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Postrádáme bazén. Méně nás trápí nezaměstnanost?
Nedostatků vidí lidé kolem sebe víc
Ze skutečností, které jsou hendikepem života v Moravské Třebové a nebyly akcentovány
v konečných výsledcích hlasování o deset největších problémů, jsou zajímavé například tyto: chybějící generel cyklistiky
jako oblasti moderního a progresívního
životního stylu, zpomalení komunikace
v Udánkách a retardéry na jiných místech města, potřeba obnovení mobiliáře
Veřejnost chce plavání pod střechou
kulturních zařízení v muzeu a v BoršoPořádání veřejného fóra udržitelného
vě, projekt protipovodňové ochrany, či
rozvoje místní Agendy 21 k celkovéabsence přehledných informací o možmu rozvoji města naplánovalo na střenostech získání dotací pro malé podnidu 22. ledna Zdravé město Moravská
katele. Občané by také rádi, aby se dbalo
Třebová. Základní oblasti, které byly
na pokračování už započatých dobrých
v rámci veřejného fóra města Moravaktivit: budování dalších etap fitstezky
ská Třebová projednány a jsou souna Křížovém vrchu, urychlení budováčástí „Plánu zdraví a kvality života“,
ní in-line stezek a cyklotras z města do
byly podobné, jako v minulých letech.
okolí. V rámci zlepšení bezpečnosti by
Patří mezi ně veřejná správa a územní
chtěli být informování o stavu kriminarozvoj, životní prostředí, bezpečnost
lity ve svém nejbližším okolí, zejména
ve městě, doprava a mobilita, zdravý
Mládež se vyjádřila k faktům vztahujícím se k práci, studiu i akv případech jejího nárůstu v dotčených
životní styl, ekonomika a podnikátivímu odpočinku 		
Foto: Dagmar Zouharová částech města. Zaznělo také časté pouní, vzdělávání a výchova, volný čas,
kazování na nečistotu na chodnících, která zůly, samozřejmě po jeho kompletní rekonstrukci.
kultura a sociální oblast. V rámci každé z oblasstává po pejskařích.
Občany také trápí špatný stav budov základních
tí v pracovních skupinách dle odbornosti či záa mateřských škol, třetí příčku v žebříčku nespojmu hledali jejich členové prioritní témata, která
Pokračování na straně 2
kojenosti obsadilo hned několik problémů: neje dle jejich osobního mínění potřeba ve Třebové
existující chráněné bydlení pro hendikepované,
řešit. Z navržených problémů ve všech oblastech
parkování v Jiráskově ulici a absence klubového
pak přítomní vygenerovali deset těch pro město
místa pro mladé. Všechny výsledky vzešlé z lednejdůležitějších. Ve výstupu z letošního veřejného
nového hlasování viz tabulka dole.
fóra se protentokrát v tradičním Top Ten objeviUvnitř vydání najdete anketní lístek, na
kterém vyjádříte své stanovisko k probléDesatero problémů města Moravská Třebová
mům vzešlým z veřejného fóra 2014.
Fórum ZM, 22.1.2014
Anketní lístek je k dispozici na webových
OBLAST
PROBLÉM
Hlasy Pořadí
stránkách města www.moravskatrebova.
VF
VF
cz/aktuality.
1a Správa věcí veřejných a územní rozvoj Není bezbariérový přístup do budov MÚ
0
Hlasovat můžete i elektronicky na http://
1b Správa věcí veřejných a územní rozvoj Chybí parkovací plochy pro MÚ Olomoucká
0
www.moravskatrebova.cz/10-problemu2a Kvalitní životní prostředí
Čistota ulic
2
16
-mesta-2014.
Na osm desítek lidí, účastníků letošního veřejného
fóra, se na sklonku ledna sešlo ve dvoraně muzea na společné diskusi o potřebách našeho města.
Byli mezi nimi lidé činní ve správních agendách,
představitelé organizací a institucí zřizovaných městem i mimo ně a dvě desítky zástupců veřejnosti. Nechybělo
vedení města a mládež.

ly následující skutečnosti: největším nedostatkem
dobrého života ve městě Moravská Třebová je
dle zúčastněných absence krytého bazénu. Ten by
rádi ve většině viděli na místě bazénu nové ško-
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Vyřešit parkování vozidel na ulici Jiráskova
Stav chodníků
Nový krytý bazén + wellnes
In-line stezky Knížecí louka – realizace 2014
Příprava nové průmyslové zóny
Přehled dotačních titulů na podporu podnikání
Obnova bazénu ZŠ Palackého
ZŠ a MŠ – výměna oken a dveří
Taneční kavárna pro dospělé
Obnovení mobiliáře v muzeu a v KD Boršov
Chráněné bydlení pro osoby zdravotně postižené
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Sportovec roku 2013
města Moravská Třebová
je za dveřmi
Součástí únorového zpravodaje je nominační přehled kandidátů navržených
jejich sportovními kluby a oddíly. Rozhodněte, kteří z nich si za svoje loňské
výkony zaslouží ocenění starosty města
za přínos moravskotřebovskému sportu
v roce 2013. Anketní lístek se odevzdává
na uvedených sběrných místech!!!
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Zprávy z radnice

