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Dny slovenské kultury zahájí jeden
z nejlepších Beatles revivalů na světě
14. ročník oblíbeného a vyhlášeného festivalu
Dny slovenské kultury, který se v Moravské
Třebové uskuteční ve dnech 23. až 28. dubna,
slibuje spoustu zajímavých akcí i řadu zvučných jmen. O tom, kdo se na letošním festivalu
představí, jsme se povídali s ředitelkou Kulturních služeb města Moravská Třebová Libuší
Gruntovu.

bět ani tolik vyhledávaná česko-slovenská
květinová show letos na téma Květiny pro
život. Tvorba Květinového studia Věry Weinlichové bude provázet celý letošní ročník.
V pátek 24. 4. předvede pro školy za doprovodu cimbálové muziky Rozmarýn a slovenských sokolníků vazby pro Zahradní slavnost
v parku před muzeem, v pondělí 27. 4. je na

Festival Dny slovenské kultury je za dveřmi. Co zajímavého návštěvníkům nabídne?
Především přední slovenskou revivalou kapelu
The Backwards, známou interpretacemi oblíbených beatlesovských melodií, mimochodem na
koncertech této skupiny je na Slovensku vždy
vyprodáno. The Backwards je považován za
jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě.
Může se pochlubit dvojnásobným vítězstvím na
Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003.
Dále diváci uvidí dvě divadelní představení,
výstavu slovenských fotografů a nebude chy-

zámku připravena přednáška O historii aranžování květin od gotiky po secesi, v průběhu
celého festivalu ve spolupráci se Střední
zahradnickou školou z Piešťan vyzdobí např.
radnici, evangelický kostel nebo zámek.
Minulý rok bylo do programu zapojeno
i partnerské město Banská Štiavnica. Bude
tomu tak i letos? S čím se představí?
Stejně jako vloni se do programu festivalu i letos aktivně zapojí Banská Štiavnica a to po
celý den pátek 24. 4. Dopoledne je pro školy
připravená sokolnická skupina sv. Bavona,
taneční soubor Texasky, večer chystáme spolu
se slovenskými autory výstavu fotografií. Diváci se opět mohou těšit na divadelní představení
ochotnického souboru Paradajz Pikčr s názvem Obludárium.
Jaké slovenské filmy a besedy se v rámci
festivalu budou promítat a konat?
V programu festivalu samozřejmě nemůže
chybět nejnovější slovensko-český film z dílny
Juraje Jakubiska Bathory o tzv. Čachtické
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paní, který se celý loňský rok těšil vysoké
návštěvnosti.
Besedy jsme tentokrát nahradili divadelním
představením známého pražského Divadla
v Dlouhé, které nese název Ja Malkáč a o jeho
uvedení v Moravské Třebové se postaral spolupracující Slovensko-český klub Praha.
Budou moci návštěvníci města opět ochutnat tradiční slovenské jídlo v místních
restauracích?
O pohoštění hostů se jako každý rok postará
Střední integrovaná škola z Moravské Třebové
spolu se Střední hotelovou školou ze Žiaru nad
Hronom. Slovenské speciality pak budou moci
zájemci jako každý rok ochutnat ve Třebovské
restauraci a v restauraci Excalibur.
Chystají se doprovodné koncerty slovenských skupin?
V pátek 24. 4. ve 22 hodin se v klubu Duku
Duku uskuteční koncert slovenské undergroundové kapely Živé kvety.
Jak bude festival Dny slovenské kultury
zakončen?
Festival ukončí právě již zmíněné divadelní
představení Ja Malkáč Divadla v Dlouhé. Jde
o česko-slovenské scénické čtení nového slovenského románu L. Dobrovody, které se
pokouší o náhled do soužití jedné československé rodiny očima pětiletého chlapce.

Kdo převzal záštitu nad festivalem?
Festival se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, kterého uvítáme spolu se slovenskou delegací na slavnostním zahájení festivalu. A za finanční podporu
děkujeme Pardubickému kraji, Městu Moravská Třebová a Slovensko-českému klubu Praha. Bez této finanční pomoci bychom mohli
festival těžko realizovat.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Rozpočet očima starosty
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 2. 3. rozpočet města na rok 2009. Vedení a rada města při přípravě rozpočtu
zohlednili současnou nepříznivou hospodářskou a finanční situaci ve světě. Daňové příjmy města jsme proto ponížili oproti loňskému rozpočtu o sedm procent, i když
věříme, že propad rozpočtu v této kapitole
nebude tak vysoký. Tomu odpovídá i hodnota běžných výdajů, což je financování
školských, kulturních a sportovních
zařízení a financování chodu městského
úřadu.
V současné době je v závěrečné fázi prodej velké části městských bytů, a tak můžeme počítat s mimořádným kapitálovým
příjmem do rozpočtu města. Finance získané prodejem bytů však v žádném případě nechceme použít ve výdajové části rozpočtu v celé výši.
Významná část bude použita až v následujících letech pro rozvoj
města.
Značně jsme navýšili kapitolu rozpočtu týkající se rekonstrukce
místních komunikací, zejména chodníků. I když se v posledních
letech jejich stav výrazně zlepšuje, stále máme ve městě mnoho
ulic, kde je stav chodníků velice špatný. V současné době je již
vytvořen harmonogram jejich obnovy. Všichni se můžeme těšit
na to, že se nám bude po městě chodit lépe. Velkou rekonstrukcí
by měla projít také ulice Mánesova.
Letos se konečně dočkáme také slibované rozhledny na Pastvisku. Podařilo se nám na její výstavbu získat dotaci ze státního
rozpočtu, proto bude její výstavba pro město levnější. Věřím, že
se rozhledna a její okolí stane oblíbeným a vyhledávaným cílem
výletů občanů města a také turistů z blízkého i vzdáleného okolí.
Přestože ještě není známo oficiální rozhodnutí o přidělení dotace
z evropských strukturálních fondů na dostavbu zimního stadionu,
věříme, že bude náš projekt úspěšný a dostavba východní tribuny
a zázemí bude letos zahájena a není vyloučené, že i dokončena.
V areálu městského aquaparku by mělo dojít též k výměně umělého povrchu na tenisovém kurtu a k výstavbě nafukovací střechy nad tímto kurtem. Kurt by měl potom sloužit svému účelu
nejen v létě, ale i v dalších ročních obdobích. I na tuto investiční
akci jsme získali dotaci ze státního rozpočtu.
Významná část rozpočtu je také určena do přípravy lokalit pro
výstavbu zejména rodinných domů. V letošním roce by měla
být připravena lokalita bývalého zahradnictví na Jevíčské ulici
a značně pokročí přípravné práce v dalších částech města.
Konečně se dočkáme nového parkoviště u smuteční síně na Křížovém vrchu, které je již dlouho plánováno.
S významným podílem financí z evropských fondů se realizuje
projekt Hřebečské důlní stezky s mnoha výhledy na geologické
zvláštnosti a zajímavosti v okolí a na Moravskou Třebovou.
Věřím, že se nám nejen tyto, ale i další naplánované investiční
akce podaří letos realizovat a Moravská Třebová se zase posune
o kus dál.
Josef Ošťádal, starosta města

Rozpočet města Moravská Třebová na rok 2009
(v tis. Kč)
Rozpočet města Moravské Třebové na rok 2009 byl schválen na zasedání zastupitelstva
města dne 2. 3. 2009. Celkové příjmy dosahují v rozpočtu výše 308.400 tis. Kč.
Nejvýznamnějšími skupinami rozpočtových příjmů jsou daňové příjmy a kapitálové
příjmy (tvořené zejména příjmy z prodeje městských bytů). Dále jsou do rozpočtových
zdrojů zapojeny i zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2008 ve výši
21.000 tis. Kč.
Celkové výdaje dosahují výše 324.450 tis. Kč (ve struktuře 254.005 tis. Kč běžné výdaje
a 70.445 tis. Kč investice a rozsáhlejší opravy objektů v městské památkové rezervaci).
Kromě toho je počítáno i se splátkami úvěrů a půjček ve výši 4.950 tis. Kč.
Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního
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Fond rozvoje bydlení umožňuje
čerpání dotací a půjček
Rok 2008 byl v Moravské Třebové rokem přípravy a zahájení prodeje bytů z majetku města.
Zastupitelstvo města schválilo již koncem roku
2007 směrnici, kterou se stanoví pravidla pro
prodej bytových domů a jednotek. Až o několik
měsíců později, v souvislosti s přípravou kupních
smluv, nájemníci bytů určených k prodeji vyjádřili svoji nevůli. V peticích a při opakovaném
jednání zástupci města poukazovali na špatný
stav bytů a zejména společných částí domu. Nejčastěji zazněl požadavek finančního vkladu města
do fondu oprav budovy. Zastupitelstvo následně
na zasedání 24. listopadu 2008 doplnilo příslušnou směrnici o ustanovení, které umožní poskytnou dotaci města na požadované účely. Tento
krok byl výsledkem dohody mezi prodávajícím
a kupujícími a pozitivně ovlivnil další průběh
prodeje bytů.
Na zasedání v březnu letošního roku zastupitelstvo stanovilo konkrétní pravidla pro poskytování
dotací ze stávajícího fondu rozvoje bydlení.
Finanční prostředky je možné použít na: 1) opravu, modernizaci a údržbu společných částí domu
nebo v případech, kdy stavební práce a montáže
budou provedeny u všech nájemců v domě; toto
ustanovení se týká také opravy fasády včetně
otvorových a klempířských prvků .
2) opravu výtahů, přičemž nabyvatelé nemovitostí v domech s výtahem mohou podat dvě žádosti
o dotaci. Dotaci lze poskytnout ve výši nákladů

na provedené opravy, maximálně však do výše
5 % z kupní ceny domu či jednotky. Příspěvek
města na opravu výtahů je považován za specifickou dotaci, jejíž horní hranice činí také 5 %
z kupní ceny domu či jednotky.
Pro zájemce o dotaci je důležité vědět, že čerpání
dotace bude možné pouze bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě předložených
účetních dokladů.
Žadatel o dotaci použije formulář, který je k dispozici na internetových stránkách města a také
v občanském informačním centru městského
úřadu na ul. Olomoucká. Žádosti s požadovanými
přílohami lze odevzdávat průběžně, vyřizovány
budou v termínech navazujících na zasedání
zastupitelstva města, které o přidělení dotací
rozhoduje. Majitele nemovitosti, kteří mají zájem
zvelebit svůj majetek, upozorňuji, že město stejně
jako v uplynulých letech v roce 2009 poskytuje
z prostředků fondu rozvoje bydlení také účelové
návratné půjčky. Zájemci o čerpání finančních
prostředků z fondu rozvoje bydlení mohou příslušnou žádost projednat a podat osobně u vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka v budově
městského úřadu na ul. Olomoucké. Osobní jednání se osvědčilo při poskytování půjček, věřím,
že také vyřizování dotací povede ke spokojenosti
zájemců.
JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář
starosty a tajemníka

Projekt Zdravá záda
Už dva roky probíhá na základních školách
a na speciální základní škole v Moravské Třebové projekt Zdravá záda. V letošním roce se
zapojily také obě moravskotřebovské mateřské
školy. Hlavním záměrem projektu je přispět ke
zlepšení zdravotního stavu školních dětí, především ke správnému držení těla.
V úterý 24. 2. se v tělocvičně základní školy
Čs. armády sešlo cca 30 účastnic z řad učitelek,
které mají zájem cvičit s dětmi během školního
dne. Zastoupeny byly všechny základní školy
i školky v Moravské Třebové.
Seminář se skládal ze dvou částí. V první se
účastnice naučily, pod vedením rehabilitační

sestry Jarky Šnoblové, různé cviky s malými
míči – overbally, ve druhé pak, pod vedením
učitelky I. MŠ Věry Kobylkové, cviky dětské
jógy. Veškeré cvičení bylo nenáročné na prostor, a proto se dá uplatnit v běžné třídě. Koordinátoka Zdravého města Veronika Cápalová
zajistila dalších 200 overballů, které byly rozděleny do všech škol.
Seminář byl velmi úspěšný. Za to patří poděkování především oběma cvičitelkám, za jejich
perfektní přípravu a také vedení školy Čs. armády za zapůjčení prostor ke cvičení.
Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury

