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Sčítání lidu 2011 
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. 
Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc 
z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny 
země  EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady 
na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy 
cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání část-
ka v  Evropské Unii obvyklá). Sčítání zajišťuje Česká pošta.

Sčítání lidu krok za krokem

1) Blíží se první návštěva komisaře. 
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roz-
nášet sčítací formuláře, najde každá domácnost 
ve své schránce letáček se základními informa-
cemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude 
v každé schránce lísteček Informace o kontakt-
ních osobách a místech, kde bude uvedeno jmé-
no sčítacího komisaře, který formuláře přinese, 
číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti 
přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kte-
rém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé 
obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit 
komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer 
nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Ma-
teriály budou komisaři roznášet do schránek od 
26. února do 6. března 2011.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulá-
řů prokazovat speciálním průkazem sčítacího 
komisaře, který bude předkládat při návštěvě 
v každé domácnosti společně s občanským prů-
kazem. 

3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. 
března každou domácnost v ČR a předají jí 
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí 
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou 
v době rozhodného okamžiku v domácnosti tře-
ba jen přechodně). 
Komisař přinese do domácnosti celkem tři for-
muláře s vysvětlivkami: 
•  Zelený sčítací list osoby (každý člověk v do-

mácnosti dostane svůj vlastní)
•  Žlutý bytový list (každá domácnost dostane 

jeden)
•  Oranžový domovní list (ten dostanou pouze 

majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro 
všechny členy domácnosti. Formuláře vám 
komisaři předají osobně proti podpisu. Pokud 
vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého 
bydliště, bude už na formuláři dopředu před-

tištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám 
bude formuláře předávat na jiné adrese, vypl-
ní komisař údaje v hlavičce ručně do prázd-
ného formuláře. Při předání formulářů se vás 
komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít 
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám 
tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu.
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferu-
jete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví 
termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzved-
nout).
3) Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu 
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám 
komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné 
poštovné v tomto případě domácnost neplatí). 
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc 
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. 
Pro cizince a národnostní menšiny budou při-
praveny vysvětlivky v osmi jazycích (anglič-
tina, němčina, ruština, romština, vietnamština, 
francouzština, ukrajinština a polština).
Co když se mi navržený termín návštěvy ne-
hodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizo-
vaném termínu, vhodí vám do schránky Ozná-
mení o termínu doručení sčítacích formulářů, 
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo 
průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Po-
kud by vám ani druhý termín nevyhovoval, mů-
žete zavolat na bezplatnou linku 800 879 702 
a domluvit si jiný čas návštěvy. 
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastih-
ne, najdete ve schránce Oznámení o náhrad-
ním termínu doručení sčítacích formulářů s in-
formací, že si můžete formuláře vyzvednout 
na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi 
bude sběrným místem jedna z větších pošt ve 
vašem regionu. 

4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli 
vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři 
osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvo-
líte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či ode-
vzdat formuláře do 14. dubna 2011.

   a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak for-
muláře odeslat, je internet.  Od rozhodného 
okamžiku bude možné na www.scitani.cz vypl-
ňovat a odesílat formuláře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na inter-
netu, potřebujete papírové formuláře, které Vám 
přinesl sčítací komisař. Na papírových formu-
lářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva 
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který 
kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.
scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář 
a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na 
tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automa-
tické potvrzení o tom, že formuláře byly statis-
tikům v pořádku doručeny.
   b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčí-
tacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se domluvili se sčítacím komisařem 
na osobním odevzdání formulářů, přijde komi-
sař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To 
je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, 
pokud o tuto pomoc požádáte. 

5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 879 702 – bezplatná informační 
linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 
(v provozu denně 8–22 hod od 26. února do 
20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pou-
ze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci 
každému, kdo nebude některé z kolonek rozu-
mět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. 
V takovém případě jsou komisaři připraveni 
nechat si údaje např. od nemocného, staršího či 
nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za 
ně kompletně vyplní. 

6) Poskytnutí veřejně přístupného internetu
Obec se povinna poskytnout veřejně přístupný 
internet pro potřeby sčítání lidu. V Moravské 
Třebové bude počítač přístupný v Informač-
ním centru na nám. T. G. Masaryka od 26. 3. 
do 14. 4. 2011:
pondělí až pátek   9:00–12:00 a  13:00–17:00
sobota a v neděle  9:00–12:00 a  13:00–14:00

Daniela Blahová, tisková mluvčí
Zdroj www.scitani.cz
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Jak letos cestovat 
do ciziny s dětmi?

Zákonem č. 197/2010 Sb. došlo ke změně zákona č. 329/1999 
Sb. o cestovních dokladech. Pro občany – rodiče, kteří letos 
chtějí vycestovat do zahraničí se svými dětmi do deseti let 
věku platí, že si je mohou nechat zapsat do svého platného 
cestovního pasu, a to nejpozději ve čtvrtek 30. června 2011. 
Po tomto termínu, počínaje pátkem 01. 07. 2011, již zápisy 
dětí do deseti let věku nebude možné provádět a rodiče bu-
dou muset těmto dětem vyřídit vlastní cestovní pas. Zároveň 
rodiče upozorňujeme na to, že všechny zápisy dětí v ces-
tovních pasech rodičů přestávají platit, když dítě přesáhne 
10 let (u cestovních pasů vydaných od 01. 09. 2006) a 15 let 
(u cestovních pasů vydaných do 31. 08. 2006).
Dne 26. června 2012 končí platnost všech zápisů dětí v ces-
tovních pasech rodičů bez ohledu na věk dítěte.  Z toho vy-
plývá, že pokud si rodiče letos do 30. 6. 2011 požádají o do-
plnění údajů do cestovního pasu, zápis bude platit jen pro 
letošní dovolenou a v příštím roce 2012 budou muset mít 
děti svůj vlastní cestovní pas.
Co je třeba k vyřízení prvního cestovního pasu pro dítě, 
k zápisu dítěte do cestovního pasu rodiče, jak dlouho to trvá 
a kolik to stojí?
První cestovní pas pro dítě 0–15 let – k vyřízení prvního 
cestovního pasu dítěti 0–15 let je třeba nejprve požádat 
o osvědčení státního občanství. Žádost vyřídíte na matrice 
městského úřadu s rodným listem dítěte, poplatkem 100 Kč, 
rodič musí mít svůj občanský průkaz a svůj rodný nebo od-
dací list. Po získání osvědčení (trvá asi 14 dní) přijde rodič 
s dítětem do Občanského informačního centra vyřídit ces-
tovní doklad. Potřebuje k tomu rodný list dítěte, výše uvede-
né osvědčení o státním občanství, poplatek 100 Kč a rodič 
svůj občanský průkaz. Fotografii dítěte pořizujeme u nás. 
Cestovní doklad pro dítě 0–15 let je vyhotoven během 3–4 
týdnů, platný je pět let a celkově stojí 200 Kč (100 Kč ces-
tovní pas + 100 Kč osvědčení o státním občanství). Pokud 
dítě mělo již dříve cestovní pas, osvědčení o státním občan-
ství se nemusí vyřizovat.
Zápis dítěte 0–10 let do cestovního pasu rodiče – k zápisu 
dítěte ve věku 0–10 let do cestovního pasu rodiče je třeba 
rodný list dítěte, platný cestovní pas rodiče a poplatek 50 Kč 
za jeden zápis. Tento zápis se provádí po domluvě do druhé-
ho dne, platnost zápisu bude do 26. 06. 2012.
A na závěr ještě jedna poznámka pro rodiče. Necestujte 
společně s dětmi na občanský průkaz, v němž máte zapsané 
děti, a to ani na sousední Slovensko. Občanský průkaz je 
cestovní doklad v rámci EU pouze pro vás! Pokud by ně-
kde došlo ke kontrole dokladů, svou letní dovolenou byste 
si mohli nepříjemně zkomplikovat.

Občanské  informační centrum

Odkanalizování Udánek, 
Sušic a Boršova 

Realizace jedné z největších investičních akcí 
v dějinách města je těsně před svým zahájením.
Hlavním cílem projektu je odkanalizování měst-
ských částí Udánky, Sušice a Boršov a celková 
rekonstrukce čističky odpadních vod. Stávající 
čistička již nesplňuje parametry dané současnou 
legislativou. Celkové náklady na tuto akci činí 
255 mil. Kč včetně DPH, dotace poskytnuté Stát-
ním fondem životního prostředí dosahují výše 
75 % z celkových uznatelných nákladů. „V sou-
časné době je město před podpisem smlouvy 
o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou Hoch-
tief. Jednotlivé fáze projektu budou upřesněny 
harmonogramem prací po dohodě s dodavate-
lem“, uvádí Václav Mačát, místostarosta města. 
Fyzické zahájení stavby se předpokládá na jaře 
tohoto roku. Stavba bude probíhat až do poloviny 
roku 2013 a celkem se dotkne 600 domácností. 
O průběhu projektu a především o harmonogra-
mu realizace dílčích úseků, tzn. které ulice budou 
uzavřeny, v jakých termínech apod., vás budeme 
informovat  s dostatečným předstihem jak v Mo-
ravskotřebovském zpravodaji, tak na stránkách 
města www.moravskatrebova.cz. Ve všech třech 
městských částech, jichž se projekt bezprostředně 
dotkne, budou uspořádány setkání s občany, na 
nichž bude vše podrobně vysvětleno.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Upozornění 
Reklamní tabule 
a nabídka zboží

Město Moravská Třebová upozorňuje podnikatele, 
kteří užívají veřejné prostranství k umístění reklam-
ních tabulí a k vystavení zboží, aby nezapomněli na 
povinnost, ohlásit správci poplatku užívání veřej-
ného prostranství a uhradit místní poplatek za jeho 
užívání pro rok 2011. Podle obecně závazné vyhláš-
ky č. 6/2010 je poplatník povinen ohlásit zvláštní 
užívání veřejného prostranství správci poplatku nej-
později 7 dní před zahájením užívání veřejného pro-
stranství. Výběr tohoto poplatku je stanoven záko-
nem České národní rady č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správcem 
poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor 
majetku města a komunálního hospodářství Měst-
ského úřadu Moravská Třebová. Tiskopis ohlášení 
je možno si vyzvednout v Občanském informačním 
centru v budově Městského úřadu Moravská Třebo-
vá na Olomoucké ulici, na odboru majetku města 
a komunálního hospodářství v budově Městského 
úřadu na náměstí T. G. Masaryka, nebo prostřed-
nictvím internetu na stránkách města www.morav-
skatrebova.cz – v záložkách Radnice – Formuláře 
– Odbor majetku města a komunálního hospodářství 
– Ohlášení užívání veřejného prostranství.

Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Snižování počtu holubů
V rámci záměru snížení počtu divokých holubů na 
území města Vás žádáme o spolupráci při zjišťová-
ní 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

Oznámení Městského úřadu Moravská Třebová

Usnesení rady a zastupitelstva 
města na webu

Rozhodnutím rady města jsou na webu města na adre-
se http://www.moravskatrebova.cz/radnice/rada-mesta/
usneseni-rady zveřejňována usnesení rady města, a to od 
začátku volebního období 2010–2014. Ačkoliv není po-
vinností tato usnesení zveřejňovat, rozhodla rada města 
informovat občany o své činnosti a rozhodnutích jako je-
den z kroků přibližování správy města občanům.
Už od roku 2004 jsou na webu města na adrese http://
www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/
usneseni-zastupitelstva zveřejňována usnesení zastupi-
telstva města.
Zveřejněná usnesení zastupitelstva i rady města jsou 
upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřej-
ňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Úplná znění jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Mo-
ravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, sekretariát 
starosty.

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Rozpis zubní pohotovosti
Termín LSPP Příjmení Jméno Adresa ZZ Telefon
5. - 6. 3. 2011 MUDr. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 1417/22 461 312 484
12. - 13. 3. 2011 MUDr. Loskot Pavel Březová n. Svitavou, Brněnská 48 608 981 868
19. - 20. 3. 2011 MUDr. Malá Eva Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 534 249
26. - 27. 3. 2011 MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026
2. - 3. 4. 2011 MUDr. Páral Jiří Svitavy, Pavlovova 5 461 533 987
9.-  10. 4. 2011 MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
16. - 17. 4. 2011 MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b 461 316 172
23. - 24. 4. 2011 MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144
25. 4.2011 MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317 461 593 907

Rozpis zubní pohotovosti na celý rok naleznete na www.dent.cz.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr 
města Moravská Třebová prodat nemovitost:  

Záměr prodeje pozemku parc.č. 3883 o výměře 130 m2, 
kultura ostatní plocha v obci Moravská Třebová a kata-
strálním území Boršov u Moravské Třebové.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města 
Moravská Třebová č. 207/R/070211.

Záměr prodeje podílu ideálních 2014/10000 stavební 
parcely č. 695/1 z celkové výměry 353 m2, kultura za-
stavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. 9. květ-
na v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města 
Moravská Třebová č. 208/R/070211.

Záměr prodeje pozemku 
parc.č. 1944/1 o výměře 735 m2, kultura zahrada  
parc.č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada
parc.č. 2040/15 o výměře 36 m2, kultura zahrada
parc.č. 2040/13 o výměře 15 m2, kultura ostatní plocha, 
které tvoří jeden stavební pozemek vše na ul. Jevíčské 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za úče-
lem výstavby rodinného domu.    
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města 
Moravská Třebová č. 206/R/070211

Záměr prodeje podílu ideálních 637/10000 stavební 
parcely č. 2774 z celkové výměry 405 m2, kultura za-

stavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Dr. Jan-
ského v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města 
Moravská Třebová č. 209/R/070211.

Záměr prodeje bytové jednotky č. 221/1 v domě v čás-
ti obce Boršov č.p. 221 na stavební parcele st. 388 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové, sestávající z kuchyně, tří poko-
jů, koupelny, WC, komory, chodby a balkonu o celko-
vé výměře 75,82 m2 včetně spoluvlastnického podílu 
4511/10000 na společných částech domu, na výše uve-
dené parcele a podílu na venkovních úpravách.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města 
Moravská Třebová č. 204/R/070211.

Záměr prodeje pozemku parc. č. 2704/2 o celkové vý-
měře 18 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část 
Předměstí na ul. Svitavské v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová. 
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města 
Moravská Třebová č. 205/R/070211.