Bezplatná pomoc obětem trestných činů je blíž, než si myslíte
Poradna pro oběti trestných činů při středisku
Probační a mediační služby ČR ve Svitavách
nabízí své služby občanům, kteří se stali obětí trestné činnosti. Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu mohou využít
oběti nebo jejich rodinní příslušníci i anonymně. Služba je bezplatná a zahrnuje
• základní právní informace, zprostředkování dalších návazných služeb
• poradenství v rámci orientace v trestním
řízení
Dokončení ze strany 1
Mladé straší budova nemocnice
Po dobré zkušenosti byl na veřejném fóru opět
připraven stůl pro mládež od 15 let. Mladí vyjadřovali nespokojenost se skutečnostmi důležitými
pro jejich věkovou kategorii. Kromě už jmenované čajovny či denního klubu jim chybí v občanské vybavenosti obchodní centrum. Chtěli
by však i pracovat a uvítali by, kdyby jim město
pomohlo v rámci partnerských kontaktů se zahraničím sehnat výměnné pobyty s možností přivýdělku. V Moravské Třebové také bohužel vidí
málo příležitostí pro uplatnění po studiu. Zajímavým požadavkem byla rekonstrukce objektu
bývalého dětského oddělení, jehož stav v mnohých vyvolává děsivé pocity.
Výjimečně nevede nezaměstnanost
Potíže se sháněním zaměstnání a adekvátním
uplatněním na místním trhu práce akcentova-

• poradenství o možnostech náhrady škody
O pomoc mohou žádat občané jakéhokoliv
věku, v případě potřeby lze s pracovníky poradny dohodnout jejich návštěvu v místě bydliště klienta!!!
Oběti nebo jejich rodinní příslušníci mohou
pracovníky Poradny pro oběti trestných
činů kontaktovat osobně ve středisku Probační a mediační služby ve Svitavách, Lanškrounská 2, telefonicky na č. 461 616 952
nebo 734 362 972, případně mailem:

la všechna předchozí třebovská veřejná fóra.
Vloni se tento problém v tehdejším hlasování
umístil na setkání v muzeu na druhém místě. Přestože se letos na první příčky nedostal,
rozhodně to neznamená, že by Třebovou netrápil. Podle informací ředitelky třebovského
pracoviště úřadu práce Vladimíry Kantoříkové
byl průměr měsíčních hodnot ukazatele nezaměstnanosti (kalkulovaný jako podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel ve věku 15
– 64 let) v loňském roce ve městě Moravská
Třebová 9,9 %. Prosincové meziroční statistiky hovoří takto: podíl nezaměstnaných osob
v Moravské Třebové k 31. 12. 2013 byl 10,5 %,
o rok dříve k 31. 12. 2012 to bylo téměř o jedno procento méně: 9,6 %. Procento se zvýšilo
i u počtu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání, k 31. 12. 2012 činilo dvacet
osm procent, zatímco vloni k 31. 12. 2013 už

vpaar@pms.justice.cz nebo zhejdova@
pms.justice.cz.
Jaroslava Šabrňáková,
vedoucí střediska Probační a mediační služby

Kolik nás je

V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 12.
2013 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 466 občanů ČR. Dle Odboru
azylové a migrační politiky MVČR je
v Moravské Třebové hlášeno 104 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 12. 2013
na trvalém pobytu 10 570 občanů. (zr)
29 %. V březnovém čísle zpravodaje přineseme
podrobnější rozbor ekonomického potenciálu
a výhledové předpoklady možností získání pracovních pozic v podnicích s výrobou na území
našeho města.
Po veřejném fóru bude jako vždy následovat
anketa ve všech třebovských domácnostech,
v nichž i občané, kteří se veřejného fóra nezúčastnili, vyjádří, které problémy trápí je.
Přílohou tohoto vydání Moravskotřebovského
zpravodaje je anketní lístek, pokyny pro jeho
vyplnění najdete v textu lístku.
Dagmar Zouharová

Oprava povrchu silnice části města Moravská Třebová – Boršov je dohodnuta
Pokládku nového vodovodního řadu s přípojkami by mělo do konce letošního května zajistit
město Moravská Třebová ve své části Boršov.
S tím souvisí také následná oprava povrchu
komunikace vedoucí Boršovem. Dodavatel
kanalizace, kterou v Boršově v uplynulých
měsících budovala firma Hochtief, zabezpečí výškové usazení kanalizačních vpustí
a po ukončení stavebních aktivit ve vozovce
vyvolá podle aktuální dohody vedení města

a Správy a údržby silnic Pardubického kraje
(SÚS Pk) město Moravská Třebová za účasti
technického úseku SÚS Pk jednání, na kterém
bude provedeno místní šetření k dopřesnění
projektu opravy povrchu komunikace. Na
rekonstrukci průtahu Boršovem je zpracován
projekt, na jehož základě požádá krajská
správa silnic o vydání stavebního povolení.
SÚS Pk zařadí realizaci stavby do žádosti
o finanční příspěvek ze Státního fondu