Moravská Třebová předává zkušenosti Ukrajině
Zástupci města Moravská Třebová přivítali
17. března osmičlennou zahraniční delegaci z padesátitisícového ukrajinského města Romny pod
vedením místostarostky Angeliky Okipni a také
jednoho člena partnerského města Vlaardingen
z Holandska na třídenní pracovní návštěvu. Společně se svými kolegy z moravskotřebovské radnice budou pracovat na mezinárodním projektu,
který má podpořit demokratickou přeměnu veřejné správy na Ukrajině po Oranžové revoluci
a zároveň se zaměřit na zlepšení její kvality.
„Cílem tohoto pracovního workshopu je pomoci
městu Romny zřídit klientské centrum radnice
a zlepšit kvalitu a komfort veřejných služeb pro
občany. Jako příklad nejlepší praxe byla vybrána
Moravská Třebová a její realizovaný projekt
Občanské informační centrum (OIC), jež už šestým rokem funguje jako součást městského úřadu,“ sdělil manažer ekonomického rozvoje Miroslav Netolický.
Třebovské OIC se prezentuje nejnižší průměrnou
čekací dobou u správních agend. „Průměrná doba
ve městech České republiky dosahuje deseti
minut, zatímco na OIC v Moravské Třebové je
méně než dvě minuty. Navíc průměrný počet
úředních hodin je na našem OIC třicet osm hodin
týdně. V jiných městech republiky jsou přepážky
občanům k dispozici jen dvacet tři hodin týdně,“
sdělil vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafaří-

k. Vybudování občanského centra v Moravské
Třebové s využitím holandských zkušeností bylo
vysoce hodnoceno ze strany holandského Ministerstva zahraničních věcí. V roce 2006 navíc
obdržela Moravská Třebová cenu Ministerstva
vnitra ČR za nejlepší inovaci ve veřejné správě.
V informačním centru si občan vyřídí řadu záležitostí, které pro něho úřad zajišťuje, jako žádosti
o občanské průkazy a cestovní doklady, přihlášení do evidence obyvatel, výpisy z katastru nemovitostí, ověřování listin a podpisů, poplatky za
odpady a psy atd. Zároveň může získat informace
o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě.
Nosnou myšlenkou tohoto projektu bylo soustředit většinu poskytovaných produktů a služeb do
jednoho centra tak, aby občané již nebyli nuceni
obíhat spoustu kanceláří umístěných v různých
objektech.
Vedoucím celého projektu je Jan Hecker, manažer strategického rozvoje města Vlaardingen.
Ukrajinské informační centrum bude slavnostně
otevřeno v Romny v listopadu letošního roku
a zúčastní se ho starostové všech tří spolupracujících měst z Moravské Třebové, Vlaardingenu
a Romny. Hodnota projektu je sedmdesát tisíc eur
a je hrazen z dotace Ministerstva zahraničních
věcí Nizozemského království.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Vydávání e-pasů s otisky prstů
Dne 1. dubna 2009 začíná Občanské informační
centrum Moravská Třebová vydávat cestovní
doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické
údaje nejen se zobrazením obličeje držitele tohoto dokladu, ale i s jeho otisky prstů. Je tomu tak
proto, že Česká republika, jako členský stát
Evropské unie, je povinna podle nařízení Rady
EU č. 2252/2004 vydávat cestovní doklady s biometrickými údaji.
Od 1. dubna bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji, který bude
obsahovat otisky prstů. Otisky prstů jsou vedle
fotografie dalším biometrickým údajem, který se
zavádí z důvodu jednoznačné identifikace držitele. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů
starších 6 let.
Jak bude vypadat příjem žádosti v praxi? Občan
žádající o vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji prokáže úřednici Občanského informačního centra svoji totožnost platným dokladem
(občanský průkaz, cestovní pas). Úřednice si
v informačním systému cestovních dokladů zobrazí formulář žádosti, zkontroluje osobní údaje
občana v ní zobrazené s údaji v předloženém
dokladu a po pořízení obrazu obličeje žadatele
sejme prostřednictvím snímače otisků prstu z prstu pravé ruky tři pracovní otisky. Z nich je pak
automaticky vybrán otisk s nejlepšími parametry.
Proces se opakuje pro získání otisku prstu levé
ruky. V druhé části procesu je provedena kontrola
kvality otisků, je sejmut tzv. kontrolní otisk, který
je porovnán s otiskem pořízeným v první části
procesu. Možné problémy při snímání otisků
prstů mohou způsobit např. špína na prstu
(šmouha od propisky či fixu, zbytky jídla). Proto
je nutné, aby si žadatel před vstupem do kabiny
očistil prsty na rukou. Dalším krokem při příjmu
žádosti je pořízení digitalizovaného podpisu občana. Celý proces je ukončen kontrolou správnosti
údajů na žádosti ze strany občana.
V Moravské Třebové si občané mohou zažádat
o cestovní pas v budově Městského úřadu, Olomoucká č.o. 2, oddělení OIC, kde jim budou
rovněž zodpovězeny příslušnými pracovnicemi
veškeré dotazy. Úřední hodiny pondělí a středa
8:00 – 17:00 hod., úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00
hod., pátek 8:00 – 14:00 hod.
Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí

Komunální odpad
VRACENÍ PŘEPLATKŮ
Poslední díl o komunálním odpadu patří vrácení
přeplatku v případě, že poplatník zemře, či se
z trvalého bydliště odstěhuje. Pokud poplatník
zaplatí poplatek na začátku roku a v průběhu
tohoto roku se odstěhuje mimo Moravskou
Třebovou (tzn. že si
přihlásí trvalý pobyt na
území jiného města)
má podle zákona
337/1992 Sb. nárok na
vrácení vzniklého přeplatku. Dále postupuje tak,
že doručí žádost o vrácení poplatku na odbor
majetku města a komunálního hospodářství
(OMMKH). Na základě této žádosti, vrátíme
přeplatek buď na účet, který poplatník uvede ve
své žádosti, nebo na adresu jeho nového bydliště.
Pokud se jedná o vrácení přeplatku po zemřelém
občanovi, je postup o něco obtížnější, avšak ne
nemožný. Přeplatek se musí přihlásit do dědického řízení. Jinak nemůže být vrácen. To znamená,
že pozůstalý nahlásí notářce vyřizující pozůstalost výši přeplatku, kterou mu sdělí na odboru
MMKH. Jakmile obdrží usnesení od soudu, ve
kterém je přeplatek zanesen, pak se s tímto dostaví na odbor MMKH, kde s ním pracovnice sepíše
žádost na vrácení. Poté se přeplatek vrací buď na
účet nebo na adresu pozůstalého. Zákonem stanovená lhůta na vrácení poplatku je 30 dní.
Odbor majetku města
a komunálního hospodářství
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Na lince 156 – městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 do19:00 hod.

Z činnosti městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová v měsíci lednu přijali a řešili celkem 63 telefonických a

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Mor. Třebové
bylo k 28. 2. 2009 přihlášeno k trvalému pobytu
celkem 10 899 občanů ČR a 65 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 28. 2. 2009 na trvalém pobytu 10 964
občanů.
Za měsíc únor se v Moravské Třebové narodilo
6 dětí, zemřelo 18 občanů, přistěhovalo se 19
obyvatel a odstěhovalo 20 osob.

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

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. budou
i v letošním roce v rámci mobilního svozu odpadu
rozmisťovat kontejnery, a to v měsíci dubnu, květnu,
říjnu a listopadu 2009 na níže uvedených lokalitách.
Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého
dozoru pracovníků technických služeb v pracovních
dnech od 14.00 do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do
12.00 hod. Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto
dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných
druhů odpadů než je uvedeno:
velkoobjemový kontejner - na odpad ze zahrad
a veřejných prostranství (listí, větve, tráva).
traktorová vlečka - na objemný odpad (skříně,
matrace,…), nebezpečný odpad (plechovky od barev, autobaterie) a elektrotechnický odpad (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, ...).
Kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení směsného komunálního odpadu z domácností (k tomu
slouží Vaše soukromé popelnice) ani k odložení
tříděných odpadů (papír, plast, sklo - k tomu jsou
určeny kontejnery rozmístěné po městě). Zároveň
upozorňujeme občany, že nebudou ani sbírány jakékoliv stavební odpady (vybouraná bytová jádra, suť,
eternit, lepenka,…), odpady z automobilů (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny) nebo odpady
tekuté (chemikálie, barvy, oleje). Tyto odpady je
možno uložit za úhradu na sběrovém dvoře na ulici
Zahradnická, který je pro občany otevřen ve středu
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod a v sobotu
od 8.00 do 14.00 hod.

ústních oznámení od občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo zjištěno a řešeno 13
dalších nedostatků, které trápily nejen občany našeho města a ztěžovaly nám běžný denní život v našem
městě. Ve čtyřech případech byl realizován odchyt
toulavých psů,z nichž dva se podařilo opět navrátit
svým pánům a dva byli převezeni strážníky městské
policie do Záchranné stanice volně žijících zvířat
Zelené Vendolí. Dále pak strážníci spolupracovali ve
dvou případech s RZS a v dalších dvou případech s
Policií ČR. Další čtyři případy předali strážníci
městské policie k šetření OO PČR M. Třebová.
!!Upozornění pro občany!! Ve městě začíná narůstat počet krádeží popelnic. Dosud neznámí vandalové jsou schopni odcizit třeba i plnou popelnici
nachystanou pro svoz odpadu. Aby náklad nebyl
příliš těžký, jsou schopni obsah popelnice vysypat
v nejbližším tmavém zákoutí, třeba i na vozovku.
MP žádá občany města, aby se snažili popelnice pro
svoz odpadu chystat v co možná nejkratší době před
příjezdem pracovníků technických služeb.
Ostrůvek na Svitavské
Ráno 15. 3. 2009 v 05:55 hodin byla hlídka MP přivolána na ulici Svitavskou, kde došlo k poškození
bezpečnostního ostrůvku na pozemní komunikaci
v blízkosti čerpací stanice. Strážníci po příjezdu na
uvedené místo o pár desítek metrů dál ve směru na
Svitavy nalezli poškozené osobní vozidlo t.z. Opel
a v jeho bezprostřední blízkosti se pohybovaly tři
zjevně podnapilé osoby. Když všichni tři začali
utvrzovat, že vozidlo neřídili, došla strážníkům trpělivost a na místo přivolali Policii ČR, která začala
celou záležitost řešit jako dopravní nehodu.
Srnec
Dne 12. 3. 2009 krátce po třinácté hodině byli
strážníci městské policie přivoláni do Udánek, kde
v jedné ze zahrad uvíznul na vysoké kamenné zítce
srnec, který nebyl schopen se za pomocí vlastních sil
z této pasti dostat. Strážníci museli použít sítě k odchytu nebezpečných psů, kterou na srnce za pomoci
oznamovatelů hodili, a takto znehybněného snesli
z kamenného valu dolů. Srnec byl posléze strážníky
převezen do dostatečné vzdálenosti od obytných
budov a opět vypuštěn do volné přírody.
Sprejerský dorost
Při kontrolní činnosti na sídlišti Západní se podařilo
strážníkům městské policie dne 11. 3. 2009 dopadnout čtyři mladé výtržníky v současné době navštěvující pátou třídu základní školy, kteří si krátili čeká-

ní na odpolední plavání zkrášlováním okenních
parapetů jedné z budov lihovými fixy. Protože parapety nejsou určeny pro trénování tegů, postarali se
strážníci, aby mladí výtržníci po sobě celé dílo
odstranili a mladíky předali rodičům.
Podnapilá mládež
Hlídka městské policie vyjela po 21:00 hodině dne
6. 3. 2009 na ulici Dr. Jánského, kde se podle oznámení zdržovala skupinka mladíků, kteří na sebe
upoutali pozornost hlučným chováním. Strážníkům
se po příjezdu na místo podařilo z prchajícího davu
zadržet dva mladíky ve věku patnácti let a jednu
dívku, která z důvodu požití většího množství alkoholických nápojů nebyla schopna útěku. U obou
zadržených výtržníků se dechovou zkouškou potvrdila přítomnost alkoholu. Tito mladíci byli předáni
zákonným zástupcům a dívka, která byla schopna
sotva komunikace, byla převezena na Obvodní oddělení PČR ke zjištění totožnosti a místa bydliště, které
nikdo z mladíků nebyl schopen strážníkům upřesnit.
Až po náhodném telefonátu muže, který postrádal
svoji neteř, se podařilo zjistit, ke komu vlastně
mladá dívka patří. Celý případ dořešili strážníci
městské policie podle platných zákonných norem.
Velký pes
Hlídka městské policie vyjela v ranních hodinách
dne 28. 2. 2009 pod Hřebeč, kde na silnici 1/35
v prostoru mostu pod tunelem se podle oznámení na
vozovce pohyboval velký pes. Na místě hrozilo
nebezpečí vzniku vážné dopravní nehody. Po příjezdu hlídky městské policie se pes již nacházel mimo
hlavní komunikaci. Seděl pod uvedeným mostem na
silnici vedoucí do Boršova. Když strážníci zjistili, že
se jedná asi o anglického mastifa vážícího mezi 70
až 80 kg, ke kterému se nebylo možné přiblížit více
jak na 10 metrů, bylo jasné, že bez uspání se strážníkům psa chytit nepodaří. Bohužel po úspěšném
zásahu uspávací šipkou, začal pes utíkat směrem do
udánského lesa. Strážníci věděli, že musejí psa
dohledat, jelikož hrozilo jeho umrznutí. Vydali se
proto za hustého deště po jeho stopách ve sněhu. Asi
po dvou kilometrech se podařilo psa najít spícího
v hustém lesním porostu. V síti jej strážníci přepravili celou tuto vzdálenost zpět ke služebnímu vozidlu. Pokud se najde osoba, která postrádá psa výše
uvedeného plemene nebo osoba, která by měla
zájem se o takového psa postarat, kontaktujte prosím Městskou policii Moravská Třebová na telefonním čísle 604 611 973nebo 461 312 436.