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vy-
chází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města 
a komunálního hospodářství 
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Nový člen rady města 
zvolen

Z důvodu vysoké pracovní vytíženosti odstoupil z rady města 
podnikatel Zdeněk Stupka. Zastupitelstvo města tak mělo za 
povinnost na svém jednání dne 14. února zvolit nového člena 
rady města. Navržen byl pouze jeden kandidát Mgr. Peter Ko-
punecz. Veřejnou volbou byl schválen většinou jedenácti hlasů, 
šest zastupitelů se zdrželo, žádný nebyl proti tomuto návrhu.

Daniela Blahová, tisková mluvčí 

Městské zastupitelstvo schválilo cenu 
stočného pro rok 2011

Organizační změna ve 
struktuře městského úřadu
Rozhodnutím rady města ze dne 21. 1. 2011 do-
chází ke změně v organizační struktuře Městské-
ho úřadu Moravská Třebová. K 31. 1. 2011 byl 
zrušen odbor investičního a regionálního rozvoje 
a k 1. 2. 2011 zřízen nový odbor rozvoje města. 

Hlavními cíli této změny jsou: 
– zkvalitnění a zefektivnění procesů v oblasti roz-

voje města
– sjednocení činností souvisejících s rozvojem 

města do jednoho odboru
– úspora mzdových nákladů v důsledku zrušení 

jednoho pracovního místa

Hlavní náplní odboru rozvoje města (ORM) je:
– realizace rozvojových aktivit města na úseku

• tvorby a aktualizace strategického plánu roz-
voje města

• zpracování a aktualizace územně plánovací 
dokumentace města

• realizace rozvojových projektů města
• investiční výstavby města
• projektového a dotačního managementu
• projektu Zdravé město a místní Agendy 21

– koordinace rozvoje města s rozvojem obcí regi-
onu

– propagace města a činnost mluvčí města

Na funkci vedoucího odboru rozvoje města bylo 
vyhlášeno výběrové řízení, do doby jmenování 
nového vedoucího odboru byl řízením odboru po-
věřen Ing. Miroslav Netolický.

Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Poplatky za dočasné 
užívání pozemků 

(pronájem zahrádek)
Poplatek za dočasné užívání pozemků 
není třeba hradit složenkou. Lze jej uhra-
dit bezhotovostním bankovním převo-
dem na č. ú: 19-1283386349/0800 Česká 
spořitelna, nebo 19-1929591/0100 Ko-
merční banka pod variabilním symbo-
lem, který Vám byl přidělen. Pokud ještě 
variabilní symbol přidělen nemáte, mů-
žete si o něj požádat telefonicky na čís-
lech 461 353 123 nebo 461 353 113, nebo 
napsat na e-mail: akronerova@mtrebova.cz, 
hhermanova@mtrebova.cz. 
Tento symbol potom můžete používat 
i v dalších letech. Poplatky můžete uhra-
dit také v hotovosti v Občanském infor-
mačním centru Městského úřadu na ulici 
Olomoucká 2 nebo na odboru finančním 
na náměstí T. G. Masaryka 29 (v druhém 
patře budovy). 
Výše poplatku vychází z nájemní smlou-
vy uzavřené mezi městem a nájemcem, 
stejně jako termín splatnosti poplatku.

Dana Buriánková, odbor finanční

Z jednání zastupitelstva města  
dne 14. února 2011

Zastupitelstvo města schválilo:
Termínový plán činnosti kontrolního výboru • 
zastupitelstva města na rok 2011 a plán kont-
rol na období únor až červenec 2011.
Předložený Plán činnosti finančního výboru • 
zastupitelstva města na rok 2011.
Cenu stočného na rok 2011 ve výši 34,80 Kč • 
včetně DPH.
Podání žádosti na Pozemkový fond ČR o pře-• 
vod pozemků do vlastnictví města Moravská 
Třebová.
Prodej pozemku parc. č. 807/1, kultura za-• 
hrada o výměře 183 m2 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká .
Prodej  podílu id. 1889/10000 na stavebním • 
pozemku parc. č. 2254 o celkové výměře 900 
m2, kultura zastavěná plocha v obci a katast-
rálním území Moravská Třebová.
Prodej  podílu id. 1832/10000 na stavebním • 
pozemku parc. č. 2800 o celkové výměře 173 
m2, kultura zastavěná plocha v obci a katast-
rálním území Moravská Třebová.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Předloženou zprávu o plnění usnesení zastu-• 
pitelstva města.
Předloženou zprávu o činnosti rady města od • 
zasedání zastupitelstva města 06. 12. 2010.

Předložené Programové prohlášení Rady měs-• 
ta na volební období 2010–2014.
Rezignaci Zdeňka Stupky na funkci člena • 
Rady města Moravská Třebová k 24.02.2011.
Rezignaci členů výborů zastupitelstva města• 

–  Alana Leiera na členství ve výboru pro strate-
gický rozvoj města

–  Tomáše Miloty na členství ve výboru finanč-
ním.

Cenu vodného na rok 2011 ve výši 30 Kč • 
včetně DPH.
Předloženou zprávu o činnosti Městské poli-• 
cie Moravská Třebová za období leden až pro-
sinec 2010.
Předloženou informaci o využití zimního sta-• 
dionu za období zimní sezona 2009 a 2010  
v rámci bruslení pro veřejnost.

Zastupitelstvo města volí:
Mgr. Petera Kopuncze členem rady města.• 
Oldřicha Adámka členem kontrolního výboru • 
zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města ukládá:
Radě města pracovat s předloženými doporu-• 
čeními finančního výboru ve věci novelizace 
vnitřního předpisu č. 11/2010, Směrnice zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu.

Na svém zasedání dne 14. 2. 2011 projednalo 
a schválilo městské zastupitelstvo mimo jiné 
i cenu stočného pro rok 2011 ve výši 34,80 Kč 
včetně DPH.
Tato cena je zcela zásadně ovlivněna podmín-
kami čerpání dotací z Evropské unie, konkrét-
ně z operačního programu životního prostředí 
(OPŽP). Město žádá o tyto dotace na realiza-
ci dostavby kanalizace v Boršově, Sušicích 
a Udánkách a na rekonstrukci městské čistír-
ny odpadních vod.

Rozhodujícím vlivem pro výši a vývoj ceny 
je objem nájemného, které platí provozova-
tel VHOS, a. s. vlastníku kanalizace, městu 
Moravská Třebová. Jedná se o přibližně 60 % 
celkových nákladů stočného, které plynou do 
městské pokladny a jsou zdrojem financování 
stavby kanalizace a rekonstrukce ČOV.
Vývoj ceny je předběžně projednán na období 
let 2010–2015 a plně koresponduje s podmín-
kami čerpání dotací z OPŽP.

VHOS a.s.
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Dětské fórum 
v Moravské Třebové
V letošním roce proběhne v našem městě kromě 
klasické akce „Fórum – 10 problémů města“ také 
nová akce s názvem „Dětské fórum“. Na toto Dět-
ské fórum budou pozváni žáci základních škol 
z 6.–9. tříd a studenti středních škol z města Mo-
ravská Třebová. Žáci a studenti budou společně 
diskutovat o problémech města, jak je vidí mlá-
dež. Vytipované problémy budou ověřeny anketou 
na všech místních základních a středních školách 
a poté předloženy zastupitelstvu města.
Zdravé Město Moravská Třebová bylo úspěšně 
zařazeno Národní sítí zdravých měst do seznamu 
osmi měst z celé naší republiky, ve kterých „Dět-
ské fórum“ proběhne a kterým také NSZM uhradí 
finanční náklady na metodickou pomoc, konzulta-
ce a práci facilitátora. 

Ludmila Lišková, koordinátor zdravého města

6. městský bál 
slavil úspěch

Poslední pátek v lednu byl již tradičně vy-
hrazen Městskému bálu. Letos poctilo svou 
návštěvou dvoranu muzea více než sto zá-
jemců o tanec a příjemnou zábavu. Bál za-
hájil proslovem starosta města Miloš Izák, 
který také osobně přivítal každého přícho-
zího. Po boku mu stály dvě studentky, které 
hosty uvedly na svá místa. Celým progra-
mem večera provázel moderátor Václav 
Žáček. K hudbě i poslechu hrála známá 
kapela Kreyn z Konice. Příjemným zpes-
třením bylo předtančení Petra Hrubého 
a Terezy Kocumové, žáků místní základní 
umělecké školy. Se svou sambou, chachou 
a jivem byli pro přihlížející jistě inspirací. 
Nečekaně odvážnou akrobaticko taneční 
show předvedla taneční skupina Capuera 
mataum, známá také z televizní soutěže. 
„Atmosféra celého večera byla velice pří-
jemná. Sešli se zde lidé, kteří měli zájem se 
pobavit ve známém a příjemném prostředí 
za doprovodu dobré hudby,“ dodává k prů-
běhu večera starosta města Miloš Izák. 
Dobré náladě také prospívala příjemná 
obsluha baru a stále doplňovaný raut. „Le-
tošní ročník městského bálu považujeme za 
opravdu vydařený. Již nyní připravujeme 

koncepci pro sedmý roč-
ník, který se bude opět 

konat na konci 
ledna,“ dodává 
k vydařené akci 

ředitel kulturních slu-
žeb Jindřich Kos.

Daniela Blahová,  
tisková mluvčí

Roltechnik získal dotaci na vzdělávání zaměstnanců, 
naučí je anglicky i bezpečné jízdě

Moravská Třebová představena na 
veletrhu Holiday World v Praze

Sazka dluží 
i Moravské Třebové

Společnost Sazka se nachází v insolvenčním 
řízení. Na tuto skutečnost zareagovaly pra-
covnice odboru majetku města a komunálního 
hospodářství podáním pohledávky vůči společ-
nosti Sazka. Učinily tak jako první město v re-
publice. Sazka dluží městu za osm výherních 
terminálů přes 50 tisíc korun. Dluh vznikl ne-
placením místního poplatku za výherní přístroj. 
Sazka už navrhla soudu zamítnout insolvenční 
návrh od firmy Moranda podnikatele Radovana 
Vítka. Podle Sazky návrh neobsahuje skuteč-
nosti, které by osvědčovaly její úpadek. Moran-
da také neprokázala, že je oprávněna insolvenč-
ní návrh podat. V současné chvíli se čeká na 
výsledky rozhodnutí o insolnevčním řízení.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Snižování mezd, zkracování pracovní doby 
a propouštění. Právě tomu se v době hospo-
dářské krize snaží svými projekty zabránit 
Ministerstvo práce a sociálních věcí i Evrop-
ská unie. Z jejích fondů jsou pro Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost vy-
členěny téměř dvě miliardy eur, Česká re-
publika přispívá dalšími 300 miliony. Cílem 
programu je předcházení nezaměstnanosti 
prostřednictvím podpory investic do rozvoje 
lidských zdrojů a moderních systémů jejich 
řízení.
S dotacemi na vzdělávání zaměstnanců má 
zkušenosti i výrobce sanitárního zařízení – 

třebařovská společnost Roltechnik. V listo-
padu loňského roku získala téměř 3,5 mili-
onu Kč na projekt rozvoje a řízení lidských 
zdrojů. „Díky evropským dotacím projde 
v příštích dvou letech téměř každý náš za-
městnanec kurzem, který mu pomůže zvýšit 
jeho kvalifikaci. Od výuky komunikačních 
dovedností a cizích jazyků pro manažery až 
po kurzy bezpečné jízdy pro řidiče. Do bu-
doucna rovněž připravujeme zavedení moti-
vačního programu,“ popisuje svou zkušenost 
Jiří Šejnoha, ředitel společnosti Roltechnik.
U evropských dotací je nutné dbát přede-
vším na efektivitu jejich využití. „Důležité 

je nastavení systému externího a interního 
vzdělávání tak, aby byly finanční prostřed-
ky vynakládány efektivně a vzdělávací kur-
zy byly přínosné. I proto je nakonec hodnotí 
především sami účastníci,“ doplňuje Šejno-
ha. Kvalifikovanější zaměstnanci totiž auto-
maticky zvyšují konkurenceschopnost firmy 
a umožňují její budoucí rozvoj. I sebemenší 
dotace se tak při správném využití nakonec 
několikanásobně zhodnotí.

Mgr. Jan Benda,  
public relations (red. kráceno)

Ve dnech 10. až 13. února 2011 se na výstaviš-
ti v Praze Holešovicích uskutečnil již 20. ročník 
středoevropského veletrhu cestovního ruchu Ho-
liday World. Ani letos zde nechyběla Moravská 
Třebová, která se prezentovala s ostatními zástup-
ci Českomoravského pomezí. Tato turistická ob-
last byla prezentována v rámci expozice Destinač-
ní společnosti Východní Čechy společně s dalšími 
regiony Pardubického kraje. Kromě již vloni před-
stavených materiálů propagujících nejzajímavější 
místa regionu a tradiční kulturní a sportovní akce 
byla návštěvníkům na stánku Českomoravského 
pomezí k dispozici také trojice brožur nazvaných 
Českomoravským pomezím pěšky, na kole a au-

tem, které přinášejí tipy na výlety s popisem tras 
spojujících atraktivní místa turistické oblasti. No-
vinkou je také mapa Českomoravského pomezí 
s vyznačenými turistickými a cyklistickými trasa-
mi, kterou jistě ocení příznivci aktivního trávení 
volného času. Návštěvníci veletrhu mohli zhléd-
nout a případně si na DVD odnést s sebou domů 
také propagační film s názvem „Českomoravské 
pomezí – pět barevných světů“ představující měs-
ta Českomoravského pomezí a jejich turistické 
atraktivity. Pětici měst Českomoravského pomezí 
tvoří Moravská Třebová, Svitavy, Litomyšl, Vyso-
ké Mýto a Polička.

Red.
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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.