Rozbité kanalizační vpusti našly majitele
Majetkoprávní řešení vlastnictví kanalizačních
vpustí na silnicích II. a III. třídy na území města
Moravská Třebová a jejich připojení do kanalizačního řadu bylo předmětem jednání představitelů Pardubického kraje a města Moravská Třebová uskutečněného v polovině ledna.
Zástupci Správy a údržby silnic Pardubického
kraje a vedení třebovské radnice se dohodli, že
společně zajistí revizi kanalizačních vpustí nacházejících se na průtahu města na silnicích II.
a III. třídy, ke kterým se nikdo majetkově ne-

hlásí. Zároveň bude vyhotoven jejich pasport.
Ze získaných podkladů bude vypracován po
vzájemné dohodě obou stran věcný a časový
harmonogram opravy vpustí. Celkové náklady
oprav budou hrazeny polovičním podílem obou
zúčastněných subjektů. Po opravě Pardubický
kraj převezme kanalizační vpusti do svého majetku. Tento postup se týká kanalizačních vpustí, které mohou být podle zákona o pozemních
komunikacích součástí, nebo příslušenstvím
silnice II. a III. třídy.		
(daz)

Křižovatku Lanškrounské a ČSA pomůže řešit kraj
Řešení křižovatky ulic Komenského, ČSA na
příjezdu do centra, Olomoucká a Lanškrounská
bylo na pořadu dne při jednání města a vedení
krajské Správy a údržby silnic v minulých
týdnech. Strany se dohodly, že město Moravská
Třebová společně s Pardubickým krajem vyvolají
jednání s majitelem prodejny Kubík sídlící
v objektu poblíž křižovatky o odprodeji části
pozemků v jejím bezprostředním sousedství.

Plocha je nezbytná pro rozšíření křižovatky ulice
Komenského, ČSA, Olomoucká, Lanškrounská.
Křižovatka je dlouhodobě přetížená, je zde velká
frekvence aut ze směru příjezdu od Lanškrouna
a Mohelnice, stejně jako chodců přesunujících se
z autobusového nádraží do centra města. Několikrát se uvažovalo o zbudování kruhového objezdu, a jedná se o jeden z dopravně nejproblematičtějších úseků ve městě.		
(daz)

dopravní infrastruktury v rámci Operačního
programu Doprava. V případě získání těchto
finančních prostředků bude stavba realizována v roce 2015, v případě neúspěchu žádosti o dotaci zařadí Pardubický kraj stavbu
v příštím plánovacím období. Předpokládané
zahájení stavby by pak byl rok 2017.
(daz)

Knížecí louku
převzali stavaři

Z tiskových zpráv
Předání staveniště firmě Hochtief, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele akce Lokální
biocentrum na Knížecí louce, se uskutečnilo počátkem ledna v Moravské Třebové. Biocentrum
je projekt, na který město dostane stoprocentní
dotaci na úhradu způsobilých nákladů od ministerstva životního prostředí. Důležitým faktorem
je jeho ekologický a estetický význam pro dosud opomíjenou část města. Vybudováním vodních tůní a výsadbou zeleně se zkulturní dosud
nevzhledná poměrně velká plocha pod centrem
Moravské Třebové. Skupina pozemků nazývaná
Knížecí louka je různorodý ekotop, jehož charakter je silně ovlivněn protékající Třebůvkou,
která byla v minulosti na jižní hranici tohoto
území svedena ze svého původního koryta. Náklady na tuto akci by se měly pohybovat okolo
dvou milionů korun (s DPH).
Více o projektu na https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/projekty-mesta/lokalni-biocentrum-knizeci-louka.			 (daz)

Informace
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Den otevřených dveří v moravskotřebovském gymnáziu
získali uchazeči o studium podrobné
Třetí lednový čtvrtek 16. 1. 2014 painformace o podmínkách přijímacítřil v našem gymnáziu již tradičnímu
ho řízení, průběhu studia a osobně se
Dni otevřených dveří. Mezi návštěvsetkali s vedením školy, vyučujícími
níky byli nejen uchazeči o studium
i žáky. Nejvíce dotazů měli uchazeči
a jejich rodiče, ale i zastupitelé Paro nový obor Informační služby. Žáky
dubického kraje, bývalí učitelé a aba jejich rodiče zajímala náplň výuky
solventi. Žáci 5. a 9. tříd a jejich roodborných předmětů, průběh odbordiče si mohli prohlédnout prostory
né praxe, podmínky k získání prospěgymnázia. Na chodbách byly připrachového stipendia a uplatnění absolvené panely s informacemi o úspěšventů. Děkujeme všem účastníkům
ných projektech, výměnných studijza příjemné setkání, věříme, že vám
ních pobytech, exkurzích a ostatních
návštěva přinesla mnoho zajímaaktivitách školy. Měli rovněž možvých poznatků a podpořila váš zájem
nost sledovat výuku v jednotlivých
o studium na naší škole.
třídách, zhlédnout zajímavé aktivity
Žáci, kteří chtějí studovat na našem
v praktických dílnách. V matematické
gymnáziu, se mohou od 6. 2. 2014
a zeměpisné dílně pro ně žáci a jejich
účastnit zdarma přípravných kurzů
učitelé připravili různé interaktivní
Foto: archív k přijímacím zkouškám. Podrobnějhry, v chemické, biologické a fyzikál- V laboratořích si návštěvníci gymnázia užili.
ší informace získáte na webových stránkách
ní dílně na ně čekaly zajímavé pokusy. Všeodílně. V odborné učebně IT nechyběla věškoly.
becné znalosti si ověřili ve společenskovědní
Alena Plocová, ředitelka školy
domostní soutěž o ceny. V rámci tohoto dne