Na lince 158 – Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732
nepřetržitě 24 hodinová služba

Autem vjeli do prodejny
Škody za více jak 110 tisíc korun způsobil neznámý
pachatel v noci z 11. na 12. března. K vloupání použil vozidlo, kterým vytlačil vchodové dveře prodejny. Poté již měl možnost volného pohybu. Cílem pak
bylo odcizit několik kusů motorových pil. Po pachateli, který se svým jednáním dopustil majetkového
trestného činu, kterým je krádež provedená vloupáním, se navíc poškozením zařízení prodejny dopustil
dalšího trestného činu, kterým je poškozování cizí
věci. V případě, že bude pachatel dopaden, hrozí mu
za toto protiprávní jednání až dvouletý pobyt za
mřížemi.
Jedna vloupačka jim nestačila
Na základě anonymního oznámení přijatého dne
7. 3. prostřednictvím linky 158, policisté vyjížděli
k případům vloupání do benzínových čerpacích
stanic na Moravskotřebovsku. Výjezdová skupina na
místě činu zjistila, že dvě hodiny po půlnoci se
neznámí pachatelé vloupali do jedné z čerpacích
stanic v Moravské Třebové, v níž odcizili cigarety,
zapalovače a láhev vodky. Zástupci firmy vyčíslili
škodu, převyšující 20 tisíc korun. Dále bylo zjištěno,
že stejní pachatelé poté s vozidlem nezjištěného typu
odjeli k dalším dvěma čerpacím stanicím na Jevíčsku a pokusili se do nich vloupat. Naštěstí se jejich
záměr nepodařilo uskutečnit. Ovšem majitelům
napáchali škody řádově za několik desítek tisíc
korun. Moravskotřebovští policisté nyní po zlodějích
pátrají. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání krádeže provedené vloupáním a poškozování cizí věci. Pachatelům v případě dopadení

a prokázání viny u soudu hrozí dva roky
za mřížemi.
Stařenka doplatila na důvěřivost
Krátce po jedenácté hodině dopoledne zazvonili
11.3. na dveře bytu v jedné z moravskotřebovských
ulic dva muži, kteří pod záminkou poskytnutí služeb
byli vpuštěni 84letou stařenkou do bytu. Poté jeden
z mužů požádal o sklenici vody a druhý hledal čistý
papír. O papír mu však nešlo. Hledal peníze, které
nakonec našel v pokoji. Jednalo se o hotovost převyšující 6 tisíc korun. Poté oba s ledovým klidem ve
tváři a s penězi v kapse z bytu odešli. V této souvislosti musíme opět varovat, nikdy neotvírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Buďte opatrní a nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá
o pomoc. Situaci se snažte vyřešit tak, aniž byste
dveře otevřeli. Pořiďte si dveřní panoramatické
kukátko a pojistný řetízek. Kukátko vám umožní
vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti
v relativním bezpečí.
„Vyznání lásky”
Slova o ukončení vztahu neunesl 20letý mladík
z M. Třebové. V domnění, že přesvědčí o dva roky
mladší přítelkyni o jejich lásce, rozhodl se konat.
Bohužel však volil nevhodné metody. Použil velmi
vulgární výrazy a současně dívce vyhrožoval zabitím, přičemž v ní vzbuzoval obavy, že své výhrůžky
uskuteční. K poslednímu nevybíravému "vyznání
lásky" došlo v úterý 3. 3. na autobusovém nádraží.
Osmnáctiletá dívka dostala strach. Na nic nečekala
a celou věc oznámila na policii. Případu se ujal policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, který muže obvinil. Je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů
a proti jednotlivci. V případě prokázání viny, hrozí
mladíkovi až jednoletý trest odnětí svobody.
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Jedinečná československá květinová show
v Moravské Třebové aneb Květiny pro život
Před dvěma lety se pořadatelé velkolepé a ojedinělé květinové show v Moravské Třebové zaměřili na svatební kytice. Minulý rok vsadili na
vazbu exotických květin z Asie, Afriky a Ameriky. O tom, co chystají v letošním roce, jsme si
povídali s hlavním organizátorem květinové show
Ladislavem Weinlichem.

Co zajímavého letos návštěvníkům nabídnete?
Na co se mohou těšit?
Čtvrtý ročník květinové show je na téma
„Květiny pro život“. Špičkoví floristé z Čech a ze
Slovenska představí divákům aranžmá květin,
které se pojí s nejdůležitějšími událostmi v lidském životě. Žádná velká akce se neobejde bez
květinové výzdoby. Lidem tak ukážeme vazby
k narození dítěte a jeho prvním narozeninám.
Nebudou chybět i takové životní etapy jako jsou
18. narozeniny, maturita, promoce, svatba, oslava
významného životního jubilea a samozřejmě
i smrt, která k životu patří a je nutné k ní přistupovat s úctou a pokorou. Návštěvníci se mohou
těšit na několikanásobnou mistryni republiky ve
floristice Hanu Šebestovu, která je hlavní postavou letošní show. V Moravské Třebové se budou
také prezentovat žáci Střední odborné zahradnické školy z Piešťan. Nebude chybět florista Slávek
Rabušic, se kterým spolupracuji už od prvního
ročníku květinové show.
Chystáte opět doprovodný program? Minulý
rok jsme viděli taneční show samotných floristů. Před dvěma lety zase módní přehlídku
svatebních šatů a květin. Co to bude letos?
Chystáme výstavu padesáti druhů lilií z celého
světa. Takže se bude určitě na co dívat. Letos
jsme také rozšířili květinovou show o setkání
odborníků, pro které jsme připravili pět floristických workshopů na téma: „Květinový obchod
v praxi, Zahradní slavnost, Smuteční floristika,
Svatba na radnici a Květiny v zámeckých interiérech.“ Zde vzniknou květinové dekorace, které si
lidé pak budou moc prohlédnout v různých interiérech. Na několik dní tak získá květinovou
výzdobu obřadní síň na radnici, kde budou
k vidění svatební kytice a dekorace pro nevěstu.
Na moravskotřebovském zámku se do květinové
výzdoby zahalí historické objekty. Nebudou chybět historické květinové stojany a girlandy.
V evangelickém kostele na ulici Svitavské si lidé
prohlédnou výzdobu kostela, současné trendy ve
smuteční floristice, smuteční kytice a věnce. Rád
bych návštěvníky pozval také na zahradní slavnost, která se bude konat v pátek 24. dubna
v městském parku, současně se slovenskou veselkou. Sedm dní bude naše město žít květinami.
Nic podobného se nikde jinde v České republice
neděje.
Kdo připravuje program květinové show?
Máte nějaký tým, se kterým spolupracujete?
Na celé akci, která se plánuje tak půl roku dopředu, spolupracuje tým deseti lidí. Jedná se o odborníky ve floristice, kteří určují trendy v tomto

oboru v České republice. Významně se na akci
podílejí firmy Roltechnik a OR-CZ, které akci
podporují.
Odkud pramení nápad pořádat v Moravské
Třebové květinovou show?
Před pěti lety jsme se účastnili setkání floristů
v Brně, které organizoval právě Slávek Rabušic.
Každý z účastníků vytvořil několik prací a tím se
prezentoval před ostatními. Celá akce proběhla
v báječné atmosféře, byla plná inspirace a nápadů
a zaujala mě natolik, že v podstatě již zde jsem
byl rozhodnut uspořádat podobnou akci v našem
městě pro laickou veřejnost. Jak se později ukázalo byla to správná volba.
Proč jste si vybral pro konání květinové show
právě festival Dny slovenské kultury?
Květiny patří hlavně ke kultuře. Dny slovenské
kultury jsou jednou z největších a nejvýznamnějších kulturních akcí města. Vztahy se Slováky mi
jsou nejbližší a nejmilejší. Podílíme se i na stejných květinových akcích u nich. Máme mezi
sebou vzájemnou a velmi dobrou spolupráci.
Kde všude vystupujete se svoji show?
Květinová show je připravovaná pouze pro
Moravskou Třebovou. Je ojedinělá a výjimečná,
nikde jinde k vidění není. Odborná veřejnost
Moravskou Třebovou chápe jako květinové město, kde se koná naprosto originální akce na vysoké úrovni jak z hlediska odborného, tak společenského. Získali jsme si tak renomé, za které jsem
rád.
Je zájem veliký? Jak hodnotíte minulé roky?
Zájem přesahuje kapacitní možnosti městského
muzea, kde pořádáme hlavní program pro veřejnost. Návštěvnost akce je opravdu vysoká jak ze
strany odborníků, tak laické veřejnosti. Minulé
ročníky hodnotím velmi kladně. Přes trochu
bolestivý první ročník, přišly dva roky úspěšné,
které nám daly sílu a chuť pokračovat.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

A máme se opět na co těšit!
Blíží se závěr již 4. ročníku naší mezinárodní
výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“ pro
žáky základních škol a odpovídajících ročníků
gymnázií.
Jen velmi málo lidí ví, uvědomuje si a doceňuje,
že je to jediná soutěž tohoto druhu na světě,
jejímiž účastníky jsou již druhým rokem i zahraniční školy.
Nebývalý zájem o naši soutěž potvrzuje i letošní množství přijatých přihlášek. Zaslalo je 330
škol, což obnáší více jak 3 000 výtvarných
prací. Jde téměř o 60% nárůst počtu zúčastněných škol.
Ve středu 29.dubna 2009 proběhne slavnostní
vyhlášení v 10.30h ve dvoraně muzea za přítomnosti vítězů jednotlivých kategorií našich
i zahraničních škol, jejich učitelů či ředitelů škol
a rodičů, zástupců pořádající Základní školy Mor.
Třebová – Palackého ul., spolupracujících firem Microsoft ČR a OR-CZ a zástupců vedení Pardubického kraje i vedení města Moravské Třebové,
kteří celou akci podporují.
Záštitu nad slavnostním vyhodnocením přijal
Mgr. Radko Martínek - hejtman Pardubického kraje.
Od 1. do 31. května touto soutěží bude opět žít
celé město Moravská Třebová, výtvarné práce
bude možno již tradičně zhlédnout v několika
výstavních prostorách, které se rozšíří o prostor
přímo na naší radnici. Počítačově zpracovaná
prezentace celé soutěže bude opět k vidění ve
výloze Informačního centra na náměstí.
V letošním ročníku děti malovaly obrázky na
téma „Štěstí“. Už samotné toto téma naznačuje,
že se je na co těšit!
PaedDr. Hana Horská - organizátorka soutěže
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Výběrové řízení
Obec Rychnov na Moravě vyhlašuje konkurs
na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
Rychnov na Moravě č.p. 166, okres Svitavy.
Předpokládaný nástup do funkce 1. 8.
2009 s možností bytu nebo ubytování.
Požadavky: vzdělání stanovené zákonem
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, praxe dle ustanovení § 5
odst.1 písm, a) tohoto zákona (3 roky), znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.
Uchazeči zašlou tyto doklady: přihlášku do
konkursu (jméno a příjmení uchazeče, příp.
titul, adresa, telefon, e-mail), ověřené kopie
dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
přehled předchozích zaměstnání potvrzený
posledním zaměstnavatelem, včetně funkčního zařazení, strukturovaný životopis, výpis
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo
doklad o jeho vyžádání, koncepci rozvoje
školy (max. 5 stran strojopisu), lékařské
potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele školy (ne starší 2 měsíců).
Přihlášky podávejte nejpozději do 17. 4.
2009 osobně nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Rychnov na Moravě, 569 34
Rychnov na Moravě č. 63. Obálku zřetelně
označte heslem „Konkurs MŠ – neotvírat“.