Bezpečnost ve městě 
jako aktuální téma

Bezpečnost ve městě zajišťují strážníci 
a policisté. Městská policie v Moravské 
Třebové úzce spolupracuje s Obvodním 
oddělením Policie České republiky a krimi-
nální policií. O kvalitě jejich činnosti svěd-
čí nemálo objasněných případů z Moravské 
Třebové a navrácených věcí, které se poda-
řilo u pachatelů nalézt a vrátit zpět jejich 
majitelům. V posledních případech, které 
se ve Třebové odehrály, se městská policie 
spolupodílela na objasnění několika trest-
ných činů, a to přímo i zadržením pachatelů 
takových činů. Na objasňování kapesních 
krádeží, loupežných přepadení, vloupání 
a další trestné činnosti páchané v Morav-
ské Třebové se značně podílí rovněž ka-
merový systém městské policie. Právě do 
něho město Moravská Třebová v nedávné 
době vložilo hodně vlastních finančních 
prostředků na jeho renovaci a rozšíření. 
Téměř denně jsou vyhodnocovány zázna-
my systému ve spolupráci s kriminální po-
licií, ale i s policisty z obvodního oddělení 
v Moravské Třebové. Strážníci mají na-
stavený systém pochůzkové činnosti, kdy 
kontrolují zejména centrum města, sídliště 
Západní a hlídkové činnosti, kdy se věnují 
problematice okrajových částí města a od-
lehlých oblastí. V ulicích se pohybují téměř 
neustále. Samozřejmě nás také zatěžuje ad-
ministrativa a zpracování případů, které se 
postupují správním orgánům nebo Policii 
ČR. Ale tuto dobu se snažíme minimali-
zovat. Co se týče městského parku a bez-
pečnosti v něm, není rozdíl v bezpečnosti 
nebo nebezpečnosti mezi parkem a jinými 
lokalitami. Trestná činnost bohužel v po-
slední době vzrůstá, a to nejen v Moravské 
Třebové. Co se týká personálního obsazení 
Městské policie Moravská Třebová, jsme 
v současné době ve stavu, který v našem 
městě doposud nebyl. Momentálně jsme 
v počtu dvanácti osob. Od března letošní-
ho roku budou občané v mnoha případech 
potkávat hlídky městské policie v počtu tří 
i více strážníků.

Karel Bláha, velitel Městské policie

Kamerový systém
Rozšíření a renovace kamerového systému přináší 
ovoce. Policisté a strážníci vyhodnocují záznamy 
téměř denně. Záznamy kamer pomáhají objasňo-
vat trestnou činnost i přestupky, kterých se do-
pouštějí například 
řidiči motorových, 
ale i nemotorových 
vozidel. Kamerový 
systém je velkým 
pomocníkem zejmé-
na kriminální poli-
cii při objasňování 
trestných činů, které 
se za posledních ně-
kolik měsíců v Mo-
ravské Třebové odehrály. Dnes již je pro policisty 
tento systém nepostradatelným pomocníkem a za-
čátkem jara bude opět rozšířen. Město v loňském 
roce vyčlenilo prostředky, které se investovaly do 
nákupu nové kamery. Tato bude umístěna na ulici 
Západní v prostoru křižovatky u garáží a kotelny 
nad Udánkami. Kamera bude vzhlížet situaci na 
ulici Západní od Dětského domova s dohledem na 
ulici Hřebečskou, okolí kotelny a garáží a dohléd-
ne přes ulici Sportovní až na ulici Svitavskou.

Našla útočiště na toaletách
Po čtvrté hodině ranní přijala hlídka městské po-
licie dne 13. 2. telefonát s žádostí o pomoc. Žena 
schovávající se na toaletách v klubu Duku Duku 
ze strachu z přítele, který jí vyhrožoval, dobře vy-
hodnotila situaci a přivolala si policejní ochranu. 
Po příjezdu policistů do uvedeného podniku žena 
vypověděla, že přítel se kterým sdílí společnou 
domácnost, ji v minulosti již několikrát fyzicky 
napadl a vyhrožoval. A bez vyhrožování se ne-
obešla ani tato diskotéka. Strážníci ženu pouči-
li o možnosti podat oznámení na Policii ČR pro 
výše uvedené důvody a z důvodu jejího bezpečí 
byla hlídkou převezena do místa bydliště rodičů. 
O celé záležitosti posléze strážníci informovali 
kolegy z Policie ČR. 

Krást se nevyplácí
V 15.30 hodin dne 4. 2. se na hlídku městské po-
licie obrátil o pomoc muž, který se stal svědkem 
krádeže. Viděl dva muže ve věku okolo 35 až 40 
let vyběhnout z prodejny a každý se rozeběhl na 
jinou stranu. Strážníci okamžitě vyjeli na místo, 
kde zjistili, že dva muži tmavší pleti vešli do ob-
chodu v nestřežené chvíli jeden z nich uchopil 
tašku s tržbou a utíkal pryč. Druhý z pachatelů 
se ještě snažil provozovateli obchodu zabránit 
v pronásledování pachatele a nakonec sám ute-

kl. Strážníci neváhali a okamžitě se vydali s po-
škozeným pátrat po obou osobách podezřelých 
z trestného činu. Nakonec se hlídce městské 
policie podařilo jednoho z výtržníků dopadnout 
na ulici Jiráskové. Muž z Moravské Třebové D. 
A. nakonec přiznal, že byl v prodejně se svým 

bratrem M. A., kte-
rý utekl neznámo 
kam i s odcizenou 
taškou. Tohoto do-
padeného výtržníka 
podezřelého ze spá-
chání trestného činu 
s veškerými poznat-
ky strážníci převezli 
a předali kolegům 
na Obvodním oddě-

lení PČR v Moravské Třebové. Případem se dále 
zaobírá policie ČR. 

Příspěvky na charitu
Dávejte dobrý pozor, komu jste ochotni poskyt-
nout finanční výpomoc. Dne 24. 1. se v odpoled-
ních hodinách hlídka městské policie zaobírala 
kontrolou podivné dvojice mužů, kteří vybírali 
příspěvky na charitu. Více strážníkům nedokáza-
li vysvětlit. Při kontrole totožnosti navíc strážníci 
zjistili značné nesrovnalosti, proto jednoho z mužů 
naložili do služebního vozidla a převezli ke zjiš-
tění totožnosti na Obvodní oddělení PČR. Mezi 
tím, co policisté prověřovali, zda údaje, které byly 
předloženy na jakémsi kusu papíru, souhlasí se 
skutečností, strážníci zjišťovali na živnostenském 
úřadě, jak je to vlastně se živnostenským opráv-
něním, na jehož číslo byla vystavena jakási karta. 
Bylo zjištěno, že tzv. IČO patří k živnostenskému 
oprávnění, které je v současné době v evidenci 
mezi pozastavenými. A nesrovnalostí přibývalo. 
Nakonec skončili oba muži v rukou spravedlnosti 
na místním Obvodním oddělení Policie ČR, která 
případ dále šetří. 

Agresivita s hladinou 
alkoholu úměrně vzrůstá

Při hlídkové činnosti spatřili strážníci městské po-
licie v noci z 19. na 20. 1. u prodejny, jejíž výlohy 
směřují do ulici Komenského, muže, který se prá-
vě snažil prorazit skleněnou výplň výlohy obcho-
du. Podnapilého L. B. z Moravské Třebové spatřili 
strážníci před malou chvílí vycházet z restaurace 
hotelu Morava. Výtržníka se podařilo strážníkům 
za pomoci přijíždějící hlídky Policie ČR zadržet. 
Na svoji obhajobu muž uvedl, že výlohy rozbil ve 
vzteku. To ale bohužel způsobenou škodu nena-
hradí, a tak si asi bude muset sáhnout hluboko do 
kapsy, aby urovnal škodu kterou způsobil. Případ 
dále prošetřuje Policie ČR. 

Statistika
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k 31. 1. 2011 přihlášeno k trvalému po-
bytu celkem 10 716 občanů ČR a 105 
cizinců s povolením k trvalému pobytu 
na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové evidováno 
k 31. 1. 2011 na trvalém pobytu 10 821 
občanů. Za měsíc leden se v Morav-
ské Třebové narodilo 6 dětí, zemřelo 
12 občanů, přistěhovalo se 26 obyvatel 
a odstěhovalo 40 osob.

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, připojením 
Elektronického zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena nejen ob-
čanům Moravské Třebové. O zabezpečení majetku připojeného k PCO se starají strážníci Městské 
policie, kteří připojené objekty kontrolují i v průběhu nočních a denních služeb. V případě již zříze-
ného 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

Zastupitelnost městské 
a státní policie

Díky vzájemné zastupitelnosti městské a státní policie 
lze v případě nedosažitelnosti Policie České republiky 
z důvodu výjezdu k zásahu kontaktovat Městskou polici 
v Moravské Třebové na tel.: 604 611 973
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Pojďte s námi poskládat umění, které prochází žaludkem

Komise památkové péče  
vyhlašuje 13. ročník  

fotosoutěže

Moravská Třebová, 
jak ji neznáme

Cílem je zachytit neobvyklou tvář našeho 
města
* novými pohledy
* v proměnách času
* za rozmanité hry světel nebo ročních 

období.
Vítány budou rovněž reportážní snímky 
zachycující prostý život ve městě. Zúčast-
nit se mohou fotoamatéři i profesionálové 
z Moravské 
Třebové 
i odjinud. 
Snímky 
o rozměru 
minimálně 
13 x 9 cm 
(barevné 
i černobílé) 
odevzdávejte 
do 31. srpna 
2011 v kan-
celáři muzea. 
Větší snímky 
jsou vítané. Lze využít i barevného tisku. 
Odborná porota vyhodnotí tři nejlepší 
autory, kteří budou vyhlášeni a oceněni 
na vernisáži výstavy soutěžních fotografií 
pořádané u příležitosti Dnů evropského dě-
dictví. Snímky tří vítězů budou ponechány 
v archivu muzea. Zachyťte i vy neopako-
vatelé okamžiky, prchavou krásu našeho 
města…

Vzpomínky nám 
zůstanou

Posluchači Moravskotřebovské univerzity třetího 
věku využili nabídky pro Zdravá města a 3. úno-
ra vyjeli za kulturou do hlavního města republi-
ky. Díky sponzorům pořadu byla cena vstupenek 
pouze 50 Kč. V Paláci Illusion prožívali dvouho-
dinový program s názvem Vzpomínky nám zů-
stanou s moderátory Vladimírem Hronem, Ale-
šem Cibulkou a jejich hosty Martou Kubišovou, 
Milanem Heinem a MUDr. Topinkovou. Kulturní 
odpoledne přineslo příjemnou zábavu i poučení 
v oblasti zdraví, soužití dvou generací, vzpomí-
nání hostů na osobní prožitky, jejich názory na 
řešení problémů v mezilidských vztazích, a to 
vše proložené zpěvem Marty Kubišové, Milana 
Heina i Václava Hrona. Překvapením pro účast-
níky bylo o přestávce podané malé občerstvení. 

Marie Blažková

Výstava trofejí siky japonského
Ve dnech 12.-13. 2. proběhla v Kulturním domě 
v Městečku Trnávce přehlídka trofejí siky japon-
ského ulovených v roce 2010 v rámci chovatel-
ské oblasti „Bouzovsko“, na které byly mimo jiné 
hodnoceny výsledky hospodaření se zvěří siky 
japonského a prezen-
továny ulovené tro-
feje. Celkem bylo za 
chovatelskou oblast 
„Bouzovsko“, která 
se rozprostírá na plo-
še 55 172 ha, ulove-
no 777 kusů siky ja-
ponského, z toho 324 
laní, 310 kolouchů 
a 143 jelenů. Lov 
této ušlechtilé zvě-
ře je nezbytně nut-
ný z důvodu udržení 
početních stavů na 
takové výši, aby ne-
docházelo k působe-
ní nadměrných škod 
ať už na lesních porostech nebo zemědělských 
plodinách. Z toho důvodu se snaží poradní sbor 
působící v rámci chovatelské oblasti „Bouzovsko“ 
chov a lov sičí zvěře řídit a usměrňovat a výsledky 
hospodaření se sičí zvěří jsou každoročně vyhod-
nocovány v rámci přehlídky trofejí. Ze 143 jelenů 

ulovených v roce 2010 bylo možno na výstavních 
panelech shlédnout trofeje v počtu 90 kusů, dále 
bylo předloženo 22 fotografií trofejí ulovených 
kusů a 31 trofejí nebylo na přehlídku dodáno. 
Z předložených a hodnotitelskou komisí hodno-

cených trofejí bylo 
62 posouzeno jako 
průběrných, tedy 
správně odlovených 
jedinců a 22 trofejí 
bylo hodnoceno jako 
chovných, tzn. jedin-
ců, kteří by byli pro 
chov i v dalších le-
tech přínosem a ne-
měli být ještě ulove-
ni. Trofeje 8 jelenů 
navíc po obodování 
dosáhly na medai-
lové hodnoty, z toho 
3 jeleni na stříbrnou 
a 5 jelenů na bronzo-
vou medaili. Zástup-

ci poradního sboru bylo konstatováno, že i v ná-
sledujícím období musí uživatelé honiteb odlov 
zaměřit zejména na samičí zvěř, jakožto hlavního 
nositele přírůstku, a tím také upravit poměr mezi 
samičí a samčí zvěří, který je v dnešní době vý-
razně v neprospěch samčí zvěře. Výsledkem mys-

liveckého hospodaření nemohou být v žádném 
případě co nejvyšší stavy zvěře, ale vyvážené sta-
vy zdravé a trofejově silné zvěře únosné pro dané 
prostředí, ve kterém se vyskytuje. 
Chovatelskou přehlídku trofejí v Městečku Trnáv-
ce shlédlo se zájmem a zaujetím odhadem 600 ná-
vštěvníků, jak ze strany myslivecké, tak i nemys-
livecké veřejnosti, a dle vyjádření mnohých toho 
rozhodně nelitují. Je třeba vyjádřit poděkování 
a obdiv hlavnímu pořadateli Mysliveckému sdru-
žení Čihadlo Bezděčí-Unerázka za bezproblémový 
průběh přehlídky, za zajištění doprovodných pro-
gramů (vystoupení mysliveckých trubačů, před-
náška Ing. Luďka Bartoše, DrSc. na téma vzájem-
ného křížení siky japonského a jelena evropského, 
prodejní výstavu maleb Hany Křenkové, výstavu 
fotografií zvěře Jana Hlaváče atd.) a v neposlední 
řadě za vynikající mysliveckou kuchyni.