Gymnázia budou přijímat studenty podle svých standardních plánů
Bez jakýchkoliv změn v počtech přijímaných
žáků, v požadavcích na přijetí ke studiu a ve
schválených akreditovaných oborech budou
přijímat své budoucí studenty moravskotřebovské i jevíčské gymnázium. Vyplynulo to
z lednového jednání zástupců kraje, představitelů samospráv obou měst a vedení obou škol.
Pracovního výjezdního zasedání konaného
v Moravské Třebové a Jevíčku 21. 1. 2014 se

zúčastnil hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, senátor Radko Martínek, starosta
Moravské Třebové Miloš Izák, krajská radní
pro školství Jana Pernicová a další. Na závěrečném hodnocení dne se všichni sešli se zástupci více než poloviny obcí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Těm předložil
hejtman Netolický společné prohlášení kraje,

měst a představitelů gymnázií, které deklaruje,
že společným cílem všech zúčastněných je zachování poskytování všeobecného středoškolského vzdělávání v obou městech. Na schůzce bylo dohodnuto, že pro řešení budoucnosti
obou škol kraj ustanoví pracovní skupinu, jejímž úkolem bude navrhnout koncepci výuky
v budoucích nejméně pěti letech.
(daz)

Stipendium na
gymnáziu
Žáci 1. ročníku oboru Informační služby
spočítali své studijní výsledky a porovnali je s kritérii pro přiznání prospěchového
stipendia v následujících pěti měsících
školního roku.
O tom, že pilně a se zájmem studovali,
nás přesvědčil fakt, že mnozí z nich dosáhli na prospěchové stipendium poskytované firmou OR-CZ.
V nové škole a ve zvoleném oboru jsou
spokojeni, pochvalují si pestrost předmětů a už nyní vidí široké možnosti svého
uplatnění. Zabývají se i praktickým využitím svých znalostí a těší se na nové informace ve druhém pololetí.
Přejeme mnoho dalších úspěchů všem
našim studentům a těm budoucím úspěch
u přijímacích zkoušek.
Přijímat budeme žáky z 5. a 9. tříd základních škol do oborů vzdělání:
79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky
5. tříd ZŠ
79-41-K/81 G
 ymnázium - pro žáky 9.
tříd ZŠ (doplnění do kvinty)
72-41-M/01 Informační služby - pro
žáky 9. tříd ZŠ
Přihlaste se do přípravných kurzů a na
přijímací zkoušky nanečisto na http://
www.gmt.cz
Alena Plocová, ředitelka gymnázia

Brno, 16. 1. 2014, veletrh cestovního ruchu Regiontour: také letos se naše město úspěšně
prezentovalo v rámci Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
Foto: Dagmar Zouharová

V kostce o činnosti a provozu TIC za rok 2013
Podání informací zpaměti, z databáze střediska
či z internetu je stěžejní část práce moravskotřebovského Turistického informačního centra.
Z přehledu za loňský rok vyplynulo, kolik lidí
a proč si sem přišlo, zavolalo, či napsalo o údaje,
které potřebovali pro své aktivity:
Počet návštěvníků TIC celkem: 19 647
Z toho
– místních obyvatel: 9 326
– tuzemských návštěvníků (turistů): 9 599
– zahraničních návštěvníků (turistů): 722
Celkový počet dotazů byl 21 137, z toho in-

formací o kulturních akcích 2 943, informací
o sportovních akcích 117, informací o dopravě
808, informací o stravování ve městě 228, kontaktů na firmy, instituce, obchody 1 745.
Poskytnuté služby se neomezují pouze na sdělení informací o městě, okolí a jiných místech
kraje, jichž TIC podalo v roce 2013 deset a půl
tisíce. TIC vloni také zprostředkovalo ubytování
(87x) a poskytovalo doplňkové služby, jako je
prodej zboží v rámci propagace cestovního ruchu (2 274) či vlastní služby TIC: internet, kopírování, skenování, laminování (2 422).
(zr)
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Společnost

Děti z CVČ se s koncem roku 2013 rozloučily zpěvem i tancem
Rok 2013 přinesl do Centra volného času zase
nové zážitky. V červnu 2013 byl uspořádán
první třídenní pobytový výlet s dětmi a rodiči, který přinesl ovoce ve vzájemných vztazích
mezi klienty a pracovníky. V průběhu roku po-

znávaly děti na vycházkách okolí, ve kterém
žijí. V zimě si užívaly sněhových radovánek,
na jaře se seznámily s faunou a flórou u Udánského rybníka, v létě si zahrály na schovávanou
v lese a opekly si špekáčky. Na jednodenním

Vánoční čas přinesl do Centra volného času přehlídku hudebních dovedností.