OBEC BISKUPICE
Biskupice č.p.11,
pošta 569 43 Jevíčko

NABÍDKA STAVEBNÍCH MÍST
V OBCI BISKUPICE
Obec Biskupice nabízí k prodeji 15 stavebních
míst p.č. 199/33 (733 m2 ), 199/34 (738 m2 ),
199/35 (828 m2 ), 199/36 (838 m2 ), 199/37 (850
m2 ), 199/26 (857 m2 ), 199/27 (879 m2 ), 199/8
(1031 m2 ), 199/47 (826 m2 ), 199/42 (826 m2 ),
199/41 (829 m2 ), 199/40 (827 m2 ), 199/28 (836
m2 ), 199/38 (819 m2 ), 199/30 (960 m2 ).
Předpokládaná možnost zahájení výstavby
od července 2009. Další informace na tel. 461
326 521, www.biskupice.cz
Doručení žádostí:
písemně: Obec Biskupice, Biskupice čp. 11, 569
43 nebo e-mail: biskupice@biskupice.cz

V domově pro seniory
se stále něco děje
K napsání tohoto příspěvku nás přivedl vyslovený názor jedné paní, která říkala, „že je potřeba
pro lidi v domově něco udělat, protože tam jen
tak nečinně sedí“. Musíme toto vyvrátit, protože
od nového roku jsme pořádali v domově pro seniory už několik akcí, ke kterým bychom se rádi
vrátili. V lednu, když byly chřipky a nachlazení
všude okolo nás, jsme pro seniory poprvé připravili Košilový bál. Všichni, kdo přišli, se velmi
dobře pobavili a zatančili si při doprovodu živé
hudby. Únor byl ve znamení tradičního masopustu s ochutnávkou zabijačkových pochoutek. Také
na této akci nám zahrála muzika k tanci i poslechu. Na masopustní veselici byl vstup pouze
v masce. Ty si senioři z domova vyráběli sami.
V březnu nás navštívil soubor Vjechejtek z Jaroměřic, který zpříjemnil seniorům jedno předjarní
odpoledne svým programem. V domově pro seniory nezahálí ani náš Soubor tří generací, který
připravuje další projekty na první půlrok. Na pozvání Domova u studánky jsme opět vyjeli pracovat do tvůrčích dílen, kde si vždy senioři vytvoří
drobnosti pro vylepšení svých pokojů. V domově
se zkrátka jen tak nesedí, ale žije.
Realizační tým
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Předprodej:
Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny
před představením, i v tomto případě platí, že po
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do
prodeje.

Michalicy. Byla stipendistkou ROYAL ACADEMY
OF MUSIC Aarhus v Dánsku. Nyní studuje magisterská studia na ACADEMY OF MUSIC v Dánsku
u prof. Marty Líbalové dlouholeté pedagožky
Gabriely Demeterové.
Zúčastnila se řady mistrovských houslových kurzů
u významných pedagogů
a houslových virtuózů,
např. u doc. Marty Líbalové ,Joshui Epsteina, Václava Hudečka, Čeňka Pavlíka, prof. Simona Jaroschewitsche a prof. Vadima
Maza na mezinárodním
kurzu AMEROPA, kde jí bylo nabídnuto studium
v USA. Absolvovala kurzy soudobé hudby Ensemble
Recherche, který patří ve svém oboru k absolutní
špičce. Ze soutežních úspěchú například: Získala
1. cenu Rádia Katowice, je laureátkou CONCERTINA PRAGA, laureátkou mezinárodní soutěže v polském Zabrze, laureátkou mezinárodní soutěže v Dolnom Kubíně na Slovensku. Koncertuje pravidelně
u nás i v zahraničí (v roce 2005 měla koncertní turné
v čínském Xi amenu.). Účinkovala na Mezinárodním
hudebním festivalu Podblanický hudební podzim
2006, 2007 Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2007, 2008 Mezinárodním hudebním
festivalu Karla Dietterse z Diettersdorfu 2006 Mezinárodní festival Expozice nové hudby a jiné...
19.00 hodin, dvorana muzea, vstupné: 50,-/25,-Kč

film pro děti
divadlo

15. 4. středa

6. 4. pondělí

Příběh o Zoufálkovi

O chytré princezně

„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro
oči i pro duši.“ Když takhle mluví o adaptaci jedné
z nejoblíbenějších dětských knížek současnosti
sama autorka předlohy,
hodně to znamená. Kate
DiCamillo, která svým
dobrodružným příběhem o
malém myšákovi toužícím konat velké skutky, způsobila celosvětový literární poprask, pevně věří, že
stejný zájem vyvolá i filmové zpracování.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kč

Příběh princezny, které se
podaří přelstít čerta, znají
děti tak, jak jim ho kdysi
odvyprávěla naše nejmilejší pohádkářka Božena
Němcová. S vtipem a půvabem sobě vlastním zdůraznila ženskou chytrost, rozhodnost a vůli, s níž žena
dokáže odstranit i nejhorší
nástrahy, hrozící zničit její
lásku. A tak pohádka
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ patří k nejtřpytivějším
skvostům v české pohádkové pokladnici. Uvádí
Divadelní agentura DAP Praha.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30 Kč

film pro děti
6. 4. pondělí

Peklo s princeznou
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít
prince Jeronýma? Bude svatba, válka nebo peklo na
zemi? Nová pohádka Miloslava Šmídmajera, hrají:
Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Václav
Postránecký, Zlata Adamovská aj.

17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70 Kč /uvádíme
také v sobotu 18. 4. ve 14.00 hodin/

koncert
10. 4. pátek

Lada Fedorová – Jarní houslový koncert
Mezi výrazné osobnosti na poli vážné hudby patří
v poslední době naděje nastupující mladé houslové
generace Lada Fedorová (naroz. 6. 10. 1981 v Ostravě). Absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě
prof. Jaroslava Foltýna a prof. Jitky Novákové. Bakalářská studia ukončila na JAMU v Brně u doc. Petera

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
23. – 28. 4. 2009, 14. ročník festivalu
koncert 23. 4. čtvrtek
Slavnostní zahájení - The Backwards
Kapela The Backwards (Beatles revival) je jedním
z nejlepších Beatles revivalů na světě. Největším
úspěchem čtveřice je dvojnásobné vítězství na
prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998
a 2003. Kapela absolvuje
ročně mnoho koncertů,
vystoupení na veřejných
i soukromých akcích různého charakteru. Účinkovali také v hudebně zábavných pořadech všech
našich i slovenských televizí. Své hudební vzory
s úspěchem ztvárnili v muzikálových a hudebnědramatických projektech
na scénách Divadla Spirála v Praze, Nové scény
v Bratislavě a Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Hráli také jako předkapela v rámci
turné ke 40. výročí působení kapely Olympic.
V srpnu roku 2007 kapela dobyla další metu - několikrát vystoupila v Liverpoolu v slavném Cavern
clubu, kolébce Beatles. Hráli také v rádiu BBC
Merseyside, navštívili místa spojené s historií Beatles a potkali se s lidmi, kteří pamatují éru největší
a nejslavnější legendy v dějinách světové popmusic.
19.30 hodin, dvorana muzea, vstupné: 200 Kč
24. 4. pátek
Den s partnerským městem Banská Štiavnica
Taneční skupina TEXASKY – Mládežnický taneční soubor se představí poutavým vystoupením
irských a cikánských tanců a slovenského folklóru,
pod vedením manželů Berešíkových.
Sokolnická skupina sv. Bavona – Sokolnická skupina sv. Bavona je občanským sdružením, které
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vzniklo v roce 1996. Členové skupiny předvádějí
sokolnický výcvik a umění lovu (pro MŠ a ZŠ).
Zahradní slavnost - ukázky floristů, Květinové studio Věra Weinlichová, team floristů z ČR a SR.
10.00 – 12.00 hodin, dvorana muzea + park před
muzeem, vstup volný
výstava Naša Štiavnica
Vernisáž výstavy fotografií Lubomíra Lužiny a Mariana Garaie, 18.00 hodin, dvorana muzea
divadlo Obludárium
Divadelní představení banskoštiavnického ochotnického souboru Paradajz Pikčr, 19.30 hodin, kinosál,
vstup volný
25. 4. sobota
Česko-slovenská květinová show – Květiny pro život
Vystoupí Hana Šebestová – mistryně ČR ve floristice, studenti Střední zahradnické školy Piešťany,
Květinové studio Věra Weinlichová
18.00 hodin, dvorana muzea, vstupné: 200 Kč
26. 4. neděle
Slavnostní česko-slovenská mše s květinovou
výzdobou
9.00 hodin, evangelický kostel
film Bathory
Historický film Juraje Jakubiska o životě Alžběty
Bathory. Kým ve skutečnosti byla ona tajemná Čachtická paní? „Krvavou hraběnkou“, sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou, osamělou vdovou, jejíž krutost nepřesáhla
zvyky doby? Nebo obojím? 17.00 hodin, kinosál,
vstupné: 65 Kč
27. 4. pondělí
Svatba na radnici
Poslední trendy ve svatební floristice v podání
odborníků ČR a SR, 8.00 – 17.00 hodin, radnice
přednáška Od gotiky po secesi
Přednáška o historii aranžování květin. Přednáší
přední floristický odborník Slávek Rabušic.
17.00 hodin, zámek
28. 4. úterý
Květinová aranžmá zámeckých interiérů
Květinové studio Věra Weinlichová a studenti zahradnické školy Piešťany.
10.00 – 16.00 hodin, zámek
divadlo Ja Malkáč
Pokus o náhled do soužití jedné česko-slovenské
rodiny očima pětiletého kluka koncem 60. let 20.
století. Střet generací, jazyků a kultur ve středoevropském prostoru, ohraničeném Modrou u Bratislavy, Bratislavou a Jabloncem nad Nisou. Co všechno může přinést život v domácnosti, kde otec mluví
slovensky, matka česky
a babička záhoráckým
nářečím a každý každého
nenávidí. Uvádí Divadlo v Dlouhé Praha.
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 90 Kč

divadlo
27.4. pondělí

Divadlo Járy Cimrmana – České nebe
Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že
stopa geniálního autora nekončí rokem 1914. Drama
zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová
válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví
velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu.
Česká nebeská komise ve
složení svatý Václav,
praotec Čech a J. A.
Komenský se v krizové
situaci rozšiřuje o nové
členy, aby vnukla národu
myšlenku samostatného
státu. Hra je vhodná
k oslavám 28. října, ale lze ji uvádět i jindy.
Hrají v alternacích: Ladislav Smoljak/ Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta/Jan Kašpar, Petr Brukner/Petr
Reidinger, Bořivoj Penc/ Jaroslav Weigel, Robert
Bárta/Genadij Rumlena, Václav Kotek.
19.00 hodin, kinosál, vstupné: 250 Kč
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MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
Kam za kulturou
ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
v Českomoravském pomezí
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Otevřeno: út - pá: 9 - 12 h., 13 - 16 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstavy:
Grafika hlubotiskem (Z moravskotřebovské tiskařské dílny Jana Maulera)
1. – 27. 4. 2009
Koncem minulého roku oslavil náš spoluobčan, přední umělecký tiskař Jan Mauler,
významné životní jubileum. Muzeum proto
zahajuje výstavní sezónu výstavou z jeho
díla, pořádanou ve spolupráci s KPVU.
Výstavy tisků J. Maulera jsou přitažlivé
nejen pro znalce, kteří dokážou ocenit mimořádnou technickou kvalitu vystavených prací, ale pro všechny milovníky moderního
umění. Lze na nich totiž zhlédnout grafické
listy Josefa Lieslera, Vladimíra Komárka,
Jindřicha Pilečka a dalších významných
výtvarníků, kteří ke svému prospěchu využili nadání a preciznost moravskotřebovského
tiskaře.

Závody v agility

ú
ú
ú

Dne 18. 4. 2009 pořádá klub agility při DDM
Moravská Třebová Mezitřebovské závody.
Závodů se účastní členové klubu z České Třebové a Moravské Třebové. Oba kluby se setkají v Sušicích na hřišti. Začátek soutěžního klání
je v 8.00 hod. Tímto zveme všechny příznivce
tohoto sportu a nejen je, aby přišli podpořit
závodní týmy a s námi prožít příjemné sobotní
dopoledne.
Za agility klub Dobromila Řezníčková

Operace PVC

ú
ú
ú

Zveme všechny příznivce čisté přírody
v okolí města na IV. ročník jarní úklidové
akce Operace PVC (Poctivě Vyčištěné
Cesty), kterou pořádá Junák - středisko
Moravská Třebová ke Dni Země v sobotu
18. 4. 2009, sraz v 8:30 u vjezdu do Pekla
(za vojenskou střední školou).
Účastníci projdou a vyčistí v organizovaných
skupinách přidělené trasy s cílem na tábořišti
u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na
opékání párků a poděkování účastníkům.
Každý dobrovolník vřele vítán! Pokud se nás
sejde dostatečný počet, rozšíříme úklid i na
Křížový vrch (pracovní rukavice a občerstvení
s sebou).
Pomozme společně přírodě, určitě si to
zaslouží!
Moravskotřebovští skauti

Zájezd

ú
ú
ú

ZO ČZS Moravská Třebová Vás zve na zájezd
Flora - Olomouc, který se koná v sobotu
25. dubna 2009. Odjezd od muzea v 7.30 hod.
Přihlášky přijímá turistické informační
centrum na nám. T. G. Masaryka od 1. dubna.
Cena pro všechny 100,- Kč.

Pozvánka

ú
ú
ú

Jan Mauler

Pod modrou oblohou
Vyhlášení výsledků soutěže a zahájení
výstavy 30. 4., výstava 1. – 31. 5. 2009.