Jiří Nechuta

V dnešní uspěchané době je dobré mít něco, co 
nám na chvíli pomůže se zastavit, chvíli rela-
xovat. A skoro každý má nějaké místo, které je 
pro něj oblíbené, které má rád. A zvláště v dneš-
ní globalizované době je moc dobře si tato mís-
ta uchovávat ve svém srdci. Prostě někam patřit. 
A naše Malá Haná je jedno z těch míst, která si 
umějí uchovávat svoje tradice. Ať už je to nějaký 
rituál, nějaká zvyklost, nějaká specifičnost stá-
le nejvíce se asi předávají věci týkající se jídla. 
O jídle by se daly psát celé knihy. A proto pojďte 
s námi sbírat recepty. Roky osvědčené i moderní 
skvosty naší kuchyně především ty krajové, co 
nikde jinde nevaří nebo mají už v upravené po-
době. Prostě ty, které neodmyslitelně patří k na-
šemu kraji. A pokud budou napsané ještě v našem 
krásném nářečí, bude to ojedinělý počin. Staňte 

se spoluautory a spoluautorkami naší kuchařky. 
Pojďte nám věnovat své osvědčené recepty nebo 
třeba i vyprávění, podělte se s námi, abychom se 
potom my mohli podělit s vámi, kteří máte rádi 
dobré jídlo a ctíte staré i nové tradice. Kdo bude 
chtít, může jeho jméno být přímo u receptu uve-
řejněno. Pokud se k němu váže i nějaká zajímavá 
historka, tak nám ji také napište. 
Až do konce měsíce června můžete na níže uvede-
né adresy posílat své recepty. Nejpilnější přispě-
vatel/přispěvatelka bude odměněn. Na konci roku 
vás pak pozveme na ochutnávku.
Pojďme i příštím generacím uchovat naše tradice.

www.jevicko.org/paloucek, paloucek@jevicko.org 
tel.č.: 776 74 46 15, osobně: Bára Haasová

Staráte se 
správně o svůj zrak?  

A víte to jistě?
Pokud ne, pomůžeme a to zcela zdarma. 
Čtěte dál... Mnoho lidí se domnívá, že s di-
optrickými brýlemi či kontaktními čočkami 
se o svůj zrak starají dostatečně. Bohužel 
tomu tak není. Existuje onemocnění zva-
né GLAUKOM (zelený zákal), které sou-
visí s nitroočním tlakem a nemusí být při 
běžných dioptrických či jiných vyšetřeních 
odhalen. Ideální je samozřejmě trvalé sle-
dování očním lékařem. Glaukom je totiž 
onemocnění, které postupuje pomalu a člo-
věk ho zpočátku nepozoruje. GLAUKOM 
je nejčastější příčinou slepoty, (na které se 
podílí 13 %), jak udává Světová zdravot-
nická organizace.
Nabízíme všem zájemcům bezkontaktní 
měření nitroočního tlaku zdarma od 7. břez-
na, a to vždy v průběhu otevírací doby Op-
tiky Očko. Nemusíte si nic kupovat, jedná 
se pouze o profesionální preventivní služ-
bu. Přijďte, a to i bez objednání.

Vaše Optika Očko 
www.optikaocko.cz, tel.721 990 922
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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)
Vstupné nebylo do uzávěrky známo.

Letopisy Narnie: Plavba 
Jitřního poutníka (USA)
7  3  pondělí, 19 00
Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn 
Treader
Kouzelný svět Narnie se vrací!
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí 
Pevensieových tráví prázdniny u svých 
příbuzných společně se svým nesnesitelným 
bratrancem Eustacem. Často tu vzpomínají na 
Narnii a na dobrodužství, které tam zažili, když 
jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi, který 

visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají 
zpátky do Narnie. Bohužel i s bratrancem 
Eustacem. Režie: Michael Apted, hrají: Ben 
Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley ad.
Dobrodružný/rodinný/fantasy, dabing, 114 min.

Profesionální manželka 
(Francie)*
14  3  pondělí, 19 00
Rok 1977, městečko Sainte-Gudule na severu 
Francie. Suzanne Pujole je spořádaná hospodyňka 

a oddaná manželka továrníka Roberta Pujola, 
který svůj podnik na výrobu deštníků řídí železnou 
rukou. Zdá se být stejně nepřístupný a despotický 
jak ke svým dělníkům, tak k dětem a ženě. Po 
stávce a sesazení manžela se Suzanne nečekaně 
ocitá ve vedení továrny a k všeobecnému 
překvapení se ukazuje jako žena činu a zdravého 

rozumu. Když se ale Robert vrací odpočatý a ve 
formě zpět, situace se komplikuje.
Režie: François Ozon, hrají: Catherine Deneuve, 
Fabrice Luchini, Gérard Depardieu.
Komedie, 103 min.

Tři dny ke svobodě (Francie)*
16  3  středa, 19 00
Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell 
Crowe) perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena 
Lara (Elizabeth Banksová) zatčena kvůli vraždě, 
kterou údajně nespáchala. Tři roky, než padne 
rozsudek, se John snaží udržet rodinu pohromadě, 
vychovává jejich syna Luka (Ty Simpkins) a učí 
na univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po každém 
dostupném důkazu, aby dokázal, že je jeho žena 
nevinná. Po zamítnutí posledního odvolání začne 
mít Lara sebevražedné sklony a John se rozhodne 
pro jediné možné řešení: pomoci své ženě 
uprchnout z vězení. Nechce se nechat odradit 
tím, že je bez šance, ani tím, že s tím nemá žádné 
zkušenosti a snaží se vymyslet a propracovat plán 
útěku. Ponoří se do nebezpečného a neznámého 
světa a skutečně riskuje vše pro ženu, kterou 
miluje. Režie: Paul Haggis, hrají: Russell Crowe, 
Elizabeth Banks, RZA, Brian Dennehy ad.
Akční /drama /thriller, 103 min.

Cizinec (USA)*
21  3  pondělí, 19 00
Johnny Depp představuje ve filmu Cizinec 
amerického turistu, kterého lehkovážný flirt 
s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky 
a nebezpečí. Frank se v průběhu spontánního 
výletu po Evropě zcela náhodou seznámí a začne 
flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která 
mu ale zkřížila cestu zcela plánovitě. Jejich 
vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí 
Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se 
nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší. 
Režie: Florian Henckel, hrají: Johnny Depp, 
Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton ad.
Akční/drama/thriller, 103 min. 

Na vlásku (USA)
23  3  středa, 19 00 
Animovaná hudební komedie plná efektů 
a dobrodružství o dívce, která má kouzelné 
vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. 
Princezna Locika je unesena z hradu svých 
rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži 
a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku 
teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se 
s pomocí temperamentního bandity provést velký 

husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí 
dobrodružství, srdce, humor a vlasy… spoustu 
vlasů. Prozrazení jejího královského původu 
visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato 
komedie je převyprávěním klasické pohádky 
bratří Grimmů.  Režie: Nathan Greno, Byron 
Howard.
Animovaný/komedie/rodinný/muzikál, 92 min.

Zelený sršeň (USA)*
28 3 pondělí, 19:00
Akční film režiséra Michela Gondryho založený 
na rádiovém programu ze 30. let o hrdinovi 
s maskou.
Režie: Michel Gondry, hrají: Seth Rogen, 
Cameron Diaz, Jay Chou, Edward, James Olmos, 
Tom Wilkinson ad.
Akční/krimi/thriller, přístupný, 116 min.

Megamysl (USA)*
30  3  středa, 19 00 
Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho 
z nejvíce prominentních a uznávaných 
mediálních magnátů v Los Angeles a je 
dokonale šťastný, že vede bezstarostný život 

bez cíle plný večírků – dokud jeho otec (Tom 
Wilkinson) záhadně nezemře a nezanechá 
Brittovi své obrovské mediální impérium. 
Uzavře podivné přátelství s jedním z otcových 
nejpodnikavějších a nejvíce vynalézavých 
zaměstnanců jménem Kato (Jay Chou). 
Poprvé v životě vidí svou šanci udělat něco 
smysluplného: bojovat proti zločinu. Ale aby to 
mohli udělat, rozhodnou se, že se sami stanou 
kriminálníky – Britt ochraňuje právo tím, že ho 
poruší a stane se bdělým strážcem The Green 
Hornet, když se s Katoem vydají do ulic. Režie: 
Michael Gondry, hrají: Seth Rogen, Jay Chou, 
Cameron Diaz ad.
Akční/krimi/komedie, titulky, 116min.
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Kulturní centrum

Jak víla Modrovláska 
plnila tři přání
22  3  úterý, 8 30 a 10 00, kinosál, vstupné 30 Kč
Příběh Vás zavede do lesního království 
Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která 
Matěje s Andělkou odmění za dobrý skutek 
kouzlem. Jak si Matěj a Andělka s darem od víly 
Modrovlásky poradí? Přinese jim štěstí a nebo 
smůlu? Přijďte a uvidíte veselý pohádkový příběh, 

který v sobě skrývá ponaučení o tom, že i největší 
kouzlo nemá žádnou cenu, když člověku vládne 
chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, 
dobrotou a láskou. Pohádka je určena pro MŠ a I. st. 
ZŠ. Uvádí Umělecká agentura MARIO Praha

Dario Foo a Franca Rame 
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ  
24  3  čtvrtek, 19 30, kinosál, vstupné 200 Kč
Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně 
lásky Brilantní tragikomedie o jednom svérázném 
manželském páru z pera italského dramatika Daria 
Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu) a jeho 
ženy Franky Rame je hereckou příležitostí pro dva 

vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena. 
Komedie je věčným střetem mužského a ženského 
principu a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma 
lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání 
lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. 
Především však diváci mohou prostřednictvím 
smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních 
situacích, proniknout do nitra těchto postav a oblíbit 
si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi. 
Představení je přeloženo z prosince 2010 a je již 
vyprodáno!

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

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Připravujeme

Zahájení zámecké sezóny
2. 4. sobota, zámecké nádvoří, vstup volný
10.00 – 17.00 středověký jarmark
14.00 – 17.00 doprovodný program

• Kejklířské divadlo s pohádkou Kouzelná kulička 
• Žonglérské vystoupení jednoho z nejlepších českých 

žonglérů Vojty Vrtka
 „Pokud spojíte žonglérské a artistické umění s malým 

kouskem muzikanta a hlavně velkým kusem člověka, měl 
by vám z toho spojení vyrůst velice zajímavý umělec, 
v tomto případě se ovšem na svět vyklubal úplně obyčejný 
komediant, klaun a kejklíř …“

• Keltská hudba GWALARN
 Repertoár Gwalarnu, což v bretonštině znamená 

severozápadní vítr, se skládá z bretonských písní, 
zpívaných jak v bretonštině, tak ve francouzštině. Většina 
z nich jsou bretonské tradicionály, některé jsou i nově 
zkomponované, z tvorby Yvese Guélou.
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Moravská Třebová v nových publikacích

Vodní kapky přinášejí 
Kongu naději

Kvalitní pitná voda se v posledních letech stává vlivem 
růstu počtu obyvatel a globálního oteplování nedostup-
nou pro více než miliardu obyvatel planety. Konkrétní 
pomoc jedné z postižených oblastí světa přináší projekt 
Vodní kapky, iniciovaný českobudějovickou společností 
Energie AG Bohemia.
Cílem tohoto projektu je obnova a budování studní s pit-
nou vodou v Demokratické republice Kongo, v oblasti 
Kilwa-Kasenga. Demokratická republika Kongo je roz-
lohou třetí největší zemí Afriky s počtem obyvatel kolem 
60 miliónů. Více než dvě třetiny obyvatel trpí podvýži-
vou. 54 % obyvatel Konga nemá přístup k čisté vodě. Di-
ecéze Kilwa-Kasenga se nachází na jihovýchodě Demo-
kratické republiky Kongo. V oblasti žije asi 500.000 lidí. 
V posledních třech letech se v diecézi Kilwa-Kasenga 
začínají objevovat případy cholery v důsledku pití zne-
čištěné vody z řek.
Energie AG Bohemia s.r.o., do které v České republice 
patří i společnost VHOS Moravská Třebová se zavázala 
přispívat jedním haléřem ze svého zisku za každý proda-
ný 1 m3 vody na tento projekt. „Za letošní rok tato částka 
činí 348 256 korun. Za tyto peníze bude opraveno deset 
studní a bude tak umožněn přístup k pitné vodě téměř 25 
tisícům lidem, což je zhruba jedno větší okresní město,“ 
říká Radek Bílý vedoucí marketingu a komunikace Ener-
gie AG Bohemia. Od začátku projektu, tedy od března 
loňského roku, se takto vybralo 641 318 korun. „O malý 
krůček jsme se přiblížili k velmi ambicióznímu cíli, uvést 
do provozu 226 nefunkčních čerpadel a studní a tím dlou-
hodobě zajistit pro více než půl milionu obyvatel oblasti 
Kilwa-Kasenga zásobování pitnou vodou,“ uvádí jedna-
tel Energie AG Bohemia Christian Hasenleithner.
Naše pomoc je obrazně řečeno jen kapkou v moři boje 
s nedostatkem vody, ale i tato kapka pomáhá zachránit 
tisíce životů v Kongu, kde každé desáté dítě umírá na ne-
moci způsobené znečištěnou vodou. Tekoucí pitná voda, 
to je pro nás samozřejmost, život si bez této vymoženosti 
neumíme vůbec představit. Jsme rádi, že si můžeme pro-
střednictvím výstavy fotografií z oblasti Kilwa-Kasenga 
udělat představu, že naše výdobytky nejsou všude samo-
zřejmostí. Výstava unikátního projektu Vodní kapky 
bude ke zhlédnutí ve vestibulu radnice v Moravské 
Třebové od 4. 3. do 31. 3. 2011. 

Co znamená v Kongu „jít pro vodu“?
Například ve vesnici Katanga nefungovala studna s pit-
nou vodou už více než dva roky. V oblasti jsou v lepším 
případě vybudovány studny, ale vzhledem k monzuno-
vým dešťům, všudypřítomnému písku a bahnu se stud-
ny a jejich čerpadla rychle zanášejí a musejí se odborně 
opravit. Vodu od studní nosí v desetilitrových kanystrech 
na hlavách ženy a starší děti, a to často i několik kilome-
trů do svých obydlí. Ráno se tvoří u studny několikaho-
dinové fronty. Nikde nejsou asfaltové silnice, část cesty 
vede prudkým kopcem, většina lidí chodí bosých. Děti 
zanedbávají školu a ženám zabere většinu dne starost 
o vodu, vaření a praní. Pere se a myje většinou v řece, 
pitná voda je jen na vaření či pití a je vzácná, vždyť prů-
měrná rodina třeba i s osmi dětmi spotřebuje denně okolo 
30 až 50 litrů. 
Kdo se o studny stará?
O každou studnu se stará zhruba pětičlenný studniční vý-
bor složený z nejdůležitějších představitelů vesnice, tedy 
třeba i katolický farář, který se věnuje osvětě, aby lidé 
nepili vodu z řeky. Studniční výbor studnu kontroluje 
a vybírá od každé rodiny částku okolo 10 dolarů na rok. 
Z výtěžku se hradí normální údržba. Životnost studny se 
ovšem v místních podmínkách pohybuje okolo 5 až 7 let, 
protože denně ji nepřetržitě používají stovky i tisíce lidí. 
Náročnou opravu čerpadel nebo vybudování nové studny 
ovšem místní nezvládnou.