Foto: archív

Třebová pomáhá hasičům v Udánkách
Sbor dobrovolných hasičů Udánky děkuje městu
Moravská Třebová za poskytnutou dotaci na činnost jeho nejmladších členů. Díky poskytnutému
příspěvku jsme letos mohli zakoupit nové teplákové soupravy, ve kterých děti reprezentují naše
město na pohárových soutěžích a na okresním
kole v požárním sportu a využít příspěvku také

Poděkování
Tělovýchovná jednota Sokol Boršov
a všichni její členové by rádi chtěli poděkovat městu Moravská Třebová za poskytnutí
finančního příspěvku na činnost oddílu a její
materiálně-technické zabezpečení. Tento finanční prostředek byl použit na provoz družstev dorostu a mužů a na nákup techniky pro
úpravu hrací plochy. Dále bychom chtěli
poděkovat Pardubickému kraji za udělení
investiční dotace na zhotovení ochranného
oplocení na místním hřišti, kde nedílnou
součástí byl i finanční příspěvek města Moravská Třebová.
Jaroslav Hanák,
hospodář oddílu TJ Sokol Boršov

k financování dopravy na soutěže, pronájem tělocvičny a bazénu.
Za podporu města děkují děti ze Sboru
dobrovolných hasičů Udánky a jejich vedoucí

Tříkrálová sbírka 2014
Letos již po čtrnácté se zapojili žáci ZŠ Palackého do této charitativní akce, aby pomohli jedné
z největších celonárodních sbírek. Probíhá vždy
na konci Vánoc a skupina žáků 3. B ji uskutečnila
pod vedením svého třídního učitele letos přesně 6.
ledna na svátek Tří králů. Děti zazpívaly a zahrály
na flétny ve škole, kde si získávají svým vystoupením stále větší popularitu. Jejich další cesta vede
na polikliniku s lékárnou, některé úřady, obchody
a banky nebo pojišťovny, ale koledují i na ulicích.
Nejvýznamnější zastávkou je městský úřad na náměstí. Zde vždy pořádají malé vystoupení pro zaměstnance, tentokrát s plnou účastí vedení města.
Všem štědrým dárcům bychom chtěli za organizátory sbírky poděkovat a připomenout také výchovný význam pro samotné děti, které se snaží
rozdávat radost a naději při pomoci potřebným.
Jaroslav Jarůšek, základní škola Palackého

Závěr roku v domově pro seniory
V adventním předvánočním čase 5. 12. studenti Integrované střední školy Moravská Třebová
zpestřili svým Mikulášským vystoupením dopoledne obyvatelům domova. Pro všechny, kteří přišli, měli nachystaný drobný dárek, který potěšil.
Po obědě pak Mikuláš, anděl s čerty, které tvořila skupina zaměstnanců domova, obešel všechna oddělení a každý byl obdarován malou koledou. 19. 12. k vánočnímu stromečku ve vestibulu
domova přišly rozdat radost studentky Gymnázia
Moravská Třebová, které zazpívaly krásné vánoční písně s hudebním doprovodem Petry Burdové. 21. 12. v kapli sociálních služeb bylo možné si poslechnout vánoční písně na vystoupení

souboru klientů a zaměstnanců Domova pro
seniory Moravská Třebová, které bylo určeno
pro obyvatele domova, zaměstnance, rodinné
příslušníky, ale také pro občany města. 23. 12. navštívili obyvatele domova skauti z moravskotřebovské farnosti s koledami. 27. 12. klienti domova
uvítali vánoční mši svatou, kterou celebroval páter
Lukáš v kapli sociálních služeb, kde zazněly také
vánoční koledy. 30. 12. jsme se rozloučili s rokem
2013. Každý, kdo přišel, mohl ochutnat grilované
klobásky, pečené jedlé kaštany a zahřát se vánočním punčem. 6. 1. nás navštívili Tři králové v podání žáků ZŠ Palackého. Vystoupení bylo spojeno
s Tříkrálovou sbírkou.
Realizační tým

výletě pak obdivovaly zvířátka v ZOO Lešná
a v podzimním období houbařily. Během roku
děti v CVČ zpívají a hrají na nástroje s Věrou
Nápravníkovou. Jejich píle se zúročila na vánoční besídce, která se v CVČ konala 18. prosince. Děti zazpívaly několik písní (českých
i romských), dívky pak zatančily indický tanec, který si připravily. Rodiče a kamarádi byli
výkonem dětí nadšeni. Bylo znát, že vystupují
s radostí, vůlí a emocionálním prožitkem. Jako
každoročně byla dětem odměnou vánoční večeře. Ježíšek na ně také nezapomněl. Největší dar jim nadělil v podobě návštěvy cirkusu,
který přijel ukázat umění do našeho města na
sklonku minulého roku. Ostatní dárky se pod
stromečkem objevily pouze díky dobré vůli lidí
z našeho města, kteří byli ochotni poskytnout
dětem z CVČ maličkosti pro radost. Pracovníci
CVČ tímto děkují všem sponzorům. Aktuálně
CVČ zpracovává statistické údaje za uplynulý
rok. Je znát, že průměrný počet kontaktů s klienty v rámci poradenské činnosti se v průběhu
roku téměř zdvojnásobil. Zjištění, že děti stále
tráví v „klubovně“ rády svůj volný čas, je taktéž radostné.
Pracovníci CVČ