Welen výzva !
Stejně jako v roce 2008 pořádá i letos Welen
výstavu amatérských výtvarníků regionu.
A to pro malíře, řezbáře, grafiky i keramiky,
zkrátka pro všechny, kteří se chtějí pochlubit
svou výtvarnou činností. Výstava bude
zahájena vernisáží dne 8. 5. 2009 v 17.00 hod
v galerii Welen, Latinská škola, Kostelní nám.
č. 1 v Mor. Třebové.
Zájemci hlaste se na tel.č. 777 691 903.
Propozice budou předány po přihlášení.
Vystavující z roku 2008 budou kontaktováni
námi. Malujte, tvořte – těšíme se na Vás!
Za Welen Trantírková

Litomyšl
4. 4. 2009 od 19:00 hod. /Smetanův dům
Závěrečný festivalový galakoncert
Hudební festival středních pedagogických
škol a vyšších odborných škol pedagogických
8. 4. 2009, 15:00 – 17:00 hod. /Smetanovo
náměstí
Koncert školního dechového orchestru
Clöhs Orchestra ze Švédska
8. 4. 2009 od 19:30 hod. /Smetanův dům
Pavel Bobek & Malinaband, host Robert
Křesťan
Koncert v rámci turné „50 let na profesionálních pódiích“

Zveme příznivce všeho moravského na
MORAVSKÝ VEČER v sobotu 25. 4. od
18. hod. do kavárny U krokodýlího ocasu
(pro stále ještě neznalé, Zámecká 6, více na
http://www.bezdrat.net/krokocas/). Občerstvení včetně slivovice, dobrých moravských
vín, správně vyuzeného vepřového a moravských koláčů zajištěno.

Swingový podvečer

ú
ú
ú

Srdečně zveme příznivce swingu v nedělí
26. 4. od 17 do 21 hod. na swingový podvečer s tancem v restauraci „U Štiky“, Údolní
ulice. Hraje Moravskotřebovský swingový
orchestr Františka Zeleného se svými sólisty.

Jógový ples

ú
ú
ú

Zveme Vás 24. dubna od 18.00 hodin na
Jógový ples. Těšit se můžete na jógovou
rozcvičku, nácvik dýchací techniky, spontánní tance, vegetariánské dobroty a zpěv manter. Prosím, sledujete plakáty, místo konání
plesu nebylo do uzávěrky zpravodaje známo.
Děkují organizátoři

Svitavy
6. – 10. 4. 2009 vždy od 20:00 hod. /Kinokavárna Galaxie
Týden filmu s tématikou holocaustu
Musíme si pomáhat, Sofiina volba, Pianista, Ďáblova dílna, Schindlerův seznam
24. 4. 2009 od 20:00 hod. /Fabrika
Koncert Lucie Bílé
Koncert na stání, vstupenky budou k dostání
v IC Českomoravského pomezí
25. 4. 2009 v 10:00 hod. /Fabrika
Michal je kvítko
Představení pro děti s oblíbenými aktéry.

Polička
4. 4. 2009 od 14:00 hod./Městské muzeum
a galerie
Slavnostní otevření Centra Bohuslava
Martinů
Otevření nových zábavných expozic o historii města, sklářství na Horácku a B. Martinů
16. 4. 2009 od 18:00 hod./Tylův dům
Havajské ostrovy – za přírodními divy
Tichomoří. L. Šimánek uvádí velkoplošnou
diashow
15. – 18. 4. 2009, st a čt od 20:00 hod./Divadelní klub
Polička Jazz – mezinárodní jazzový festival
pá: od 20:00 hod. a so: od 19:00 hod /Tylův
dům

Vysoké Mýto
7. - 26. 4. 2009 /Městská galerie
Bernard Lesaing (1953): České tváře
a krajiny. Výstava fotografií významného
francouzského reportážního fotografa
5. 4 – 3. 5. 2009 /Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto na pohlednicích
22. 4. 2009, 20:00 hod./Městský klub
UŽ JSME DOMA – „JESKYNĚ“ TOUR
2009
speciální host STANLEY KUBI (Fr.) výbušný hard core
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Dva příběhy ze života Moravské Třebové na začátku 19. století
Zejména z první poloviny 19. století se
v archivech zachovaly rukopisné texty věnované historii Moravské Třebové a okolí.
Zvláště cenné a zajímavé jsou ty, jejichž autoři měli snadný přístup k archiváliím, které
dnes již neexistují, v lepším případě jsou
rozptýleny v několika archivních fondech.
Nejplodnějšími a nejvýznamnějšími sběrateli
a zpracovateli moravskotřebovských archiválií byli Franz Wilhelm Horky (1764 – 1825)
a jeho syn Josef Edmund (1795 – 1844).

Pohřební štít cechu soukeníků z roku 1805
Rukopisy mají různý rozsah a charakter, od
poměrně stručného shrnutí nejdůležitějších
událostí až po výtahy z jednotlivých úředních
písemností. Různorodé je také obsahové
zaměření těchto prací. Zabývají se událostmi
evropského významu, jakými byly změny
panovníků, papeže nebo válečné konflikty,
ale především ovšem událostmi a konflikty,
které se odehrávaly v M. Třebové. Tyto zprávy poskytují někdy velmi důležité konkrétní
informace např. o hospodářské situaci, o výstavbě města, o školství a církvi. Jindy líčí
spíše „skandály“, které zase přibližují každodenní život a atmosféru ve městě a vztahy
mezi jeho obyvateli. Vybrali jsme dva takové
příběhy, které zaznamenal F. W. Horky.
O zpupnosti soukeníků v době napoleonských válek
Členové soukenických cechů patřili nejen
v Moravské Třebové k nejbohatším a společensky nejvýznamnějším skupinám městského obyvatelstva. Také v době válek s Napoleonem, které přinesly obyvatelstvu habsburské
monarchie mnohá příkoří, měli vyšší životní
úroveň než většina ostatních měšťanů a vyvyšovali se nad ně. To jim město samozřejmě
mělo za zlé, a tak byl do dějin Moravské
Třebové zaznamenán i následující příběh
z června 1810.
V Moravské Třebové byl dodržován starý
zvyk, týkající se účasti duchovních v pohřebním průvodu. Zemřel-li někdo na okraji
města, nemusel farář chodit k domu smutku,
ale přidal se k nosičům rakve až v průběhu
cesty na hřbitov. Když zemřela manželka
soukenického mistra Prokopa Neumanna,
který bydlel na Nových Sadech, byl děkan
Felix Blumenvitz ochoten ji pohřbít zadarmo,
soukeníci však požádali kooperátora Karla
Strakelle, aby za úplatu přišel až k domu,
odkud bude rakev vynášena. Strakelle se

nenechal přemluvit. Účastníci pohřbu se rozzlobili a přiměli muže pověřené nesením
rakve, aby zvolili jinou než obvyklou cestu
na hřbitov, takže se nestkali s duchovním
a učiteli v Brněnské ulici, jak bylo zvykem,
a odešli na Křížový vrch bez jejich doprovodu. Když to duchovní zjistil, šel také na hřbitov a čekal u hlavní brány, ale průvod s rakví
se mu opět vyhnul a vešel na hřbitov jinou
branou. Přitom se ozývalo reptání, hubování,
urážky duchovního, soukeníci byli tak rozhořčeni, že dokonce zvedali hole nad hlavu.
Jak za těchto okolností proběhl vlastní
pohřeb, není ze záznamu zcela jasné. K příběhu je však připojen vysvětlující text, podle
kterého se moravskotřebovští soukeníci v té
době chovali všeobecně velmi pyšně a neuctivě a tvrdě prosazovali svou vůli. Své
bohatství stavěli na odiv všemožnými způsoby, jeden např. vyprávěl, že koupil manželce
zlaté střevíce, další tvrdil, že si bankocetlemi
pokryje střechu, třetí, že si jimi zapaluje dýmku. Skutečně dobře vydělávali a mohli si
dovolit luxus až marnotratnost jak v jídle
a pití, tak v oblékání a zařizování domácností. Pořádali také pitky a hostiny, při kterých
se chovali značně nevázaně. Tato charakteristika se vztahuje na soukenické mistry obecně,
autor však připouští, že se mezi nimi našly
výjimky.

Anonymní udání
V roce 1818 bylo liechtensteinské knížecí
účtárně zasláno „jménem městské obce“ anonymní udání. Jeho autor tvrdil, že starosta
Johann Brauner svévolně, bez souhlasu obce
nadělal velké dluhy zejména v souvislosti
s výstavbou silnic, vůbec špatně hospodařil
se svěřenými prostředky a zřejmě se také
sám obohacoval. Kromě toho, že do výdajů
na výstavbu silnic neoprávněně zaúčtoval
2000 zl., „zplundroval“ celý les, přičemž
vytěžené dřevo bylo většinou přenecháno
městským radním a členům výboru.
Autor udání požadoval, aby se starostovo
jednání co nejdříve vyšetřilo. Vyšetřování
mělo probíhat za účasti pana rentmistra Puchnera(?), který měl zřejmě zajistit větší objektivitu, neboť úřední písař byl údajně přítel
starosty a milenec jeho dcery… Toto anonymní udání bylo z účtárny zasláno knížeti
a odtud na moravskotřebovskou radnici.
10. července se zde sešla městská rada, část
výboru a další měšťané, které předvolal představený úřadu. Anonymní udání jim bylo
předloženo, přítomní konstatovali, že nikdo
nezná jeho původ. Do protokolu bylo zaneseno, že všechny údajné starostovy přečiny
byly vyvráceny, a tím byla celá záležitost
vyřízena.
-jm-

Pohled na Moravskou Třebovou od jihu – část litografické veduty z 1. třetiny 19. století
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Církve
Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Pořad bohoslužeb: od 14. 4. 2009
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Čt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Velikonoční triduum:
9. 4. - Zelený čtvrtek, mše sv. v 18:00 hod. farní kostel.
10. 4. - Velký pátek, 9:00 hod. klášterní kostel-křížová
cesta, 15:00 hod. farní kostel-velkopáteční obřady.
11. 4. - Bílá sobota, 21:00 hod. farní kostel - Vigilie
Vzkříšení.
12. 4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 8:30
hod.farní kostel, 18:00 hod.klášterní kostel
13. 4. - Velikonoční pondělí – 8:30 hod. farní kostel,
18:00 hod. klášterní kostel
Římskokatolická farnost Boršov:
9.4. - Zelený čtvrtek, mše sv. v 16:30 hod.
10.4. - Velký pátek, velkopáteční obřady v 16:30 hod.
11.4.- Bílá sobota – 20:00 hod.
12.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 10:30 hod
13.4. - Velikonoční pondělí – 10:30 hod.
Oblastní charita Moravská Třebová
V měsíci dubnu pojedou klienti Denního stacionáře
Domeček do Prahy do SASKA Arény na zábavné
odpoledne, které pořádá nadace Nova na pořad
„Chceme žít s vámi“. O tom, jestli to bude jednodenní
nebo dvoudenní zájezd, se v současné době jedná.
Klienti pojedou vlakem a plánují také návštěvu hradu
Karlštejn. Tento výlet si mohou klienti dovolit také
díky příspěvku Města Moravská Třebová. V průběhu
měsíce plánujeme také návštěvu solní jeskyně ve
Svitavách. Rádi bychom poděkovali p. Ivě Skoupé
za bezplatný pronájem bowlingu v Mor.Třebové, kde
se naši klienti docela vyřádili a moc se jim to líbilo. Za
všechny klienty děkujeme také městu Mor. Třebová
za finanční podporu na činnost stacionáře pro rok
2009.
Setkání seniorů bude 6. 4. v 10:00 hod. ve
františkánském klášteře. Program bude tentokrát
přitažlivý. Navštíví nás totiž P. Dokládal a pastorační
asistentka sl. Frančáková z Fatimského apoštolátu
v Koclířově a obeznámí nás se svými zážitky z cest na
poutní místa ve světě.
Svozy na návštěvu hřbitova
Protože začíná již lepší počasí, nabízíme pro
zdravotně postižené a seniory možnost svozu na

návštěvu místního hřbitova a zpět. Jedná se o novou
službu Oblastní charity, která se bude provozovat dle
zájmu této skupiny našich občanů. První možnost
odvozu na hřbitov a zpět bude dne 15. 4. 2009 ve 14:00
hod. Odjezd bude z parkoviště od Domova důchodců
na Svitavské ulici. Zájemci se mohou nahlásit na tel.č.:
603350811 - paní Horčíková.
Humanitární šatník by měl být po Velikonocích opět
v provozu, ale záleží na dokončovacích stavebních
úpravách sběrné místnosti na faře. Budeme Vás včas
informovat.
Půjčovnu kompenzačních pomůcek jsme opět
vylepšili o možnost půjčení klasických polohovacích postelí. Seznam všech kompenzačních
pomůcek najdete také v Informačním středisku na
náměstí nebo na sociálním odboru města. Tel.č.:
603350811.
Gita Horčíková

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
Dobroslav Roušar, vedoucí stanice
Církve bratrské v Moravské Třebové

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec
Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi.
Současně s bohoslužbami je možné svěřit své ratolesti nedělní mateřské školce v místnostech na faře.