Interaktivní výstava „Hlavolamy - Dobrodružství na hradě“ 

Litomyšl
11. 3. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
Koncert: Blue Effect

19. 3. od 19.30 hod. / Smetanův dům
Společenský večer M. D. Rettigové
Zpívání a povídání s hercem. S. Zindulkou.

do 13. 3. / Regionální muzeum Litomyšl
Výstava: Krasavci měsíčního světla
Výstava P. Lněničky ze Strakova o musherech 
a psích spřeženích.

do 17. 4. / Regionální muzeum Litomyšl
Výstava: Středověk – doba vznešených a udat-
ných rytířů
Interaktivní výstava.

Svitavy
13. 3. od 15.00 hod. / Fabrika
Michal na hraní
Pořad M. Nesvadby pro děti.

16. 3. od 19.00 hod. / Fabrika
Pražský komorní balet P. Šmoka: Okna do duše

27. 3. od 19.00 hod. / Fabrika
Miro Gavran: Vše o ženách
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všech-
no ví…
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička
4. 3. od 20.00 hod. / Divadelní klub
Rytmus král tour 2011
Hip-hopové turné.

29. 3. od 19.00 hod. / Tylův dům
Malý princ
Divadelně-literární inscenace. Hrají T. Pavelka 
a D. Kolářová.

14. 2. – 27. 4. / Centrum B. Martinů
Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí
Tématická výstava.

Vysoké Mýto
do 9. 3. / Regionální muzeum
Pojďme si hrát s panem malířem Zdeňkem Bu-
rianem
Interaktivní výstava.

19. 3. od 20.00 hod. / M-klub 
Koncert: Mňága a Žďorp
Koncert v klubové scéně. 

23. 1. – 11. 3. 20 / Městská galerie 
Výstavní síň J. Jušky

31. 3. od 19.30 hod. / Šemberovo divadlo
Koncert: RADUZA s kapelou

Březen 2011

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí

Nedávno vyšla nová publikace věnovaná morav-
skotřebovskému zámku. Vychází v podstatě z pří-
spěvků přednesených v průběhu semináře „Mo-
ravskotřebovský zámek – renesance v evropském 
kontextu. Problematika nových objevů, rekon-
strukce, prezentace“, který uspořádalo Město Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s Kulturními služ-
bami města Moravská Třebová 19. března 2009. 
Jednotlivé příspěvky se zabývají např. postavením 
Moravské Třebové v raném novověku, stavebním 
vývojem zámku za Ladislava z Boskovic, význa-
mem raně renesančního portálu z roku 1492, osob-
ností Ladislava Velena ze Žerotína a jeho příno-
sem ke stavebnímu vývoji zámku.
Publikaci je možno zakoupit v Městském mu-
zeu, Turistickém informačním centru a Městské 
knihovně Ladislava z Boskovic. 

V muzeu a knihovně lze rovněž zakoupit nebo si 
jen prohlédnout publikaci Petra Hoffmana „Poš-
tovní autobusy 1908–1914“. Vydalo ji vydavatel-
ství dopravní literatury Ing. Luděk Čada v Litomě-
řicích jako první díl ambiciózního projektu Dějin 
státní autobusové dopravy v českých zemích a na 
Slovensku (v plánu je dalších šest dílů a následně 
pokračování v dějinách ČSAD).
První díl vyšel koncem minulého roku, tedy v roce 
100. výročí zavedení poštovních autobusů v Mo-

Kulturní služby města Moravská Třebová pořádají 
od 2. 4. do 15. 5. na Zámku v Moravské Třebové 
ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči 
o.s. v Ostravě netradiční interaktivní výstavu Hla-
volamy – Dobrodružství na hradě.

Výstava je určena hlavně pro dětského návštěvní-
ka, ale na své si přijdou i rodiče. V kulisách hrad-
ních rozvalin čekají na návštěvníky hlavolamy, hry 
a rébusy s různou obtížností pro zkušené luštitele 

i pro začátečníky. Do katalogu si návštěvníci zapi-
sují správná řešení nebo si za splněný úkol dáva-
jí razítko. Po celou dobu se návštěvníkům věnuje 
průvodce, který je seznámí s historií jednotlivých 
hlavolamů a pomůže při práci s katalogem.
„Celá tato interaktivní výstava je „škola hrou”. 
Aniž by dítě vědělo, učí se matematiku, procvičuje 
si paměť, logické myšlení, kombinační schopnos-
ti, postřeh a trpělivost,“ říká Karel Prais, vedoucí 
projektu.

ravské Třebové. Z našeho města se podařilo shro-
máždit pozoruhodné množství informací a pře-
devším fotografií (publikováno je kolem dvaceti 
snímků). 

-jm-
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COUNTRY VEČER 
se skupinou Proč ne Band

 v sobotu 26.března ve 20.00 hod.  
v hotelu Morava

RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM 
“SLUNÍČKO”

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
  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

OBLEČENÍ, OBUV, HRAČKY,
KOČÁRKY, SPOTŘEBNÍ A SPORTOVNÍ ZBOŽÍ

PRODEJ: PONDĚLÍ  21.3.:  9-12 A 13.30-17.30 HOD. 
 ÚTERÝ 22.3.:  9-12 A 13.30-17.30 HOD.
 STŘEDA 23.3: 9-12 HOD.

PŘÍJEM ZBOŽÍ – týden předem – po, út, st: 9.00–12.00h., 
st: 13.30–17.30 h., v jinou dobu po tel. domluvě na č. 736 609 318 

OBLEČENÍ PŘIJÍMÁME OD KOJENEC. VELIKOSTÍ DO DĚTSKÉ 
VEL. 164, 

U KOJENECKÉHO OBLEČENÍ JE PŘÍJEM OMEZEN MNOŽSTVÍM

ZBOŽ Í URČENÉ K PRODEJI MUSÍ BÝT OZNAČENO 
PŘIPEVNĚNOU CEDULKOU (CENA + KÓD IDENTIFIKUJÍCÍ 
MAJITELKU ZBOŽÍ)

VYDÁVÁNÍ ZBOŽÍ A VYPLÁCENÍ: STŘEDA 23.3.  13.30-17:00 
 NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍ BUDE PŘEDÁNO CHARITĚ. 

Provize: 15 % z tržby.

DĚTSKÁ BURZA
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Evangelický kostel v Moravské Třebové
Moravská Třebová byla od roku 1916 sídlem farní 
obce Německé církve evangelické, podporované 
z Německa a německých oblastí Českosloven-
ska. Materiálně jí pomáhal také Spolek Gustava 
Adolfa – podpůrná organizace evangelíků s cen-
trem v Lipsku. Hlavním cílem moravskotřebov-
ských evangelíků byla výstavba kostela a fary. Bo-
hoslužby se konaly v modlitebně v Brněnské 14, 
která jim ve dvacátých letech už byla příliš těsná, 
stejně jako budova fary. V roce 1926 získala evan-
gelická obec stavební parcelu ve Svitavské ulici, 
na vlastní stavbu jí však ještě dlouho chyběly fi-
nanční prostředky. Kostel i fara byly postaveny až 
po připojení Moravské Třebové k Německé říši, 
v letech 1938–1939, především díky příspěvku 
Hlavního spolku Gustava Adolfa. 

Stavba kostela
Stavbu prováděla stejně jako většinu významněj-
ších staveb firma Franz Habicher. Tato firma pro-
jektovala a stavěla např. i budovu muzea v letech 
1904–1906. Syn tehdejšího majitele Franz Habi-
cher mladší v roce 1931 náhle zemřel. Firmu zdě-
dila vdova Hermína, rozená Koldasová. Ta se roku 
1933 provdala za Ing. Karla Dworschaka, který 
získal prokuru. Ing. Karl Dworschak byl auto-
rem projektu evangelického kostela. Z jeho ruky 
zřejmě pochází připojená kresba, konečná podoba 
kostela je ovšem trochu odlišná.
Stavba byla slavnostně zahájena 14. června 1938. 
Obec se ráno shromáždila před modlitebnou, kde 
se uskutečnila krátká pobožnost. Pak se šlo prů-
vodem na staveniště. Farář Felix Strasser zde měl 
kázání na téma listu apoštola Pavla Římanům 
(Ř 11,36). Podal stručný přehled dějin farnosti 
a pohovořil o významu budovaného kostela. Ku-
rátor obce Hermann Meisel starší pronesl krátkou 
řeč a provedl „první zabodnutí rýče (německy 
Spatenstich)“. V průběhu slavnosti se zpívaly cho-
rály za doprovodu dechového kvartetu, program 
byl zakončen zpěvem Lutherovy písně „Pevný 
hrad je náš Bůh“.
17. července pak byl položen základní kámen 
kostela. Po obecních volbách z konce května, ve 
kterých přesvědčivě zvítězila Henleinova SdP, se 
právě ujal funkce staronový starosta Ing. Ernst 
Steinbrecher a nově zvolená rada. Položení zá-

kladního kamene evangelického kostela bylo 
první slavnostní akcí, které se účastnili, církevní 
funkcionáři byli prvními oficiálními hosty, kte-
ré ve městě přivítali. Červencová slavnost měla 
podobný průběh jako červnová, zúčastnil se jí 
však větší počet významných hostů. Při ranní 
pobožnosti v evangelické modlitebně kázal farář 
Roehling z Lipska. Promluvil o vztahu němec-
kého národa ke Kristu v dějinách i v současné 
době. Na staveništi hovořil prezident Německé 
evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku Dr. Erich Wehrenfennig. Rozvíjel slova 

žalmu: „Pozvedám oči k horám: Odkud mi při-
jde pomoc?“ (Ž 121). Hovořil o úkolech náro-
da a církve a úkolech národní církve, svůj projev 
zakončil výzvou k věrnosti němectví i evangelic-
tví. Do základů kostela byla zazděna listina, která 
obsahovala stručné dějiny evangelické církve ve 
městě. 
Koncem září byla stavba pod střechou, stavěla 
se věž a byt faráře a kostelníka. V říjnu pak bylo 
město obsazeno vojskem a začleněno do Němec-
ké říše.

Ze slavnosti položení základního kamene

Přípravná kresba evangelického kostela s farou v Moravské Třebové

Vysvěcení kostela
Kostel, který byl pojmenován „Kostel Gustava 
Adolfa“, byl vysvěcen krátce po vypuknutí druhé 
světové války, 17. září 1939. Slavnost proto ne-
byla nijak okázalá. Opět se jí však zúčastnil pre-
zident církve Dr. Erich Wehrenfennig. Ráno se 
konala poslední bohoslužba v modlitebně v Br-
něnské ulici, při které tentokrát kázal místní farář 
Felix Straser. Potom účastníci společně odešli do 
nového kostela, proběhlo jeho vysvěcení a první 
bohoslužba. Ing. Karl Dworschak jménem firmy 
Habicher předal evangelické obci klíče od koste-

la. Prezident Wehrenfennig ve své řeči připomněl, 
že Moravská Třebová získala evangelický kostel 
po dlouhých 300 letech a poděkoval všem, kteří 
se o to zasloužili. Kázání měl Dr. Bruno Geißler 
z Lipska, generální tajemník spolku Gustava 
Adolfa. Kromě výkladu evangelia věnoval pozor-
nost aktuálním úkolům, které je nutno plnit „pro 
národ, Říši a Vůdce“. 
Slavnosti provázející zahájení stavby a vysvěce-
ní kostela vyjadřovaly radost moravskotřebov-
ských evangelíků z úspěchu dlouholetého úsilí 
o získání důstojného místa pro své bohoslužby 
a setkávání obce. Slavnostní projevy byly ovšem 
poplatné době – v roce 1939 snad ani nemohl 
v Moravské Třebové nikdo pronést řeč, aniž by 
vyjádřil vděčnost Adolfu Hitlerovi. A morav-
skotřebovští evangelíci byli nacistickému režimu 
opravdu vděční za to, že se dlouho plánovanou 
stavbu podařilo uskutečnit. Německá evangelic-
ká církev byla ostatně stejně jako naprostá vět-
šina sudetských Němců výrazně pronacistická, 
farář Strasser patřil k osobám po válce vězněným 
a souzeným. 
Přestože někdejší Kostel Gustava Adolfa, jed-
na z nemnoha zajímavějších moderních staveb 
v Moravské Třebové, vznikl v těchto historických 
souvislostech, plnil i tehdy především své hlavní 
poslání stejně jako dnes, kdy slouží sboru Česko-
bratrské církve evangelické.

-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 měsíci ) ve 14.00 hodin v kapli „Souznění“ ve far-
ním domě CČSH na ulici Dr. Janského 6 v Moravské 
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.

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.

Po   9.00 hod. klášterní kostel
Út-Čt 18.00 hod. klášterní kostel
Pá 18.00 hod.  klášterní kostel – po mši sv. je 

adorace
So 18.00 hod. klášterní kostel
Ne   8.00 hod. farní kostel
 11.00 hod. klášterní kostel

Českobratrská církev evangelická
Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514

Duchovní správce Mgr. Alois Němec
Biblické hodiny v Domově důchodců každé pondělí 
v 15.45 v klubu důchodců.
Biblické hodiny na faře Svitavská 40, Moravská Třebo-
vá každý čtvrtek v 17.00 hod.

Církev československá husitská spolu s po-
bočkou České křesťanské akademie v Mo-
ravské Třebové pořádá besedu na téma: 

„KOŘENY NÁSILÍ A JEHO 
PROJEVY V KONGU 

A V NĚMECKU“
Přednášejícím hostem bude: PIERRE KEM-
BO MAYAMBA, křesťanský publicista 
a spisovatel, pocházející z Konga, žijící 
v Německu.
Překládat bude Mgr. Světluše Košíčková, ThD.
Beseda se koná : v pondělí 21. března 2011 
v 17.00 hodin, v Kapli „Souznění“ Církve 
československé husitské na ulici Dr. Janské-
ho 6 v Moravské Třebové.
Na místě bude možné zakoupit i „Fair traido-
vé“ výrobky lidí z Afriky – čokolády, káva, 
čaje, bonbony a další originální výrobky. 

Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé
Mgr. Renata Nislerová, Mgr. Miloš Košíček, 
Ing. Emil Maléř, Mgr. Alois Němec 

Oblastní charita informuje

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 zim-
ním 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)

SPOLEČENSTVÍ BROUČCI
Zveme všechny děti od 3–7 let na pravidelné se-
tkávání, tvoření a hraní v prostorách mateřského 
centra (bez účasti rodičů) pod vedením pedagogic-
kého pracovníka.
Kdy: pátek 16.00–17.30 hod.
Kde: fara, Kostelní nám. 3, Moravská Třebová, 
(prostory RMC Sluníčko)
Vedoucí: Lenka Navrátilová, tel. 732 178 160 
S sebou: přezůvky, svačinu

PLAVECKÁ VÝUKA PLAVÁČEK
Zajišťujeme pro vás plavecký výcvik žáků ma-
teřských a základních škol (od 5 let věku dítěte), 
zdokonalování plavecké techniky dětí, zdravotní, 
kondiční a sportovní plavání
Výuku vedou cvičitelé plavání Mgr. Jiřina Cvrka-
lová a Ing. Zuzana Maixnerová.
Kdy: každý čtvrtek (kromě 1. čtvrtka v mě-
síci) 16.00–17.00 hod. – od 17. 3., (1 lekce = 
60 min.)
Kde: bazén na 2. ZŠ Palackého, Moravská Tře-
bová
Cena: 350 Kč/pololetí 
Kontakt: Jiřina Cvrkalová, tel. 605 582 530,  
e-mail: jcvrkalova@email.cz
Termíny: 17. 2., 24. 2., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 14. 4., 
28. 4., 12. 5., 19. 5. a 26. 5. 
S sebou: plavky (ne bermudy), ručník, mýdlo, 
příp. plavecké brýle. Platba v hotovosti. Při delší 
absenci se peníze nevrací.

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Ladislava 
z Boskovic nabízíme pro všechny zájemce

KNIŽNÍ NOVINKY PRO DĚTI I MAMINKY
STŘEDA 30. BŘEZNA V 10.00 HODIN
v prostorách mateřského centra Sluníčko.
Nové knihy vám představí pracovnice MěK – pí. 
L. Koláčková a pí. J. Mazurová.

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 7. 3. v re-
fektáři františkánského kláštera v 10.00.
Svoz seniorů na hřbitov se v měsíci březnu neu-
skuteční.
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, vždy 
v pátek od 15.00 do 17.00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7.00–15.30 hod. 
na ul. Svitavské 44, M. Třebová.
Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.739 002 744.

Zprávy z OCHMT  
Dobrovolnický program Kamarád
Již dříve jsme vás informovali o nově 
vznikajícím dobrovolnickém programu 
Kamarád. V tomto projektu se středo-
školák věnuje dítěti, které může mít 
problém např. s učením, s chováním, 
se začleněním do kolektivu apod. Jejich 
setkání probíhá jednou týdně. Pro náš pro-
jekt se nám podařilo získat více než dvacet 
dobrovolnic – obětavých studentek místních střed-
ních škol, které prošly školeními pod vedením 
zkušených lektorů. Během půl roku, kdy probíhaly 
všechny nutné přípravy, se nám také podařilo zís-
kat grant z nadačního fondu „Albert pomáhá“. 
K naší obrovské radosti nám nadační fond Albert 
přispěje na tento program částkou 100 000 Kč. 
Upřímně děkujeme také firmě Kayser, s.r.o., která 
náš program podpořila částkou 5 000 Kč.
V programu Kamarád máme ještě stále volná místa 
pro zájemce z řad dětí. Rodiče, jejichž děti by měly 
zájem se do programu zapojit, mohou kontaktovat 
p. Vendulu Kouřilovou na tel. 731 604 564.

Sběr autolékárniček pro Keňu
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky auto-
lékárniček, které mnohým z nás zůstaly doma po 
výměně za nové. Autolékárničky poputují do Keni 
přes humanitární organizaci ADRA. Sběr lékárni-
ček byl ukončen koncem února. 

Postní almužna
Jak se již stalo tradicí na Popeleční středu, která 
letos připadá na 9. 3. si lidé v kostelech Morav-
skotřebovského a Jevíčského regionu mohou vy-
zvednout papírovou kasičku, do které si po celou 

dobu postní, mohou odkládat peníze, které 
ušetřili tím, že si odepřeli něco, co mají 

rádi např. nějakou sladkost, časopis, 
cigarety apod. Z výtěžku této sbírky 
OCHMT zakoupí kompenzační pomůc-
ky do půjčovny zdravotních a kompen-

začních pomůcek, která slouží občanům 
celého regionu již třetím rokem.

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:
Dne 16. 2. se klienti obou služeb zúčastnili již 
X. Valentýnského plesu, který pořádal Domov na 
rozcestí ve Svitavách společně se Společností pro 
podporu lidí s mentálním postižením. Jako tradič-
ně si mohli na této akci lidé s handicapem zatančit, 
zasoutěžit a navázat nová přátelství. 
Další informace a kontakty najdete na našich in-
ternetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, 
či v zařízeních DS Domeček a  STD Ulita na ul. 
Svitavská 44, M. Třebová.

Ludmila Dostálová, ředitelka oblastní charity

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”
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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

3. 3. Basketbal – obvodní kolo soutěže dívek a chlapců 
8.-9. tříd, v tělocvičně gymnázia, dívky od 13.00, chlapci 
od 14.30. Vítězné družstvo postupuje do okresního kola. 
3.-4. 3. Recitace – oblastní kola pro ZŠ, od 9.00 hod. v kon-
certním sále ZUŠ. 

JARNÍ PRÁZDNINY v DDM – akce pro veřej-
nost:
Po – 7. 3. Výroba dekorativních květináčů ubrous-

kovou technikou zvanou Decoupage
Út – 8. 3. Malujeme na sklo – dekorativní ob-

rázky podle předloh.
St – 9. 3. Rámeček na zavěšení – práce s tuží 

a výroba rámečku na zavěšení.
Čt – 10. 3. Lezení na umělé stěně
Akce vždy dopoledne 9.30–11.30 a odpoledne 
13.00–15.00. S sebou přezůvky, pracovní oděv, 
10 Kč. Zveme i rodiče s předškoláky. Bližší infor-
mace na plakátech.

17. 3. Okresní kolo Basketbalu dívek 8.–9. tříd – od 8.30 
v tělocvičně ZŠ Městečka Trnávky, doprava autobusem je 
zajištěna, v 8.05 hodin z aut. nádraží.
21. 3.–22. 3. Poznávání živočichů (obvodní kolo) pro žáky 
5.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Soutěž bude 
probíhat v DDM v 8.00 – 14.00 hodin. 
24. 3. Švihadlový čtyřboj – od 13.00 hodin ve velké  tělo-
cvičně ZŠ ČSA, Kategorie: 1.–3. třída dívky odděleně pod-
le tříd, 1.–3. tříd chlapci dohromady, akce je ve spolupráci 
se Zdravým městem a ZŠ ČSA Mor. Třebová, ceny pro ví-
těze jed. kategorií.
30. 3. Zpíváme pro radost – oblastní kolo pro ZŠ, od 9.00 
v koncertním sále ZUŠ. Recitační a pěvecká soutěž se koná 
ve spolupráci se ZUŠ v M.Třebové.

NABÍDKA  LETNÍCH TÁBORŮ:
1. Příměstský LT: Termín 11.-15. 7. 2011, denně od 8.00 
do 16.30 pro děti 1.-3. tříd. Strava – 2x svačina + oběd v re-
stauraci, pitný režim neomezen. Táborový program všeo-
becného zaměření s CTH, součástí opět výlety a koupališ-
tě. Cena: 1.100 Kč (pro členy kroužků DDM poskytujeme 
slevu 100 Kč). Děti můžete předběžně hlásit v DDM také 
telefonicky, a to do 15. 4. 2011.

2. Letní tábor v DDM s možností výuky břišních tanců: 
18. 7.- 24. 7. 2011 pro děti 3.-7. tříd. Strava 5x denně, pitný 
režim neomezen, ubytování v DDM. Denně výuka břišních 
tanců, soutěže v klubovně, na zahradě a v přírodě v rám-
ci CTH, výlety, turistika, koupání, hry aj. Cena: 1.950 Kč 
(pro členy kroužků DDM poskytujeme slevu 100 Kč). Děti 
můžete předběžně hlásit v DDM také telefonicky do 15. 4. 
2011. 
3. Letní tábor v DDM: Termín 25.-31. 7. 2011 pro děti 
2.-5. tříd. Strava 5x denně, pitný režim neomezen, uby-
tování v DDM. Sportovní a kreativní činnost v klubovně 
a v přírodě je součástí CTH „Expedice Yetti“. Doplňkový 
program – výlety, koupaliště, diskotéka, noční hra, spon-
tánní aktivity aj. Cena: 1.950 Kč (pro členy kroužků DDM 
poskytujeme slevu 100 Kč). Děti můžete předběžně hlásit 
v DDM také telefonicky, a to do 15. 4. 2011.
4. LT Na Srnčí od 13.-20. 8. 2011 pro děti od 2.-6. tříd, 
ubytování ve zděné budově, pokoje 3 a 4 lůžkové, strava 5x 
denně, pitný režim neomezen, do táborové činnosti je za-
hrnuta CTH (celotáborová hra), táborové kino a diskotéky, 
v rekreačním středisku jsou dva bazény. Cena: 2 600 Kč, 
pokud dítě navštěvuje ZÚ DDM poskytujeme slevu 100 
Kč, hlásit se můžete i telefonicky na DDM do 15. 3. 2011.
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích a našich 
webových stránkách, kde jsou i fotografie z loňských tá-
borů. Přihlásit se můžete telefonicky, emailem nebo přímo 
v DDM.

PRÁZDNINY V CHORVATSKU – 4 volné stany!
DDM pořádá pro rodiče a prarodiče s dětmi Prázdninový 
pobyt v Chorvatsku. 
Termín: 8. 7. – 17. 7. 2011 na Ostrov Murter. Cena: dítě 
4500 Kč, dospělý 4700 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování 
ve vybavených stanech se dvěma ložnicemi a kuchyňkou, 
doprava, pojištění, program pro děti. Není zahrnuta poby-
tová taxa a strava. Stravu lze dokoupit. Nahlaste se prosím 
co nejdříve.
Podrobnosti na plakátech a na našich webových stránkách.

Připravujeme pro veřejnost:
30. 4. Čarodějnický rej
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál
28. 5. Pohádkový Les
11. 6.  Fortitudo  4. ročník – festival ohně a žonglování

Březen – měsíc čtenářů
Výstava audioknih z fondu městské knihovny• 
Týden čtení • 
Maraton čtení – setkání s autory knih – 17. 3. beseda • 
se spisovatelkou Martinou Drijverovou
Čtenář roku 2011 – městské, krajské a celostátní kolo • 
– 31. 1. – vyhlášení Moravskotřebovského čtenáře 
roku

10. 3. – Putování po Jihovýchodní Asii
Přednáška pražského fotografa Jiřího Noska, který strá-
vil 4 měsíce cestováním po jihovýchodní Asii (Thajsko, 
Laos, Vietnam, Kambodža). Začátek je v 17.30 hod. 
v sále sociálních služeb (Svitavská ul.)
14. 3. – Mnemotechnika – kompenzace naší nedokonalé 
paměti. Přednáška o trénování paměti, lektorka – Ing. Iva 
Pekníková. Začátek v 17.00 hod. v Sociálních službách 
města – Svitavská ul.
24. 3. – Babinec v knihovně. Tentokrát o stolování…
Setkání slečen, dívek, žen všeho věku, které se chtějí 
něco dovědět a ještě si popovídat v příjemném prostředí 
knihovny. Paní Marta Pluháčková, učitelka praktických 
oborů gastro z ISŠ Moravská Třebová, nás zasvětí do 
pravidel stolování doma, v restauraci i ve společnosti. 
Jak mít doma hezky prostřený stůl, jak se neztrapnit ve 
společnosti a mnoho jiného se dovědí ty, které přijdou do 
knihovny v 17.30 hod. Vstupným na babinec je vlastní 
nebo kupované občerstvení!
29. 3. – Nový Zéland
Beseda Bc. Hany Schreiberové o jejím pobytu na N. Zélan-
du. Začátek v 17.30 hod., společenský sál sociálních služeb.
31. 3. – Knižní novinky pro děti a maminky
Představení knižních novinek v mateřském centru Slu-
níčko, začátek v 10.00 hod.
Magnesia Litera – nejlepší české knihy roku 2010
Zapojte se do čtenářské části soutěže Magnesia Litera 
a vyhrajte zajímavé knihy! Ve čtenářské soutěži zvítězí 
kniha, která do 31. března 2011 získá nejvíce hlasů. Hla-
sovat můžete prostřednictvím korespondenčních lístků 
umístěných v knihovně nebo prostřednictvím webového 
formuláře.
Audioknihy – Rádi posloucháte příběhy? Pak právě Vám 
jsou určeny audioknihy, zvukové záznamy načtených 
knih. Knihovna je nakupuje do svého fondu a půjčit si je 
můžete právě vy. Vy, kteří máte špatný zrak, kteří si potře-
bujete zpříjemnit dlouhé cestování, kteří si chcete zpestřit 
čas při nudných domácích pracích, vy kteří potřebujete 
načíst povinnou školní četbu, vy kteří… Vy všichni, co 
rádi posloucháte mluvené slovo.
Audioknihy načetli oblíbení herci, známí umělci, což je 
dostatečnou zárukou vysoké umělecké kvality. Jaké zvu-
kové knihy nabízí knihovna svým uživatelům, se dovíte 
od pracovnic knihovny, najdete je v elektronickém kata-
logu a po celý měsíc březen budou k vidění na výstavě 
audioknih, kterou knihovna v rámci Března-měsíce čte-
nářů, pořádá.
Knihovna dětem
  2. 3. – Zvířátka
  9. 3. – Modelujeme ufony
16. 3. – Barevná želvička
23. 3. – Chobotnice z vlny
30. 3. – Ptáček na špejli
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK. Pro-
gram je připraven ve spolupráci se studentkami 4. roční-
ku oboru asistent v sociálních službách ISŠ v Moravské 
Třebové.
Jarní prázdniny v knihovně
Během jarních prázdnin zveme do knihovny všechny 
děti, které si rády hrají a soutěží. V dětském oddělení 
pro ně budou v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 
do 17.00 hod. připraveny různé hry, soutěže, hádanky, 
výtvarné dílny a další činnosti.
  7. 3. – Soutěžíme v pexesu (dopoledne)
  Hrajeme stolní hry – Kris-kros, Scrabble, dáma, 

janga, aj. (odpoledne)
  8. 3. – Soutěž ve skládání puzzle (dopoledne)
 Modelujeme pravěká zvířata (odpoledne)
  9. 3. – Soutěž ve hře Člověče, nezlob se (dopoledne)
 Hrajeme karetní hry a piškvorky (odpoledne)
 Stiga, hokej – příprava na čtvrteční turnaj (celý 
den)
10. 3. – Stolní fotbal a hokej – soutěž (dopoledne)
 TANGRAM – soutěž ve skládání hlavolamu (odpol.)