Získáváme zkušenosti
díky podpoře města
Na počátku roku 2014 mi dovolte touto cestou poděkovat městu Moravská Třebová za finanční podporu aktivit zaměřených na rozvoj odborných dovedností žáků Integrované střední školy Moravská
Třebová a Střední odborné školy obchodu a služeb
Žiaru nad Hronom, v rámci jejich výměnné praxe
žáků gastronomických oborů. Stalo se již tradicí,
že v době konání festivalu Dny slovenské kultury
se na jeden dubnový týden střídají 6 členné skupiny
žáků obou škol. Také v roce 2013 se tato výměna
žáků mohla uskutečnit, a to díky finanční podpoře
města Moravská Třebová. Slovenští žáci pracovali
nejenom na našich školních pracovištích, ale také
u našich partnerů - restaurace Excalibur, restaurace Třebovská. Společně s našimi žáky se rovněž
podíleli i na přípravě a obsluze akcí v rámci festivalu Dny slovenské kultury. V odpoledních hodinách byl pro naše slovenské hosty připraven kulturní program, při kterém poznali krásy a kulturní
památky Moravské Třebové a jeho okolí. Mezi
největší zážitky patřila návštěva výstavy Ďáblovy
bible, koncert skupiny Peha či výlet na hrad Bouzov. Podobný průběh měl i pobyt našich žáků na
Slovensku. Děvčata a chlapci z oborů Hotelnictví
a Kuchař-číšník se zapojili do běžných prací na
odborném výcviku a měli tak možnost porovnat
rozdíly ve výuce na Slovensku a u nás. V rámci
pobytu připravili naši žáci Dny české a moravské
kuchyně, kde si mohli slovenští hosté pochutnat na
různých jídlech z našeho regionu. Také pro naše
žáky byl připraven bohatý doprovodný program,
zahrnující poznání kulturních tradic a krás regionu.
Tato forma výuky obohacuje žáky o řadu poznatků o gastronomii sousední země, o jejich zvycích,
způsobech výuky a pomáhá tak i k rozvoji osobních vlastností a vzájemnému porozumění. Tradice
výměnné praxe trvá již řadu let a nebyla by možná
bez spolupráce s městem Moravská Třebová, které
svoji podporu k rozvoji odborného školství ve městě vyjadřuje každoročně formou finanční dotace na
organizaci této akce.
Miloš Mička, ředitel ISŠ

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

muzea, čímž zařízení resetoval a hudba konečně
po dlouhých hodinách utichla.

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

Pes měl štěstí, zbavil se
bezcitného majitele

„Již několikátý den vychází z areálu bývalé pily
u vlakového nádraží naříkání psa,“ znělo oznámení, které přijali strážníci dne 14. 1. 2014 v odpoledních hodinách. Hlídka okamžitě vyjela na
kontrolu opuštěného areálu. Až po dlouhých
minutách pátrání v objektu staré pily nalezli
strážníci v místech, která jsou jen těžce dostupná, u plotu na krátkém provazu přivázaného vyhublého malého psa. Vzhledem k dané situaci
a stavu zvířete strážníci okamžitě zajistili převoz
zbídačeného tvora do Záchranné stanice Zelené
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vypátrat. Zarážející je neuvěřitelná bezcitnost takové osoby. Pokud snad psa z fotografie poznáte,
kontaktujte prosím hlídku městské policie, případně Policie ČR.

Diskotéka v parku. Nepovolená

Parta mladíků si v místním parku na ulici Svitavské v neděli 12. 1. zřejmě krátila dlouhou
chvíli poslechem hudby. Na informačním elektronickém panelu se mladíkům podařilo proniknout až na stránky youtube, kde z nesčetného
množství hudby navolili sobě přijatelný žánr
a v doprovodu hudební produkce se zcela jistě
věnovali pilování tělocvičných prvků pro
dosažení vyššího stupně hodnocení v hodinách tělocviku, případně doladění drobných
nedostatků ve společenském tanci, které
by snad mohly ohrozit
jejich případnou budoucí taneční kariéru.
Když únavou ze sportovního výkonu odpadl i poslední vytrvalec,
mimo dnes již obvyklý
nepořádek, který zůstává po návštěvě našich
dorostenců, místo zející prázdnotou vyplňovala stále znějící hudba
Trýznivý osud připravil „pán“ svému čtyřnohému příteli, jehož za- z onoho, pro účel infornechal na pospas přivázaného v bývalé pile
Foto: archív MP mační zbudovaného zařízení.
Až po jednadvacáté hodině byla na místo
Vendolí, kde již na vyhublého pejska čekalo zápřivolána hlídka z důvodu neutichající hudby
kladní veterinární ošetření. Díky oznámení obyrušící okolí. Bohužel však díky puštěné internevatelky J. Š. z Brněnské ulice, které patří naše
tové aplikaci nebylo možné hudbu zastavit. Až
poděkování, a včasného zásahu strážníků městpřivolaný zaměstnanec kulturních služeb města
ské policie, se podařilo psa zachránit. Osobu,
nakonec musel vypnout jistič zařízení v budově
která psa k plotu přivázala, se zatím nepodařilo

Vandal byl sváteční opravář

V neděli 5. 1. vyjela hlídka městské policie na
oznámené řádění vandalů u informačního portálu
umístěného v prostoru Brány času v ulici Jevíčské, odkud se údajně linuly zvuky úderů do kovových částí tohoto zařízení. Spěchající policisty s úmyslem zabránit vznikajícím škodám však
zarážel fakt, že pachatele nevyrušila ani pronikavá ostrá modrá světla vycházející z majáku policejního vozidla rychle se blížícího k místu činu.
Chvíli to vypadalo tak, jako když se pachatel nechce vzdát svého úmyslu a prostě chce zničit vše,
co si usmyslel. Nakonec však byli překvapeni
všichni zúčastnění, a to jak představitelé zákona,
tak muž opravující nefunkční část tohoto zařízení.
A tak můžeme konstatovat, že jsme v Moravské
Třebové prožili zase jednu neděli v míru a klidu.