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH
PO BOX 36, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček
Náboženská obec v Moravské Třebové se schází
v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely pronajatou.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící,
ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve
14.00 hodin.
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00
hodin - s malým pohoštěním

Miloš Košíček, farář CČSH v Moravské Třebové

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 4. 2009 – Velikonoce v lidové tradici
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel, praktické ukázky - různé techniky kraslic, zdobení perníčků, aranžování květin, originální keramika, košíkářské výrobky a pomlázky, drátkované předměty.
Všechny výrobky si lze koupit v době od 9.00 do
17.00 hod. Po celý den tvořivá dílna pro děti!
1. 4. – 31. 5. 2009 – Jan Moravec – Kresby
Výstava kreseb amatérského výtvarníka, rodáka
z Dobrouče. Přístupno v půjčovní době knihovny:
po-čt: 9.00 – 17.00 hod., so: 9.00 – 12.00 hod.
23. 4. 2009 – D N A křesťanství
Přednáška ThBc. Petra Šabaky o základech křesťanství. Začátek v 18.00 hod. v sociálních službách
města (Svitavská ul.).
29. 4. 2009 – Expedice Annapurna I a Afrika (na
dva nejvyšší vrcholy Afriky)
Filmová prezentace Romana Langra z expedice
Annapurna I a z expedice Afrika. Začátek v 17.30
hod. ve společenském sále sociálních služeb města
(Svitavská ul.).
Knihovna dětem
Tvořivé středy
1. 4. 2009 – Zdobíme velikonoční pečivo
8. 4. 2009 – Malujeme vajíčka

22. 4. 2009 – Papírové nádobí I.
29. 4. 2009 – Papírové nádobí II.
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení
MěK.
3. 4. 2009 – Noc s Andersenem
Zábavný program pro vzorné čtenáře do 12 let. Začátek v 18.00 hod., sraz v městské knihovně. Přihláška
nutná!
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní ceremoniál uvedení dětí prvních ročníků
mezi čtenáře městské knihovny. Děti vystoupí se
svým programem, složí rytířský slib a projdou ceremoniálem pasování.
Pasování se uskuteční v zasedacím sále MěÚ Olomoucká 2 a to v následujících termínech:
14. 4. 2009 – II. ZŠ, začátek v 8.00 hod., 9.00 hod.
a 10.00 hod.
15. 4. 2009 – Speciální škola, začátek v 10.00 hod.,
I. ZŠ, začátek ve 13.00 hod., III. ZŠ, začátek v 14.30
hod., 15.30 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné
a přátele dětí!
25. 4. 2009 – Dětský bleší trh
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih, sportovních potřeb, vlastních výrobků – vše se souhlasem
rodičů! Každý účastník si svůj „obchod“ zbuduje
sám (deka, židle stolek), zámecké arkády 9.00 –
12.00 hod.

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová
Jevíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/

1.4. POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN pro 3. a 4.
třídy ZŠ, podrobnosti v propozicích.
1.4. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„LOGO DDM“ pro 2. stupeň ZŠ.
2.4. OKRES FLORBAL 6.-7. TŘÍD od 9:00
hod. na gymnáziu
3.4. PÁTEČNÍ TVOŘENÍ „ SPREJOVANÁ
TRIKA“, tj. batika trika netradiční technikou,
s sebou bavlněné triko světlé barvy (nejlépe již
prané), přezůvky, 30,- Kč. Od 15:00 hod. na
DDM.
6.4. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST v DDM,
od 13:00 hod. předškoláci s doprovodem, od
15:00 hod. ostatní. S sebou pracovní triko, přezůvky, 20,- Kč.
8.-10.4. VELIKONOČNÍ POBYT NA DDM
od 17:00 hod. nástup v DDM, cena 400,- Kč
přihlášky a platby do 4.4. Pro děti 1.-5. tříd
ukončení 10.4. v 16:00 hod. Bližší na webu.
10.4. VELIKONOČNÍ DÍLNA od 16:00 hod.
v DDM. Vyškrabované kraslice, popkornové
ovečky, dekorace z drátků a korálků. Součástí
„výtvarný koutek“ pro předškoláky, možnost
pletení pomlázek pod odborným vedením a zakoupení proutěných ošatek (30,- Kč). S sebou
2 vyfouklá vejce, přezůvky, 30,- Kč + peníze na
ošatky (kdo bude chtít). Zakončení 18:00 hod.
15.4. OBVOD FLORBAL DÍVKY 4.-5. TŘÍD
od 14:00 hod. na ZŠ Palackého
16.4. OBVOD FLORBAL CHLAPCI 4.-5.
TŘÍD od 14:00 hod. na ZŠ Palackého
17.4. VÝTVARNÉ HRÁTKY POD ARKÁDAMI na téma „Nemůžeme se bránit“, pro ZŠ
a SŠ na zámeckém nádvoří, od 9:00 do 13:00
hod. v rámci Výstavy Ochrana životního prostředí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
Více v propozicích.
17.4. PÁTEČNÍ TVOŘENÍ „ KOUZELNÝ
DENÍČEK“, výroba deníčku mramorovací
technikou, s sebou 30,- Kč, přezůvky, ostré
nůžky. Od 15:00 hod. na DDM.
21.4. OBVOD VYBÍJENÁ D+CH 4.-5. TŘÍD
od 14:00 hod. na ZŠ Palackého
23.4. OKRES FLORBAL 4.-5. TŘÍD od 9:00
hod. na ZŠ Palackého
24.4. DEN ZEMĚ pro MŠ a 1. stupeň ZŠ na
zámeckém nádvoří, od 9:00 do 12:00 hod.
v rámci Výstavy Ochrana životního prostředí
regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
24.4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU, akce pro ZŠ, SŠ a veřejnost, od 13:00 hod. na zámeckém nádvoří.
25.4. ČARODĚJNICKÝ REJ od 16:00 hod.
na cvičáku v lomu. Soutěže na stanovištích,
Miss čarodějnice, Nejrychlejší čarodějnice,
Nejkrásnější obrázek ježibaby, pohádka O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, vystoupení kroužků
DDM, ukázka výcviku psů, šermířská skupina
GONFANON – ukázka katovského řemesla,
polykání ohně…, slanění a upálení čarodějnice
cca v 19:00 hod., tombola, posezení s kytarou.
Bohaté občerstvení, vstupné slosovatelné v tombole 30,- Kč (masky + děti do 6 let zdarma).
Akce ve spolupráci se ZKO 308 a Zdravým
městem.
27.4. OBVOD MC DONALDS CUP 1.-3.
TŘÍD od 9:00 hod. TJ Slovan
27.4. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST v DDM,
od 13:00 hod. předškoláci s doprovodem, od 15:00
hod. ostatní. S sebou pracovní triko, přezůvky,
20,- Kč.
28.4. SPORTOVNÍ HRY PRO MŠ od 9:00
hod. na ZŠ Palackého
29.4. OKRES VE VYBÍJENÉ 4.-5. TŘÍD
CH+D od 9:00 hod na ZŠ Palackého.
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Zasluhuje naše uznání a vděčnost

Program činnosti KČT

V našem městě žije několik občanů, kteří zasluhují
abychom napsali o jejich životních zásluhách. Na
předním místě mezi ně patří Jarmila Halbrštatová,
narozená 7. 4. 1924, která
prokázala velikou zdatnost
při osvobozování naší vlasti od nacistické okupace.
Narodila se v Ústí nad
Orlicí, kde prožila dětství
u své babičky. Když u nás
byla veliká nezaměstnanost, její rodiče s mnoha
jinými odjeli za prací do
Sovětského svazu. Teprve
ve 12 letech si pro ni přijela maminka a mohla prožívat radostnější život. Jenže
ten trval jen několik let. Nacisté napadali jeden stát
po druhém, a tak před nimi uprchli na Ural. Tam se
dověděla, že se v Buzuluku tvoří samostatná čsl. jednotka a tak se do ní přihlásila, aby přispěla k osvobození naší vlasti. Po výcviku nastoupila 31. 1. 1942
do samostatného čsl. praporu pod vedením npor.
Otakara Jaroše. Po 350km přesunu pěšky s plnou
polní a zdravotní brašnou, ve velikých mrazech, se
dostala na bojovou cestu přes Charkov, Sokolovo,
Kyjev a dále, při čemž se vyznamenala jako radiotelegrafistka, za což ji chválil i sám velitel Svoboda.
Získala mnoho vyznamenání včetně Čsl. válečného
kříže. Strastiplnou bojovou cestu zakončila po třech
letech až na přehlídce v Praze, ještě pod jménem za
svobodna Kaplanová. Po válce se dostala do Moravské Třebové, kde založila rodinu a žije zde na
zasloužilém odpočinku. Má jediné přání, abychom
nemuseli prožívat znovu válku a ty strašné hrůzy.
Bohužel pro zdravotní potíže se nemůže zúčastňovat
veřejného života. Za její účast na našem osvobození
jí vřele děkujeme a přejeme spokojené stáří v kruhu
rodiny.
Jindřich Tesař,
předseda Českého svazu bojovníků za svobodu

Sobota 4. 4. - Pěší výlet „ Po trasách Vandru“.
Sraz zájemců v 8.00 hod u OP LIDL. Návrat
z Městečka Trnávka v odpoledních hodinách
vlakem. Buřty a svačinu sebou!
Středa 8. 4. - Přátelské posezení v klubovně
od 19.00 hod. Zabezpečení DP Vandr, zabezpečení zájezdu do Svratouchu, upřesnění programu na měsíc květen a příprava dalších letních
akcí odboru.
Sobota 11. 4. - 42. ročník DP VANDR SKRZ
MALÓ HANÓ. Podrobnosti o provedení akce
na plakátech a propozicích.
Pondělí 13. 4. - Velikonoční cykloturistický
výlet údolím Třebůvky Na hrad Bouzov.
Sraz a odjezd v 12.30 hod. u autobus. nádraží.
Návrat do 18.00 hod.
Pátek – neděle 24. – 26. 4 - Putování po Žďárských vrších. Přihlášky do 11. 4. u dr. Doleželové, tel. 461316755. Podrobnosti o programu
budou prodiskutované na samostatné schůzce.
Připravujeme
Pátek 1. května - Hvězdicová cykloturistická
jízda do JAVOŘÍČKA
Propozice budou vyvěšené v informační skříňce
na Brněnské ul. Možnost individuální jízdy.
Setkání v Javoříčku od 12.00 do 15.00 hod.
Upozorňujeme na středeční a nedělní odpolední
vycházky nebo cyklovyjížďky. Sraz v 13.00 hod.
u autobus. nádraží. Další informace o KČT TJ
Slovan Mor. Třebová na: www. kctmt.wz.cz

Novinky z Mladějova
Ani v zimě neutichá pracovní ruch v Průmyslovém muzeu v Mladějově. V plném proudu jsou
přípravy na další sezónu, v které letos oslavíme 90 let
od zprovoznění mladějovské úzkokolejky. Díky práci
dobrovolných pracovníků a příznivců muzea probíhá
v našich dílnách oprava historické parní lokomotivy
č.1, vyrobené v roce 1918. Stavební expozici jsme
obohatili o další historický exponát, traktorový dozer
DT-54. Finišují i stavební práce na přístavbě nového
sociálního zařízení umístěného u vstupu do muzea.
Kompletní rekonstrukcí prochází také kolejiště před
výtopnou parních lokomotiv. Dokončujeme přístavek
dřevěné dílny z důvodu nedostatku místa pro renovaci dalších exponátů. V loňském roce navštívilo muzeum 13 274 osob, v tom letošním očekáváme návštěvnost opět o něco vyšší.
Miloš Kopřiva

Den otevřených dveří
Mateřská škola Jiráskova v Moravské Třebové
Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná
v sobotu 18. 4. 2009 od 8.30 – 11. 30 hodin
v mateřské škole Jiráskova a Tyršova. Na společné setkání se těší zaměstnanci MŠ.