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 slu-

žeb, Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy: pondělí v 10.00 hod. – klubovna 
 středa v 17.00 hod. – tělocvična – do od-

volání se ve středu nekoná 
 čtvrtek v 18.00 hod. – tělocvična 
Malování s hudbou
dospělí – 1 x týdně 1 hod. (mohou přijít i rodiče 

s dětmi)
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 

8, Moravská Třebová
kdy: pondělí v 16.00 hod.
upozornění: vždy se koná jen po předchozím 

přihlášení zájemců (nejpozději den pře-
dem!!!) na uvedený tel. nebo email

Muzikoterapie
dospělí, mládež – bubny (začátečníci, pokroči-

lí), 1x týdně á 2 hod.
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 

8, Moravská Třebová
kdy: čtvrtek v 18.00 (začáteč.), 19.15 hod. (po-

kročilí)

informace:  tel: 776 680 759, 461 316 734 
mail: duhovylabyrint@centrum.cz

Po celou dobu prázdninového programu si mohou děti 
v knihovně vyměňovat písmenka do soutěže „Kdo čte 
ten, ten se nenudí“, mohou se zapojit do stříhání látek 
pro stacionář Domeček, luštit křížovky a sudoku nebo 
řešit vědomostní kvizy.
14. – 15. 3. Čteme rychle a vnímavě  
Soutěž pro děti v rychlosti čtení a v pochopení přečte-
ného textu, dětské oddělení knihovny v době od 8.00 do 
12.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod., další zájemci dle 
individuální domluvy. Soutěžní kategorie: 2. tř., 3. tř., 4.-
5. tř., 6.-9. tř. ZŠ. Kolektivní návštěvy oznamte, prosím, 
předem. Nejrychlejší čtenáře odměníme!
14. 3. – 19. 3. – Týden čtení
Děti čtou seniorům – senioři čtou dětem
15. 3., 17. 3. – Děti čtou seniorům, začátek ve 14.30 hod. 
v sále sociálních služeb
14. 3., 16. 3. – Senioři čtou dětem, začátek ve 14.30 hod. 
v dětském oddělení MěK
19. 3. – Čteme si navzájem, od 9.00 hod. do 12.00 hod. 
v dětském oddělení MěK
Prosíme všechny, děti i seniory, kteří rádi čtou a chtě-
jí se zapojit, přihlaste se v knihovně. Kontakty: 
tel. 461 316 971 nebo knihovna@mkmt.cz
17. 3. – Martina Drijverová
Beseda se známou spisovatelkou knih pro děti. Určeno 
žákům 1. – 3. tříd po předchozí domluvě s MěK.
31. 3. – Slavnostní odpoledne – Moravskotřebovský 
Ámos, Čtenář roku 2011, Mladý čtenář 2011
Vyhodnocení ankety Moravskotřebovský Amos, soutěže 
Mladý čtenář 2011 a nově ocenění Moravskotřebovské-
ho čtenáře roku pro nejlepšího čtenáře knihovny. Začátek 
ve 14.30 hod. v zasedacím sále MěÚ, Olomoucká ul. 2.
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Společnost česko-německého porozumění  
Walthera Hensela v Moravské Třebové

Vás srdečně zve

Na besedu badatele Jiřího Vymětalíka

Staré hrady, hrádky, 
města i městečka

aneb jak se u nás žilo v časech dávných
čtvrtek 24. března 2011 ve 14. hodin

v prostorách společnosti v budově Městského muzea v Moravské Třebové
V š e ch n y   s r d e č n ě   z v e m e

Nové tvářičky mezi námi
Ve čtvrtek 3. 2. 2011 se ve 13.00 hodin otevřely dveře 
naší školy budoucím prvňáčkům. Už před 13. hodinou 
jsme mohli vidět ve vestibulu školy děti, které netr-
pělivě očekávaly, co bude dále. Na některých z nich 
byla vidět nejistota, někdy i obava. Některé z nich si 
počínaly jistě a bez jakéhokoli ostychu. Ve třídách, 
kde se zapisovalo, se však všechny děti setkaly s vlíd-
nými učitelkami a učitelem, a tak i u těch nejvíce ne-
důvěřivých opadlo napětí a převládla radost a spoko-
jenost. Radost budoucím prvňáčkům udělaly drobné 
pozornosti, které škole věnovali hodní sponzoři. 
Naši budoucí kamarádi měli šanci si ověřit i své po-
hybové nadání. V tělocvičně měli připraveny růz-
né disciplíny a nádherné kartičky, které obdrželi po 
absolvování „kolečka“ aktivit. Při odchodu ze ško-
ly jsme u některých z nich zaznamenali tváře, které 
vyjadřovaly asi tohle: „Tak jsem to dokázal/a“. Snad 
každý budoucí prvňáček procházel školu se svým 
průvodcem nebo průvodkyni. Byli jimi žáci 9. tříd. 
Ti pomáhali rodičům i dětem orientovat se v naší roz-
lehlé škole.
K zápisu přišlo 69 dětí. Všichni se na ně moc těšíme.

Redakční rada školního časopisu

Soutěž v ZUŠ 
Soutěživost je jednou ze základních lidských 
vlastností a děti jsou jí obdařeny v míře oprav-
du hojné. Snad právě díky této skutečnosti a díky 
opravdu velkému nadšení všech soutěžících byla 
dne 9. února v naší Základní umělecké škole již 
od půl osmé tak uvolněná, přátelská a uměním 
překypující atmosféra. Sjeli se k nám soutěžící, 
jejich pedagogové, rodiče, známí a porotci ze zá-
kladních uměleckých škol v Poličce, Litomyšli, 
Svitavách, Bystrém, Dolním Újezdu a Jevíčku, 
(soutěžili však i žáci ZUŠ Moravská Třebová, 
a nutno říci, že vůbec neudělali ostudu), aby spo-
lečně vyslechli, povzbudili a v neposlední řadě 
také ohodnotili a odměnili více než sto účastníků 
okresního kola soutěže Základních uměleckých 
škol. Soutěžilo se v oborech hra na klavír, hra na 
akordeon a hra na kytaru. Soutěžící, které poro-
ty shledaly nejzdatnějšími, potom postoupili do 
krajského kola. Nám proto nezbývá nic jiného 
než držet všem mladým umělcům palce a podpo-
rovat je na jejich ne vždycky jednoduché cestě za 
štěstím, za dobrou pohodou, za hudbou.

ZUŠ 

Studenti gymnázia na 
Festivalu vědy a techniky

Gymnázium v Moravské Třebové se opět zapojilo do festivalu vědy a tech-
niky. Minulý rok postoupily do krajského kola čtyři projekty z oblasti fyziky, 
informatiky, medicíny a astronomie. Žák Jan Dulaj vyhrál v kategorii Junior 
s projektem Automatické vyčerpávání vody ze solárního systému a zúčast-
nil se krátkodobé stáže ve Francii. Dne 11. 2. 2011 proběhlo v Lanškrouně 
okresní kolo IV. ročníku Festivalu vědy a techniky. Na festivalu bylo celkem 
90 projektů, v kategorii Junior 47 a v kategorii Středoškolák 43. Gymnázium 
Moravská Třebová reprezentovalo sedm projektů. V kategorii Junior bylo za-
stoupeno pět projektů z následujících oborů: fyzika – Ochrana proti přepěťo-
vým špičkám (Jan Dulaj), zoologie – Nevšední chovanci terárií (Lucie Černá 
a Magdaléna Švecová), astronomie – Od zrození po zánik hvězd (Jitka Fakto-
rová), medicína – Statistiky dvojčat (Veronika Matušáková a Barbora Klege-
rová), společenské vědy – Střípky z Hitlerovy dálnice (Renata Štaffová). V ka-
tegorii středoškolák byly zastoupeny projekty z informatiky – Vykreslování 
atomových orbitalů (Viktor Skoupý) a ze zoologie – Zmije – působení jedu 
na organismus hlodavce (Tereza Švecová). Úkolem studentů bylo co nejlépe 
vysvětlit a popsat svůj projekt před odbornou hodnotitelskou komisí. Do kraj-
ského kola, které se pořádá ve dnech 17. a 18. března v Pardubicích, postou-
pilo šest projektů z našeho gymnázia. Všem postupujícím studentům přejeme 
hodně štěstí v krajském kole.

Michal Čermák

Novinky 
z „Křižovatky“

Ve čtvrtek 3. února proběhl na naší ško-
le zápis dětí do 1. třídy. Velikým překva-
pením pro nás byla hojná účast dětí s ro-
diči. Do 1. třídy bylo zapsáno 25 dětí. 
I v příštím školním roce mohou všechny 
děti, které u zápisu do 1. třídy neuspěly, 
navštěvovat přípravnou třídu. Tato třída 
bude i příští rok otevřena na naší škole.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
sponzorům, jmenovitě paní Lence Na-
vrátilové, Marcele Pallové a Ing. Švecovi 
zastupujícímu firmu BESIP. Poděkování 
patří i firmám Nestlé, Rama a Danone. 
Díky těmto dárcům mohly děti od zápi-
su odcházet s množstvím dárečků, které 
využijí při výuce ve škole nebo při domá-
cí přípravě. Při zápisu si děti vybraly též 
kvalitní českou aktovku, tu dostanou 1. 
září ve škole.

Mgr. Eva Hromádková
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Další rozvoj atletiky ve městě

Muži z AKMT mají za 
sebou první start!

V neděli 23. 1. se v Jablonci nad Nisou uskutečnily 
přebory Pardubického a Královehradeckého kraje 
v atletice, kterých se zúčastnilo i 6 třebovských zá-
vodníků. Jmenovitě: Havlík (60 m, 200 m, 400 m), 
Matuška (200 m, 800 m), Nečas (60 m, 200 m, 
koule), Sekanina (60 m, 200 m), Schramm (200 m, 
1500 m) a Strouhal (400 m, 3000 m). Pro mnohé 
to byl premiérový start na takovýchto závodech, 
jiní startovali naposledy před pěti lety a deseti kily. 
Proto před začátkem panovala v družstvu značná 
nervozita, která ale s prvním startovním výstřelem 
ihned opadla. V nabité konkurenci se naši muži 
rozhodně neztratili a svým soupeřům, se kterými 
budou v létě bojovat o postup do II. ligy, o sobě 
dali výrazným způsobem vědět. Budiž jim tyto 
přebory, jakož i zbytku týmu, motivací do trénin-
ků a do dalších závodů. 

Snad nejsmysluplnější a nejcennější kategorií v re-
alizované městské anketě Sportovec roku je ta, vze-
šlá nezávisle na TJ Slovan a jeho oddílech z města 
samotného. I ona prošla vývojem od r. 2005, když 
se ustálila na základním principu: ocenění patří 
i těm starším (dříve narozeným), co dělali sport za 
naprosto jiných podmínek a vlastně spoluvytvářeli 
dnešní možnosti. Stává se tak poděkováním spor-
tovním osobnostem za jejich celoživotní přínos 
v oblasti sportu. V minulosti střelka výběru zamí-
řila i na některé mladší jedince (i přesto osobnosti), 
nicméně ony V.I.P. osobnosti moravskotřebovského 
sportu jsou navždy nezpochybnitelné.
Připomeňme si ty, kterým se této cti dostalo: 2003 
– Mačát Václav (1949), 2004 – Kostková Anna 
(1930), 2005 – Mačát Václav (1921), 2006 – Při-
chystal Václav (1937), 2007 – Doleželová Helena, 
Hlaváč Eduard, 2008 – Cihlář Ludvík aj. (Matou-
šek František, Mazalová Helena), 2009 – Štěpánek 
Antonín.

Nejnověji se dostávají pocty k fotbalistům. Spor-
tovními osobnosti se pro rok 2010 se stali:
Stanislav MILDE (1931)
Vincenc ZEMÁNEK (1931)

MILDE Stanislav (1931)
*v anketě Sportovec roku vyhodnocen v katego-
rii trenér (2000); dlouhodobý hráč a trenér morav-
skotřebovského fotbalového týmu; po skončení 
aktivní činnosti celkem třikrát trenérsky oživoval 
zdejší fotbal. I ve svém pokročilém věku je pravidel-
ným návštěvníkem většiny mistrovských utkání… 
*rodák z Prostějova, kde také začínal s fotbalem. 
Železárny tenkrát válely II. ligu. Zcela jistě talento-
vaný, technicky založený, z převahy této i panovač-
ný na hřišti samém, nakonec oželel další svůj fotba-
lový růst, když se v jeho životě narýsoval pracovní 
přestup i přesídlení do Moravské Třebové.
Pod trenérským vedením Aloise Procházky tmelil 
kolektiv nových hráčů svého týmu a SK Třebová 
šla vzhůru v tabulkách Brněnského kraje, posléze 
Východočeského. Právě tam se dostala, ještě za ak-
tivního působení „Zajíce“, jak zněl oficiální, všeo-
becně známý pseudonym fotbalisty.
Vývoj moravskotřebovského fotbalu se zastavit sa-
mozřejmě nemohl, vždyť patří k nejstarším pová-
lečným sportům ve městě. Prožíval samozřejmě si-
nusoidní vlny (jednou nahoře, jindy dole), ale právě 
ty okamžiky dole vždy „šperkoval“ svou angažo-
vaností Stanislav Milde. Byť se musel, po skonče-
ní kariéry v M. Třebové, vrátit ze svých dočasných 
hráčských a trenérských působišť v Linharticích, 
Křenově, Boršově, vždycky rád se vracel tam, kde 
dožíval svá nejlepší fotbalová léta.

Třikráte se vrátil k trénování v hlavním týmu Slova-
nu. Naposledy v r. 1997.