Nalezené kolo a vrácená
peněženka. Majitelé děkují!

Snad s úmyslem zrychleného přesunu „zapůjčil“ si v poslední den roku 2013 neznámý pachatel jízdní kolo opřené o plot v Boršově. Nechtěl zřejmě riskovat jízdu po městě na cizím
kole nebo se kolo zdálo špinavé, s úmyslem jej
opláchnout nebo zbavit případných stop, vhodil
jej pachatel za hráz rybníka. Ten je však překvapivě už několikátý rok bez vody. Po krátké době
si náhodný kolemjdoucí všimnul, že pod hrází
leží jízdní kolo a žádný cyklista se v okolí nenachází, proto přivolal na místo hlídku městské
policie. Strážníci kolo ze dna rybníka vyprostili
a odvézt do bezpečí policejní úschovny. Šťastný
majitel si své kolo převzal o čtyři dny později.
Poctivému nálezci patří naše poděkování.
Další poděkování poctivému nálezci vzkazuje
paní Ivana Kejhová, která nešťastnou náhodou
vytratila v pondělí 13. 1. 2014 na ulici v Moravské Třebové peněženku. Díky všímavosti třebovské obyvatelky paní Vackové se peněženka
i s finančním obnosem několika tisíc korun dostala zpět do rukou majitelky. Je dobré vědět, že
stále žijeme ve světě, kde se najde spousta poctivých lidí! Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným
na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném
místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Koncert

Městské kino

Dan Bárta a Illustratophere
18.2. úterý, 19:00, dvorana muzea, vstupné 150 Kč

e-mail: kino@ksmt.cz
Filmy označené:

Vejška

jsou ve formátu 3D

Koncertní vystoupení v rámci „Maratonika tour 2014“

ČR

Pohádka

5. 2. středa,19:00, vstupné 120 Kč

Volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu
Tomáše Vorla Gympl. Hlavní hrdinové, Petr Kocourek
a Michal Kolman, se tentokrát potýkají s nástrahami vysokoškolského studia.
Režie: Tomáš Vorel, hrají: J. Mádl, E. Josefíková, J.
Kohák, Z. Bydžovská a další.
Komedie, ČR, 90 min., přístupný od 12 let.

Dědictví

Jak princezna Máňa
zachraňovala Martina z pekla
ČR

19. 2. středa, 19:00, vstupné 130 Kč

Velká jízda – i tak by se mohl film jmenovat, kdyby nenavazoval na už tak proslavený název dílu prvního.
Režie: Robert Sedláček, hrají: B. Polívka, J.Čvančarová,
I.Chýlková, M.Donutil a další.
Komedie, 106 min., přístupný od 12 let.

Hloupý čert Haramáš sebere místo lakomce Hrabala
hodného Bártovic Martina do pekla. A co peklo jednou
schvátí, již nikdy nevrátí, musí Martina vysvobodit statečná princezna Máňa.
Uvádí divadlo Andromeda Praha, pro MŠ a I.st. ZŠ, délka cca 50 min.

Blízko od sebe

Divadlo

USA

24. 2. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč

Hobit – Šmakova dračí
poušť USA
10. 2. pondělí, 17:00, vstupné 110 Kč

Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky
vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na výpravnou
cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Režie: P. Jackson
Drama/Dodružný/Fantasy, 153 min., přístupný, český
dabing.

Ledové království

USA

12. 2. středa v 16:00, vstupné 130 Kč

Úžasné filmové a komediální dobrodružství, kdy nebojácná Anna se vydává na výpravu, v doprovodu soba
Kristoffa, aby nalezla svou sestru. Režie: Ch. Buck, J. Lee.
109 min., český dabing.

Herkules

USA

12. 2. středa,19:00, vstupné 100 Kč

Výpravná akční historická podívaná ve stylu Gladiátora.
Starověká legenda o „antickém Supermanovi“. Režie:
R. Harlin, hrají: K. Lutz, G. Weiss, S. Adkins a další.
90 min., přístupný od 12 let, titulky.

Mrňouskové – Údolí
ztracených mravenců

FR, BEL

15.2. sobota, 15:00, vstupné 100 Kč

Animovaný film zpracovaný podle televizního seriálu Mrňouskové, který se stal hitem mezi nejmenšími
dětmi. Režie: H. Giraut, T. Szabo
Česká verze, beze slov, 80 min.

Krásno

ČR

17. 2. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč

Osobitá černá komedie – spirála cynických, vtipných
a zamotaných situací.
Režie: Ondřej Sokol, hrají: K. Roden, J. Plesl, O. Sokol,
M. Finger a další.
119 min., přístupný od 12 let.

28. 2. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál muzea,
vstupné 30 Kč

Film nabitý hereckými výkony, které jsou doslova až na
dřeň všech emocí. Film získal 2 nominace na prestižní
ocenění Zlatý glóbus – pro Meryl Streep a Julii Roberts.
Režie: J.Wells, dále hrají: Ewan McGregor, Chris
Cooper a další. Hrají: Robert De Niro, Michael Douglas,
Morgan Freeman a další.
Drama, 130 min., titulky.

