
v Moravské Třebové a ve spolupráci s Kulturním infor-
mačním střediskem v Městečku Trnávka. 
Informace: www.kctmt.webnode.cz  
Akce je zařazena do seriálu KČT „Dvoustovka 2011“

Pátek 25. února 2011 byl sál ZUŠ na zámku už popá-
té svědkem oficiálního aktu vyhlášení Sportovce města. 
Tradiční anketa se uskutečnila po patnácté.
Přítomno bylo vedení města, starosta i místostarostové, 
šéfstvo TJ Slovan a zástupci téměř všech 
oddílů. Nejvíc pozornosti na sebe sou-
střeďovali ovšem nominovaní sportovci 
a nervózně přešlapující kmeti, kteří dou-
fali, že konečně dojde (při životních jubi-
leích) i na jejich zásluhy o městský sport. 
Moderátorství akce se zhostila se ctí Da-
niela Blahová, získala si příznivce svým 
klidem, rozvahou. Na úvod uvedla do-
provodný kulturní pořad žáků ZUŠ, který 
tvořil vynikající kulisu oficiální akci. Následně oslovi-
li stovku přítomných starosta města Izák a předseda TJ 
Slovan Charvát. Prvý poděkoval sportovcům na aktivitu 
v roce 2010, vysvětlil, že v této anketě nejde tak ani o pr-
venství za každou cenu, jako spíš o motivaci k dalším 
úspěchům. Že je sport důležitým prvkem demonstroval 
na přítomných seniorech. Předseda ZTJ Slovan Char-
vát pro změnu glosoval pomoc města pro infrastrukturu, 
která se posléze odráží ve vzorné reprezentaci města ze 
strany sportovců. Nakonec před zraky všech na pódiu de-
filovali ti nejlepší v jednotlivých věkových kategoriích, 
podle toho, kolik v anketě dostali hlasů od spoluobčanů. 
Těch bylo letos 999, to je nejvíce v historii ankety.

Z výsledků:
Mládež: 1. Tesolin Leonardo (stolní tenis) – 113 hla-
sů, 2. Přidal František (střelba), 3. Slavíček Ondřej (ho-
kej), 4. Mačát Václav (travní lyžování), 5. Zobač Martin 

(fotbal).
Dospělí: 1. Šatník Roman (fotbal) – 88 
hlasů, 2. Muselík Roman (hokej), 3. Ka-
dlec Lukáš (střelba), Havlík Petr (kultu-
ristika), 5. Křupka Radek (tenis), 6. Ko-
louch Lukáš (travní lyžování). 
Trenér, funkcionář: 1. Maděra Jaro-
slav (stolní tenis) – 121 hlasů, 2. Štrajt 
Václav (fotbal), 3. Faltus Jaroslav (ho-
kej), 4. Mačát Daniel (travní lyžování), 

5. Daul Jan (tenis).
Sportovními osobnostmi roku 2010 se staly dvě le-
gendy třebovské kopané, kteří v letošním roce oslaví 
významné životní jubileum 80 let – Milde Stanislav 
(1931) – fotbal, Zemánek Vincenc (1931) – fotbal.
Za mimořádný sportovní výkon byly oceněny týmy 
volejbalových kadetek a starších žákyň, stejně tak at-
letky AK – starší žákyně za nezpochybnitelné úspěchy 
v loňském roce.
Absolutním vítězem ankety Sportovec roku 2010 se stal 
Jaroslav Maděra, který získal z 999 anketních lístků 
nejvíce hlasů. Dva z hlasujících byli oceněni cenami od 
sponzorů.