ZEMÁNEK Vincenc (1931)
*v anketě Sportovec roku vyhodnocen v kategorii 
trenér (1999); dlouhodobý hráč Slovanu; po skon-
čení aktivní kariéry se dvacet pět let podílel na ří-
dící činnosti výboru kopané (do r. 1994); dodnes je 
pravidelným pozorovatelem a zasvěceným glosáto-
rem fotbalu, který nikdy nechybí na zápasech a je 
vždy schopen ve věcné diskuzi poradit nejednomu 
z renomovaných trenérů.
Jako zaměstnanec Hedvy 02, jejíž ředitel Špaček 
převzal vedení fotbalu, se nemohl po konci fotbalo-
vé kariéry nezapojit do funkcionářské práce. Dlužno 
podotknout, že tu za 20 let působení notně kultivoval 
a zefektivnil (což mělo paralelu s jeho zaměstnáním). 
Pracovat s ním na řízení nejvlivnějšího, nejrozšíře-
nějšího a nejúspěšnějšího sportu ve městě byla po-
hoda. Byl do poslední chvíle aktivní plně zapálený, 
kreativní, vstřícný i dostatečně kompromisní. Kéž 
by něco podobného zdobilo i dnešní managery!
Pak přišla jiná doba. Vinca se staral o své děti 
a vnoučata, fotbal ovšem chybět nemohl, byl v něm 
tak hluboce zakořeněný, že v posledním desetiletí 
(bez ohledu na pozici třebovského fotbalu) na žád-
ném zápase nechyběl. Dobře si rozuměl se všemi 
angažovanými cizími trenéry, kteří s respektem 
přijímají dodnes jeho výtky, pochvaly i rady. Inu, 
takový má ten pán, náš jubilant a oceněnec, respekt 
v současném světě moravskotřebovského fotbalu! 
Oba jmenovaní byli ocenění – za zásluhy o rozvoj 
fotbalu ve městě – rovněž v roce 2006 při oslavách 
50 let TJ Slovan.

Spinning v novém
V únoru letošního roku se všichni příznivci 
spinningu dočkali dlouho očekávaného stě-
hování. Nové zázemí vzniklo v budově Re-
hau arény. „Jsme rádi, že se nám podařilo 
stěhování uskutečnit. Oproti bývalým prosto-
rám, které nebyly zařízeny na provozování 
sportovních aktivit, zde oceňujeme především 
kvalitní vzduchotechniku a také sociální zá-
zemí,“ uvádí provozovatelka spinningu Ka-
teřina Truhlářová. SPINNING je energeticky 
účinné skupinové cvičení na stacionárním 
kole. Tento cyklistický program nabízí fy-
zické a psychické prvky sportovního trénin-
ku lidem každého věku a úrovně zdatnosti. 
Je vhodný pro ty, kteří si chtějí udržet nebo 
zlepšit svoji kondici, pro ty, kteří chtějí pečo-
vat o svou postavu a stejně tak i pro sportov-
ce v tréninku. 
www.spinning.trebova.eu

Je již téměř tradicí, že žákovské oddíly atleti-
ky TJ Slovan, jakožto i družstva či jednotlivci 
ze základních a středních škol města, dosahují 
každoročně úspěchů na krajských a celostátních 
soutěžích v atletice. V posledních dvou letech 
jsme zaznamenali další propagaci tohoto sportu 
prostřednictvím Moravskotřebovských vícebojů 
mládeže a veřejnosti. Od nového roku dochází 
k posunu atletiky ve městě zase o výrazný kus 
dále. Oddíl se totiž rozšiřuje o nově vzniklé 
družstvo mužů. Ti svou soutěž začínají v Kraj-
ském přeboru, sice 22. 5. 2011 v Hradci Krá-
lové. Kádr tvoří muži s cennými zkušenostmi 
z republikových soutěží i větších oddílů, stejně 
jako další talentovaní atletičtí nadšenci, má tedy 

velký potenciál. Prvním rokem je cílem hlavně 
stabilizovat sestavu nově utvořeného týmu. Taj-
ným přáním je potom se v baráži na sklonku léta 
poprat o postup do II. ligy. Věřme tedy, že do 
každého závodu zasáhne plný počet (24) spor-
tovců a popřejme jim, v prvním roce jejich pů-
sobení, hodně štěstí!
KP 2011:
1. kolo – 22. 5. Hradec Králové
2. kolo – 5. 6. Týniště nad Orlicí
3. kolo – 25. 6. Svitavy 
4. kolo – 28. 8. Nová Paka
5. kolo – 4. 9. Týniště nad Orlicí

Miloslav Nečas, AKMT

Sportovní osobnosti 2010

TJ Slovan1964/65: Škrabal, Milde St., Bača, Sedlák, Bílý, Stejskal, Kukučka, Šponer, Horák, Doležel, Vogt
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

5. 3. sobota – Účast na DP „Hledání Stromoucha“ do 
Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Trasy 8, 15, 25 km. Odjezd 
vlakem v 7.04 hod, sraz na nádraží ČD v 6.50 hod, návrat 
okolo 17.00 hod. Vede: Ing. Šindelář.
9. 3. středa – Březnové „Přátelské posezení v klubov-
ně odboru“. Začátek v 18.00 hod. Prodiskutuje se upřes-
nění programu na měsíc duben 2011 a proběhne příprava 
DP Vandr skrz Maló Hanó.
13. 3. neděle – Pěší výlet na „Boskovicko“ s návštěvou 
blízkého okolí a zajímavostí města Boskovice. Odjezd 
vlakem v 6.53 hod. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6.40 
hod, návrat v 16.46 hod. Vede: MUDr. Doleželová.
19. 3. sobota – Účast na DP „Jarní přírodou“ v okolí 
Jaroměřic. Prezence 7-10 hod.Trasy pěší 7, 16, 23, 38 km, 
cyklo 10, 30, 65 km. Dle zájmu bude přeprava dohodnuta 
na pravidelné březnové schůzce. Vede: J. Kuncová.
26. 3. sobota – Účast na „Zahájení turistické sezóny 
u pramenů řeky Svitavy“. Trasy 8–16 km. Součástí 
akce bude prohlídka města a odběr vody z pramene Svita-
vy – EURORANDO 2011. Odjezd linkovým autobusem 
v 8.20 hod, sraz zájemců v 8.10 hod na autobusovém ná-
draží. Návrat v 15.30 hod. Vede : E. Kolaříková.
V březnu budou opět uskutečňovány pravidelné středeč-
ní a nedělní odpolední vycházky, případně vyjížďky do 
blízkého okolí. Pokud je v plánu uveden nedělní celo-
denní výlet, odpolední vycházka se přesouvá na sobotu. 
Sraz ve 13.00 hod. u autobusového nádraží na Komen-
ského ulici. Bližší informace u MUDr. Doleželové na tel. 
461 316 755. 
Připravujeme:
9. 4. 2011  DP „Vandr skrz Maló Hanó“
Případné změny v programu a doplňky budou zveřejně-
né ve vývěsní skříňce a na webových stránkách odboru 
www.kctmt.webnode.cz.

Horolezecký oddíl
V sobotu 12. 2. uspořádal Horolezecký oddíl M.Třebová 
závody mládeže v lezení na umělě stěně – ALPINE PRO 
CUP 2011. V hale II. základní školy se sešlo na 40 závod-
níků ze základních a středních škol z regionu Moravskotře-
bovska a Jevíčska. Soutěžilo se v lezení na obtížnost. Po 
dvou kvalifikačních kolech postoupili ti nejlepší do finále, 
ve kterém se rozhodovalo o nejzdatnějšího lezce. 
Další disciplínou bylo lezení na rychlost, kdy nejrychlej-
ším lezcem se stal Tomáš Jochec, kdy 7 m vysokou stě-
nu zdolal v čase 9:37. Majitelem poháru, který byl určen 
pro nejzdatnějšího lezce, se stal teprve 6 letý Marek Ševčík 
z Jevíčka, který dokázal ve své kategorii bez obtíží zdolat 
všechny trasy.
V rámci doprovodného programu vystoupili s ukázkami 
své činnosti zájmové kroužky pod hlavičkou DDM (břišní 
tanečnice, aikido, C-WALK tanečníci) a dále se svojí rally 
show (jízda se závodními modely aut) bratři Schillerovi ze 
Schanny teamu. Během celého dne si mohli nechat účastni-
ci vyzdobit svůj obličej různými malůvkami  (facepaiting) 
od Zdeňka Zelinky.
Akce proběhla ve spolupráci s těmito subjekty: hlavní 
sponzor ALPINE PRO, dále DDM M. Třebová, Zdravé 
Město M. Třebová, internetové rádio DWD, informační 
centrum M. Třebová, výškové práce René Réda, Rehau 
a Elkon Elektro.
Více informací a fotografie naleznete na webu: 
www.horozavody2011.webnode.cz. 

Martin Červinka, za pořadatele
Red. upraveno a kráceno

Sportovní úspěch v rámci okresu
Lukáš Kolouch králem regionálních sportovců

Polička – V zaplněném sále Tylova 
domu byly v úterý 1. února 2011 večer 
slavnostně vyhlášeny výsledky třetího 
ročníku ankety o nejúspěšnější spor-
tovce regionu Svitavska. Na trůn krále 
okresních sportovců usedl díky svým 
vynikajícím výsledkům dosaženým 
v roce 2010 travní lyžař TJ Slovan Mo-
ravská Třebová Lukáš Kolouch. Junior-
ský mistr světa z íránského Dizinu zvítě-
zil nejen podle odborné komise, ale i ve 
čtenářském hlasování a stal se rovněž sportovní hvězdou 
Svitavského deníku. (zpráva z denního tisku)
Anketa si již získala své příznivce i prestiž, takže zájem 
o ni předčil očekávání. Máme tím na mysli množství no-
minantů, stejně jako snahu být při aktu slavnostního vy-
hlašování. Mezi těmi, kdož oceňovali nejlepší sportovce, 
byli i zástupci moravskotřebovské radnice M. Izák, sta-
rosta a P. Brettschneider, místostarosta.
Moravskotřebovští sportovci se rozhodně neztratili, za-
znamenali celkem 22 nominací a v sedmi případech, re-
spektive osmi dosáhli nakonec na prestižní ocenění.
Kolouch Lukáš, TJ Slovan M. T., travní lyžování – 1. mís-
to *dospělí
Havlík Petr, TJ Slovan M. T, kulturistika – 3. místo *do-
spělí
Mačát Václav nejml., TJ Slovan M. T, travní lyžování – 
5. místo *žáci
TJ Slovan, volejbalové kadetky *kolektivy dorost; Mačát 
Daniel, TJ Slovan M. T., travní lyžování *trenér; König 
Leopold ml., M. Třebová, Net App, cyklistika *krajánek; 
seriál Cykloman *cena RSS; Kolouch Lukáš *hvězda 
Svitavského deníku.

Celý galavečer byl i tentokrát zcela interesantní a emotiv-
ní podívanou. O kulturní zážitky se postaraly zpěvačky 
Martina Pártlová a Monika Agrebi, o adrenalinové ekvi-
libristé Alex a Klára. V programu se představili i latin-
sko–američtí svitavští mladí tanečníci. Dvouhodinovou 
akcí provázel osvědčený moderátor Radek Šilhan, který 
setkání jako vždy komentoval s lehkých vtipem i nadhle-
dem. Jak zhodnotili pořadatelé ze Svitavského deníku: 
„Byla to povedená slavnost regionálního sportu a jeho 
reprezentantů.“
Daniel Mačát, coach státní reprezentace travních lyžařů, 
který se objevil ve vybrané společnosti oceněných trenérů 
přivezl do Poličky ukázat vzácnou sportovní trofej, když 
se pochlubil křišťálovým glóbem, který jeho svěřenci zís-
kali za celkové vítězství v týmovém hodnocení uplynulé-
ho ročníku světového poháru. „Je to jedna z nejcenněj-
ších trofejí pro sportovce. Je za ní obrovské úsilí každého 
závodníka. Mnozí lyžaři si jí také cení více než medailí 
z mistrovství světa nebo olympiády,“ upozornil vyhodno-

cený trenér roku 2010 Daniel Mačát, 
že její zisk je pro české travní lyžo-
vání vynikajícím úspěchem.
Moravskotřebovský rodák a vítěz 
kategorie krajánek Leopold König 
ml. se po roce opět dočkal úspěchu. 
Všem v sále naznačil svou víru, že 
po přestupu z PSKK Whirlpool do 
profistáje NetApp se dočká startu 
na těch nejprestižnějších závodech. 
„O získání té nejvyšší Pro Tour li-

cence bude tým pod mým vedením usilovat,“ prozradil, 
což nemohl pochvalně nekomentovat moderátor slovy: 
„Je to úsměvné i zvláštní zároveň – Čech König bude líd-
rem v německé stáji.“ 
Třebovská cyklistika se dočkala i dalšího uznání, a to 
pro pořadatele populárního seriálu Cykloman, který láká 
do sedla stovky cyklistů všech generací. „Letos chystá-
me jubilejní desátý ročník. Jsme rádi i za velký zájem 
o cyklistiku mezi nejmenšími dětmi,“ uvedl předseda po-
řádajícího CK Slovan Vladimír Dokoupil, který dovedl 
na podium další „soukmenovce“, aby i jim popřál pocit 
velkého zadostiučinění.
Kulturista Petr Havlík si své umístění rovněž zasloužil. 
Nám prozradil své malé tajemství: „Věřím, že moje šťast-
ná hvězda bude stoupat ještě výš.“
Své ocenění velmi euforicky nesly moravskotřebovské 
volejbalové kadetky: „Za naším současným úspěchem 
jsou léta systematické dřiny, ale též neochvějné víry ve 
vlastní schopnosti a v naše vedoucí.“
V závěru se představili ti nejlepší v dospělé kategorii. 
O vítězství Lukáše Koloucha, travního lyžaře, nebylo 
žádných pochyb, na jeho jménu se shodla celá odborná 
komise, s jejím verdikt koreloval i názor čtenářů Svitav-
ského deníku. Jmenovaný získal na iránském mistrovství 
světa v Dizinu čtyři medaile. „Na ten svah jsem dlouhodo-
bě zvyklý a nadto se mi nevídaně dařilo. V podstatě to ne-
mohlo dopadnout lépe. Škoda, že domovská trať v M. Tře-
bové už není nedostačující pro mou kvalitní přípravu. 
Proto aktuálně využívám jiné Tišnov, Čenkovice. Jinak 
mám velkou kliku, že jsem obklopen lidmi rodiče, trenér 
ad., kteří mi fandí a svou práci dělají profesionálně. Můj 
úspěch je tak i jejich úspěchem. Vynasnažím se, abych ani 
v příštím roce nezklamal očekávání do mě vkládaná.“ 

Dodejme, že do sportovní ankety „Sportovec kraje 2010“ 
na základě výsledků z okresu postoupili ti nejlepší v jed-
notlivých kategoriích, tedy za Moravskou Třebovou Lu-
káš Kolouch, Daniel Mačát a Leopold König ml. Jistě ani 
tam nebyli bez šancí.Vyhlášení těch nejlepších se usku-
tečnilo ve svitavské Fabrice 28. února t. r.

Kompletní výsledky ankety najdete na www.rss-svitavy.cz.

Foto: Svitavský deník