GOEDEMORGEN!
Tak tohle jsme slyšeli od neděle do pátku aspoň tisíckrát. Ovšem daleko častějičastěji jsme používali
„Hello“ nebo „Bye“, protože komunikačním jazykem
při našem výměnném pobytu na střední škole
v Maassluis byla angličtina.
Studenti našli dočasný domov v přívětivých holandských rodinách a se svými novými „sourozenci“
absolvovali spoustu zábavných i vzdělávacích akcí.
Dověděli se o systému protipovodňových zábran,
stavěli pyramidy, sportovali, absolvovali hodinu
holandštiny a navštívili nemálo známých destinací:
Amsterdam, Rotterdam, Delft, Haag a partnerské
město Vlaardingen. Již tradičně měla tato akce velký
úspěch a studenti si z ní odnášejí užitečné jazykové,
zeměpisné, dějepisné, kulturní a společenské zkušenosti. V červnu se uskuteční druhá část výměnného
pobytu, kdy holandští partneři přijedou do Moravské
Třebové. A my věříme, že jim připravíme obdobně
nezapomenutelný program a zážitky.
Vyučující AJ, Gymnázium M. Třebová

O zlatou kulku Oldy Šetrného
Již po sedmnácté uspořádali v sobotu 14. března
2009 moravskotřebovští skauti na střelnici střední
vojenské školy soutěž ve střelbě ze vzduchovky
O zlatou kulku Oldy Šetrného.
O oblíbenosti této pro závěr zimy tradiční akce Junáka Moravská Třebová svědčí, že zastřílet si letos
přišlo 76 účastníků. Jako každoročně byly i letos
v sázce medaile ve tvaru kulky pro nejlepší jednotlivce a dorty stylizované do podoby terčů pro vítězná družstva. O tom, že to byl boj urputný a že naše
děti střílet umějí, vypovídají výsledky, kde se soutěžní nástřel i u nejmladší kategorie pohyboval přes
třicet z padesáti možných bodů a u těch starších pak
běžně přes čtyřicet! Zkrátka nepřišli ani ti, kteří
stříleli poprvé – prostě se to naučili „za chodu“
přímo na palebné čáře. A kdo zrovna nestřílel, mohl
se zabavit bohatým doprovodným programem, ve
kterém ani letos nechyběly nejrůznější soutěže, testy,
zkoušky zručnosti a ukázky vojenské výzbroje a výstroje. Letošní ročník „Oldy Šetrného“ obsahoval
hned dvě novinky. Tou první bylo otevření kategorie
rádců a vedoucích, takže i ti starší, kteří se doposud
angažovali „pouze“ v pořadatelské činnosti, si mohli
také plnohodnotně zasoutěžit. Druhou novinkou byla
nečekaná účast samotného patrona akce – zálesáka
Oldy Šetrného. Jeho příjezd na věrném koni Hatatitlovi vzbudil mezi k finále nastoupenými soutěžícími opravdové pozdvižení a veselí. A když pak byli ti
nejlepší Oldou dekorováni medailemi, obdarováni
pěknými věcnými cenami a mohli se svézt na jeho
bujném oři, spokojenost byla veliká. To už se ale
blížilo poledne, tak ještě rozkrájet a s kamarády si
pochutnat na vyhraných dortech, všechno uklidit
a rychle domů k obědu. Poděkování pořadatelů patří
Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové, Městu Moravská Třebová a cukrárně Linda.
Pavel Navrátil
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60 let Autoklubu
v Moravské Třebové
Když jsem přemýšlel o tom, jaké úvodní slovo předsedy autoklubu by se do začátku letošní sezony
hodilo, napadlo mě, že vlastně autoklubu v Moravské Třebové je v letošním jubilejním roce již šedesát
let. Čtete správně a já se nespletl, stále ještě mám ve
vzpomínkách přelom roků 1948 1949, kdy jsem jako
malý školák byl se svým tátou na schůzce tehdejších
několika motoristů, kteří v našem městě byli a kteří
zakládali místní organizaci tehdy Autoklubu Republiky Československé. Nezapomenu jak se mi líbila
nášivka se znakem AKRČS, kterou jsem dostal od
pravděpodobně prvního předsedy, majitele autoškoly
pana Edy Jenického. 60 let je stáří, kdy mnozí
odchází na odpočinek. Na činnosti Autoklubu v Moravské Třebové je dobře znát, že díky neustálé
transfuzi nové krve v podobě přibývajících mladých
členů, je to mladík v plné životní síle. Tolik práce,
kolik jí bylo uděláno v uplynulém šedesátiletém
období, by vystačilo na několik lidských životů. Jen
ve vzpomínkách, byly to hlavně motokrosy, ale také
automobilové soutěže, motocyklové silniční závody,
ploché dráhy na ledě, pro děti minikáry a bikros,
a nyní hlavně motokáry. A nikdy ne jinak než na
celostátní nebo mezinárodní úrovni. Jména
moravskotřebovských jezdců by zabrala celu stránku. Měli jsme mezi sebou tři mistry sportu a skoro
desítku jezdců I. výkonnostní třídy startujících
úspěšně na různých mistrovstvích republiky. Nyní je
převažující pořádání motokárových závodů, které
jsme převedli na mezinárodní úroveň. Na oblíbeném
Hobby Cupu se nám sjíždí 250 závodníků od malých
prcků až po raketové dědky. Dvě a půl stovky motokár, které by už rezivěly v garážích a nebo sloužily
jako sekačky trávy, ještě může závodit a s nimi stejně tolik nadšených jezdců a doprovodů, kteří prožívají vzrušující víkendy. Novinkou loňského ročníku
bylo pořádání závodů v Rakousku, které se líbilo
a letos už se pojede dvakrát. Co dodat! Za svazarmu
jsme do Rakouska nemohli ani jako diváci, teď tam
pořádáme závody. Jeden příklad, jak se mění svět.
Jen záliba v závodění a opojení benzínem zůstává
stejné.
Miloš Lepka, předseda klubu

Klub českých turistů TJ SLOVAN Moravská
Třebová pořádá po 31.
CYKLOTURISTICKOU HVĚZDICOVOU
JÍZDU DO JAVOŘÍČKA
v pátek 1. května 2009
Trasa jízdy: Mor. Třebová - Měst. Trnávka –
Vranová, Lhota - Bouzov/Doly - Javoříčko
a zpět
Délka trasy: cca 65 – 70 km
(z Mor. Třebové a zpět )
Sraz účastníků: v Javoříčku
- od 12.00 do 15.00 hod.
Odjezd: individuální přesun do cílového místa
dle vlastního rozhodnutí.
Odměna: v Javoříčku při prezenci každý obdrží
PAMĚTNÍ LIST.
Účastníci z jiných míst si volí trasu a čas dle
vlastních potřeb.
Akce se koná při běžném silničním provozu.
Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a je
povinen dodržovat pravidla silničního provozu.
Přijeďte se pozdravit se svými známými z
předchozích ročníků.
Srdečně zvou pořadatelé !

Národní šampionát mažoretek v Moravské Třebové
Zastupitelstvo města na svém zasedání 19. 1. 2009
schválilo uzavření smlouvy mezi Městem Moravská
Třebová a Svazem mažoretek ČR na uspořádání
oblastního kola Národního šampionátu mažoretek
ČR. Jednodenní soutěž se uskuteční 9. 5. 2009. Soutěž bude zahájená pochodem všech skupin a dechovými hudbami v 10.30 hod. od muzea na náměstí. Po
oficielním zahájení proběhne soutěž v defilé, odpoledne od 14.00 hod. soutěž v pódiových formacích.
Zájemci uvidí 16 skupin, které budou bojovat o postup do Zemského NŠM ČR, v kategorii klasická
mažoretka, pompony (třásně) a show group. Soutěže
se zúčastní i dvě skupiny mažoretek Arnika v kategorii děti, z nichž jedna skupina jsou děti od 5 - 7 let,
druhá Arnika IV (10 - 15 let). Třetí skupina, Arnika I
(seniorky), v tomto školním roce ukončila svou

činnost (studium na vysokých školách, maturita).
Patří jí poděkování, protože v minulých ročnících
velmi dobře reprezentovala město Moravská Třebová. Žezlo postupně od nich přebírala Arnika IV, která
také přispěla ke zvýšení počtu medailí. Na svém
kontě mají z různých kategorií tituly: MISTR
REPUBLIKY, VICEMISTR REPUBLIKY, II.VICEMISTR REPUBLIKY, MISTR MORAVY A SLEZSKA, VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA, II.VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA, MISTR
OBLASTI, VICEMISTR OBLASTI, II.VICEMISTR OBLASTI. V r. 2004 si ze Švýcarska přivezly
stříbrný pohár. Doufejme, že se jim bude dařit i na
letošním šampionátu. Srdečně všechny zveme, přijďte nám fandit! Děkujeme.
PaedDr. Marie Blažková, zást. maž. Arnika
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Sport či umění...
(pokračování z minulého čísla)
Uskutečnil se rovněž prvý oficiální závod jednokolek v ČR, na startu bylo 7 jezdců. „Tzv.
Šela maratón (19 km)
v Lipníku nad Bečvou
měl velkou publicitu,
i proto, že jeden
z účastníků, Petr
Beneš, dokázal předtím vyskákat na jednokolce Petřínskou
rozhlednu v Praze. Je
rovněž držitelem čs.
rekordu skoku do
výšky. Já skončil čtvrtý a rozhodně to pro
mne nebylo zklamání...“. Podruhé se zařadil na
start Free litovelské jízdy, viz. www.litovel.cz.
Nechyběly ani další aktivity: Free.kunovická
jízda (30km), Ri okna Tour (16 km) spolu
s devítinásobným mistrem světa na vysokém
kole Josefem Zimovčákem (jeho „kostitřas“ je
známý z biskupického „Kaléšku“). „Tehdy se
zrodila myšlenka, že budu na jednokolce dělat
číšníka na pivních slavnostech v Litovli.
A svou vůlí , jako každý sportovec, jsem to
nakonec dokázal. Zpočátku jsem na platu mezi
stoly rozvážel hostům maximálně dvě piva,

dnes jich už zvládnu i deset. Stal jsem se prvním číšníkem na jednokolce. Paráda!“. Nejdále jej tento sport zavedl až do Maďarska. Počasí prvního ledna přálo i jemu, takže opět mohl
s padesátkou nadšenců přivítat cyklistický rok
2009. (M.Třebová – Linhartice – Radkov Rozstání a zpět, 20 km).
Na úplný závěr své otevřené fotovýstavy, kterou mj. sponzoroval i Pivovar Litovel (aj.:
Kavárna U Krokodýlího ocasu, Galerie umělecké fotografie R. Zukala, Tauer elektro, Fotoateliér Bednář) prozradil počáteční impuls své
současné aktivity. „Na úplném začátku to byla
zvědavost, kolik značek piva se u nás v Česku
vaří. Zajel jsem do informačního centra a nechal si vytisknout přehled, vyrobil si tak svou
pivní mapu. Počáteční pivní výlety byly jednodenní, vždy s cílem dojet k pivovaru a ochutnat
pivo, koupit půllitr a pivní tácek.“
Píše se rok 2009, v katalogu svých akcí počítá
Michal Měcháček již dvacítku akcí, při nichž
vždy zvládnul v průměru 30 km. Sám podotýká, že časem se to člověk naučí „rutina je rutina“ a tak přibral k tomuto sportu i kousek umění. Fotografií dokladuje fakt, že „chci, nutí
člověka aspoň k přemýšlení“. Prý to může být
skvělý recept na malověrnost a pasivitu mnohých.
Konec

Pozvánka na dubnové akce
• Fotbal:
SO - 4. 4. - 10.15
16.30
NE - 5. 4. - 9.30
SO - 11. 4. - 9.30
16.30
ST - 15. 4. - 15.00
SO - 18. 4. - 10.15

A muži - Č.Třebová A
C muži - Trstěnice
Žáci st., ml. - Choceň
Dorost st., ml. - Tesla Pce
B muži - Pomezí
D st., ml. - AFK CR B
A muži - Svitavy

17.00
NE - 19. 4. - 9.30
SO – 25 .4. - 9.30
17.00

C muži - Koclířov
Žáci st., ml. - Č.Třebová
Dorost st., ml. - SK CR
B muži - Libchavy

• Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec
roku 2008 - pátek 17. 4. 2009 - sál ZUŠ na
zámku, 15.00 hod.

Cykloman 2009 na startu
Stává se stále vyrovnanější. Přibývá lidiček
odjinud, zatímco původním záměrem organizátorů byla masovost uvnitř města.
Specifikum a podstatu celoročního seriálu
cyklistů jsme připomněli v uplynulém
čísle MTZ. V sedmi
věkových kategoriích
se střetávají cyklisté
o prestiž. Letošní
8. ročník opět přináší
desítku závodů,
z nichž se účastníkům
do konečného pořadí
započítá nejlepších
sedm. Organizátoři
jsou přesvědčeni, že nejnovější seriál přitáhne
další zájemce a bude stejně dramatický. V loňském roce měl dokonce dva vítěze. A právě
jeden z nich Josef Doležel (M 2) pořádá první
letošní „bitvu o body“.
Druh akce: - Terénní časovka jednotlivců na
horských kolech (crosscountry)
Patron závodu: Josef Doležel, tel. 777 206 702
Datum a místo akce: 25. 4. 2009 Moravská
Třebová, lesní lokalita Hradisko, Dubina
Start: CYKLOMÁNEK: 14 hod.
CYKLOMAN: 15 hod.
Prezentace: CYKLOMÁNEK: 13 - 14 hod.
CYKLOMAN: 15 hodin.
Popis trati: Start na hasičském hřišti. Pak přes

koleje, okolo sila, betonárky, zahrádek ke včelínům ke spodní vrstevnicové cestě kopce Hradisko. Na ní doprava a sjezd poté doprava na
bývalé motokrosové závodiště, nahoře u branky na střelnici doleva nahoru a po pěšině, později cestě nad Rehau až k vojenské střelnici.
Pak nahoru po hlavní cestě na Hradisko a po
spodní vrstevnicové cestě kolem celého Hradiska až ke sjezdu u vodárny nad Sušicema
jako minule. Ve sjezdu však se držet doprava
až k vlakovému přejezdu na konci Sušic. Přes
něj a hned doleva podél kolejí až na hřiště. Na
hřišti pak malé technické zpestření.
Kategorie
Masters (M1) - muži do 40 let (rok narození
1989 až 1970)
Oldies (M2) - muži nad 40 let (rok narození
1969 až 1960)
Rakváči (M3) - muži nad 50 let (rok narození
1959 až 1950)
Urnáči (M60) - muži nad 60 let (rok narození
1949 a starší)
Ženy (Z1) - ženy do 40 let (rok narození 1970
a mladší)
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let (rok narození
1969 a starší)
Junioři (J) - muži do 20 let (rok narození 1990
a mladší)
Startovné: 100 Kč
Poznámka: bez cyklistické přilby nebude
závodník připuštěn na start, celý závod
absolvuje na vlastní nebezpečí.
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Hokejový potěr v Moravské
Třebové se utěšeně rozrůstá
Škola bruslení organizovaná M.Černým aj.
lákala od října 2008 na led pravidelně půlstovku zájemců. Ti nejlepší byli osloveni, aby se
aktivně zapojili do návazných aktivit hokejistů. Poté, co domácí hokejisté po zisku krajského primátu přepustili led těm nejmenší, ti v nevídaném sledu sehráli čtyři přátelská utkání se
soupeři (Lanškroun) i mezi sebou.

Nově přibyla dvacítka potencionálních hokejistů. Baví to nejen je samé (mezi nimi i děvčata), ale bedlivý „dohled“ rodičů i na trénincích
je hnacím motorem. Kluci již plánují na konci
léta prázdninový kamp. Zdá se, že o příliv
hokejistů nebudou mít Třebovští nouzi. Současně s novou ledovou sezonou zahájí další
ročník školy bruslení, na jejímž konci bude
snad dalších dvacet nadějných elévů přípravky.

Jarní sezona jede naplno
Multifunkční zimní příprava (tělocvičny,
terén) všech celků probíhala téměř tři měsíce
(leden - březen). Smyslem bylo načerpat fyzickou kondici, ale i psychickou stabilitu a pohodu, která by na jaře ještě výrazněji vyšperkovala podzimní pozice.
A muži - 3. místo, 15 7 6 2 29:17 27 bodů
B muži - 11. místo, 13 4 4 6 19:29 15 bodů
C muži - 3. místo, 14 9 3 2 44:16 30 bodů
Dor. st. - 7. místo, 13 5 3 5 21:18 18 bodů
Dor. ml. - 11. místo, 13 4 2 7 19:40 14 bodů
Žáci st. - 13. místo, 13 1 3 9 9:48 6 bodů
Žáci ml. - 10.místo, 13 3 2 8 13:48 11 bodů
A mužstvu na olomouckém turnaji O.Vangora
(po porážce s domácím pořadatelem HFK Holice B 0:1) jen o skóre unikl postup do bojů
o prvenství. V nadstavbové části (skupina
o 7. - 10. místo) již nepoznali hořkost porážky,
naopak na „jejich štítě“ zůstal i silný soupeř ze
Zábřehu (III. liga). V silné konkurenci vybojovali konečné 7.místo.
Konečné pořadí turnaje GOLD:
Tabulka skupiny o 7. - 10. místo
7. Moravská Třebová
3 3 0 0 11:5 9
8. Zábřeh na Moravě
3102
7:7 3
9. Ústí u Hranic
3102
4:7 3
10. Náměšť na Hané
3102
6:9 3
Se ctí se prezentovali na turnaji v Ústí nad
Orlicí i dorostenci. Jestliže jedno utkání
(s Chocní) bylo kvůli počasí zrušeno, po jediné
porážce a třech vítězstvích (skóre 19:8) obsadili 2. místo.
V dalším průběhu zimní přípravy připravil
SKP Slovan čtyřdenní soustředění A celku
a vybraných dorostenců ve Svojanově. Součástí pak byl i výjezd na "slavnou" umělou trávu
do Konice, kde se střetli s SK Konice (1.A
třída HFŽ).
SKP Slovan M.T. - SK Konice 0 : 2 (0:1)
SKP M.T. Am - Štíty - 1 : 3 (1:0) Kučerňák
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Radostné hokejové loučení
Přeborník Pardubického kraje:
HC Slovan Moravská Třebová
Dospělí dokráčeli v sezoně 2008/2009 až
do finále KL. Třetí místo v tabulce po
základní části jim nabídlo možnost vyřazovacích bojů. Nejprve vyřadili ve čtvrtfinále

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ Slovan
Moravská Třebová
zve k účasti na 42. ročníku
turistického a dálkového pochodu a cykloturistické jízdy

VANDR SKRZ
MALÓ HANÓ,
který se koná v sobotu 11. 4. 2009
Pěší trasy: v délkách pochodů na 13, 22, 32
a 42 km a trasa vycházky v délce 6 km pro rodiče s dětmi do 7 roků, na které budou soutěže a
hry a možnost opékat v Pekle buřty.
Cyklo trasa: na cca 50 kilometrů s terénními
úseky.
Pěší i cyklotrasy opět vedou na zříceninu hradu
Cimburka nad Městečkem Trnávkou.
Prezence: v sobotu 11. 4. 2009 ve vstupní hale
radnice na nám. TGM v Mor.Třebové od 7.00
do 9.00 hod. Při prezenci obdrží každý účastník
vandrovnický průkaz a „něco dobrého na zub“
na cestu !
Otevření tras: od 8.00 hod. na náměstí TGM
Startovné: členové KČT - 15 Kč, děti do
15 roků – 20 Kč, ostatní – 25 Kč.
Akce je zařazena do seriálu KČT „Dvoustovka
2009“.
Cíl: všechny pěší trasy i cyklotrasa končí na
zámku v M. Třebové, kde každý účastník
pochodu či jízdy obdrží pamětní list, pro účastníky trasy 13 km na Cimburk bude zajištěn
odvoz zpět do Mor. Třebové. Na Cimburku
bude pro vandrovníky zajištěné občerstvení
Odměna: pamětní list akce.

Zakončení akce: v 17.00 hod. Hlavní sponzor
pochodu MORAVEC – PEKÁRNY s.r.o. Mor.
Třebová. Akce se koná za přímé podpory Městského úřadu v Moravské Třebové a ve spolupráci s Kulturním informačním střediskem v Městečku Trnávka.
Informace: Helena Kopřivová, Pod Hamry 2,
57101 Mor.Třebová, e-mail: koprivovahelena@seznam.cz, tel. 737487745.
ZDRÁVI DOŠLI! Srdečně zvou pořadatelé.

Sportovní rubriku připravil František Matoušek

snadno Litomyšl (na zápasy 3:0). Nenechali se překvapit ani soupeřem jiné kvality - Chotěboří a v sérii na dva vítězné zápasy jej zdolali 2:0.
HC Chotěboř - HC Slovan 3 : 4
(0:0,2:2,1:2): Branky: Syrůček 2, Hlavsa,
Klíč
HC Slovan - HC Chotěboř 6 : 5 (2:1,3:2,
1:2): Branky: Syrůček 2, Lakomý 2, Kobza, Hlavsa
Ve finále čekal třebovské hokejisty jednoznačný favorit ze Světlé nad Sázavou,
jemuž rozhodně neprodali kůži lacino.
Sice obě utkání prohráli, ale zejména
v domácím střetnutí byli soupeři rovnocenným protivníkem. Duel byl velmi dramatický, divácky atraktivní. V krajské lize tak
tým HC Slovan získal celkové druhé místo, což stačilo na prvenství v Pardubickém
kraji (soupeř je z kraje Vysočina). Titul
krajských přeborníků je pro hráče i příznivce velkým zadostiučiněním.
Soupeř z Vysočiny však už byl nad reálné
síly třebovských hráčů.
HC Světlá n/S. - HC Slovan 6 : 0
(2:0,1:0.3:0)
V oslabené sestavě s juniory třebovští na
soupeře nestačili.
HC Slovan - HC Světlá n/Sáz. 2 : 4 (2:2,
0:0, 0:2) Branky: Husárek, Kobza
Vyrovnané utkání rozhodla branka hostů
v polovině poslední části hry, čtvrtý gól
inkasovali domácí 10 sekund před koncem
zápasu do prázdné branky, když se snažili
v přesilovce srovnat skóre a vynutit si
prodloužení.
Sestava Slovanu: Bureš – Kutmon, Klíč
D., Havlíček, Doleček, Faltus, Syrůček,
Kobza, Blecha, Muselík R., Husárek, Lakomý, Řehulka, Koláček, Konopčík, Frömel,
Havlík, Poles.
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König míří na Giro d'Italia
Nejúspěšnější sportovec 2008 svitavského
regionu v kategorii krajánek LEOPOLD
KŐNIG má za sebou hlavní část přípravy na
novou cyklistickou sezonu, v níž obléká dres
kontinentálního týmu PSK Whirlpool–Author.
O jeho talentu není žádných pochyb. Jeho
výkonnost se odvíjí podle tvrdé nekompromisní přípravy. V únoru t.r. se připravoval na
Malorce, první ostré závody absolvoval ve
Švýcarsku. I nadále je jeho závodní program
hodně nabitý. Čekají na něj dva etapové závody v Itálii (5. 4. Settimana Ciclistica Lombarda
by Berganasca), poté čtyři jednorázové závody
(Albert Achterhes Profronde van Drenthe (Holandsko) -13. 4. 2009, Scheldeprijs-Schoten
(Belgie) - 15. 4. 2009, Tour du Finistère
Francie) - 18. 4. 2009 a Tro-Bro Léon
(Francie) - 19. 4. 2009. Poslední generálkou
před Giro d´Italia bude etapový závod Giro del
Trentino (Italie) – 22. - 25. 4. 2009.

„Na Giro se moc těším, na startu budou bývalí
vítězové Basso, Simoni, Garzelli, Cunego
a také legenda světové cyklistiky Američan
Lance Armstrong,“ řekl Leopold König.
Aktuální zpráva: Leopold König ml. spolu se
svou závodní stájí byl vyhodnocen jako nejlepší tým kraje (společně Pardubický a Hradecký)
za rok 2008. Takže i jemu přejeme hodně sportovního elánu a štěstí.

Skvělý start Nikoly Pařilové do roku 2009
Okresní primát nejlepšího sportovce 2008,
postup do krajského srovnávání vyplnily čas
Nikoly Pařilové prvé dva měsíce nového roku.
Na konci února však
již potvrdila svou
skvělou sportovní
formu, když se na
Mistrovství ČR v hale
stala žákovskou
šampiónkou pro rok
2009. Na Strahově
atakovala výkon na
úrovni svého
osobního rekordu
(170 cm), sice
neuspěla, ale za sebou
nechala všechny favoritky z velkých měst
a oddílů. Gratulujeme! Je zřejmé, že ve
výsledcích městské ankety, kde se už dvakrát po
sobě stala absolutním vítězem, bude mířit hodně
vysoko. Stručná zpráva nemůže zdaleka
nahradit osobní prožitky úspěšné závodnice.
Ovšem Nikola nám ochotně přiblížila svou
výpovědí atmosféru, která při závodech

panovala: „Do Prahy na šampionát jsem
odjížděla s nervozitou a přáním umístit se do
třetího místa. V podstatě to byly moje první velké
závody v hale a v hlavním městě Praha. Měla
jsem trochu trému, ale zároveň jsem cítila
zodpovědnost, že musím zabojovat a nezklamat.
Vlastní závod začal v 9 ráno, v soutěži nás bylo
16 děvčat z celé ČR. Začínalo se na základní
výšce 140 cm. Na 149 cm skončila moje oddílová
kolegyně Andrea Hájková z AK M. Třebová.
Zlom nastal ve výšce 158 cm, kterou jsme
překonaly pouze čtyři. Výšku 161 cm jsme
překonala jen já a Markéta Hamplová (AK
Olomouc). Halového titulu Mistryně České
republiky si velice cením a zároveň je to dobrý
začátek sezóny, která bude velmi nabitá. Nechci
chybět na IV. Letní olympiády dětí a mládeže,
Evropských atletických hrách v Brně, ani MČR..
Uspět chci v reprezentaci při mezinárodního trojutkání za účasti Maďarska, Slovenska
a České Republiky na Slovensku. Jistě neošidím
ani závody, kterých se zúčastňuji za svůj oddíl
AK M. Třebová (Pohár Rozhlasu, krajské
přebory apod.). Takže mi držte palce!“.
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