Špinavý trik

USA

26. 2. středa,19:00, vstupné 90 Kč

Film získal 5 nominací na prestižní ocenění Zlatý glóbus. Prvenství získal: nejlepší komedie, nejlepší herečka
v komedii, nejlepší herečka ve vedlejší roli. Tento film
je založen na reáliích z nejpozoruhodnějších skandálů
v dějinách USA –příběh podvodníka Irvinga Rosenfelda.
Režie: D.O. Russell, hrají: R.De Niro, A. Adams a další.
Drama, Historický, Krimi, Thriller, 130 min., titulky.

Kulturní centrum
Divadlo

Herci jsou unaveni – Eric
Assous
2.3. neděle, 19:00, vstupné 230 Kč

S typickým francouzským šarmem nás komedie zavede
na herecký večírek, na programu jsou obvyklá témata
z hereckých šaten… A finále? Velmi, velmi pikantní! Režie: Jan Novák, hrají: Svatopluk Skopal, Martin
Zahálka, Naďa Konvalinková / Jana Boušková, Václav
Vydra / Jan Čenský, Simona Postlerová / Vendulka
Křížová, Malvína Pachlová / Tereza Vágnerová / Lenka
Zahradnická / Barbora Petrová. Předprodej zahajujeme
již ve středu 12. února ve 14 hodin.

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz, zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku
Pro skupiny minimálně 10 lidí, nutno objednat se
předem

Vztahy na úrovni /Edward Taylor/ Stálé expozice
8.2. sobota, 19:00, kinosál muzea,
vstupné 230 Kč

Divadelní komedie za zákulisí
vysoké politiky,
která nevynechává ani milostný
život mužů sedících na vlivných
křeslech
v Evropské obchodní komisi.
Režie: Antonín
Procházka, v hlavních rolích Lukáš Vaculík a Viktor
Limr, dále v alternacích hrají: Ivana Andrlová, Olga
Želenská, Monika Absolonová, Kateřina Hrachovcová,
Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta
Žehrová, Martin Zounar, Martin Sobotka a Zbyšek
Pantůček.
Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy ŽelenskéDrápalové.

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

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

• Muzeum egyptské princezny aneb Cesta kolem
světa reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky
• Galerie Františka Strážnického

Pozvánky
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1.2. Soukromá akce - zadáno

„Z“ Generation Night – Dj Fuller
8.2. Dance Party Mix – Dj Maty
14.2. Zamilovaný pátek – Dj Maty
7.2.

15.2.

Valentýnská Mega Party – Dj Mirek Karásek

losování velké tomboly

Semtex Explosion Party – Dj Maty
22.2. Retro Party – Dj Pegas
21.2.
28.2.

V sobotu 15. února se koná Country večer se skupinou
Proč ne Band ve Sklepení u zámku od 20:00 do 24:00 hod.

Fernetový mejdan se spoustou dárků – Dj Fuller

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
TRIVIUM PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ČS. ARMÁDY 179
POŘÁDÁ

IX. REPREZENTAČNÍ
PLES
K TANCI HRAJE
SKUPINA MENHIR
Studená Loučka
KDE: SÁL NA ZÁMKU ZUŠ
KDY: 21. ÚNORA 2014
VE 20:00 HOD.
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Aktuality

ISŠ Moravská Třebová – 2x zlato na mezinárodním mistrovství ČR hotelových škol
Ve dnech 16.–18. ledna 2014 se v Brně uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky –
20. ročník prestižní mezinárodní odborné soutěže
mladých talentů v oblasti gastronomie GASTRO
JUNIOR – BIDVEST CUP 2013/2014. Záštitu
nad soutěží převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR a kontinentální ředitel WACS pro
střední Evropu a prezident AKC ČR. Soutěže se
zúčastnili studenti ze 42 škol, kteří postoupili ze
dvou regionálních kol, která se konala v Ostravě
a v Praze. Dále se zúčastnili studenti z Rakouska
a Slovenské republiky. Hodnotitelské komise jsou
složeny z předních odborníků v gastronomii, členů
Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace číšníků
ČR. Žákům naší školy se podařil historický úspěch,

Českomoravské pomezí
mezi nejlepšími ve Velké
ceně cestovního ruchu
Již posedmé byly v Brně v rámci veletrhu
Regiontour oceněny výjimečné a vysoce
kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu.
Velká cena cestovního ruchu 2013/2014
byla již tradičně vyhlášena společnostmi Veletrhy Brno a C. O. T. media s cílem přispět
ke zkvalitnění nabídky a služeb cestovního
ruchu v České republice. Ocenění byla předána v celkem šesti kategoriích, např. Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický
portál, Nejlepší cestovní kancelář či Nejlepší lázeňský a wellness balíček. Turistická
oblast Českomoravské pomezí dosáhla výrazného úspěchu, když získala 3. místo v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. Jako třetí
nejkvalitnější propagační kampaň byly pod
sloganem „Českomoravské pomezí hraje
všemi barvami“ oceněny marketingové aktivity – tištěné materiály, animované filmy,
mobilní aplikace, internetová i tištěná inzerce, soutěže nebo Facebook. Pro Českomoravské pomezí je to v poslední době již třetí
velký úspěch. Propagační aktivity oblastního destinačního managementu byly nedávno
oceněny také v rámci festivalu Tour Region
Film v Karlových Varech (3. místo v kategorii Multimédia) a národní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag v Písku (2.
místo v kategorii Tištěné materiály a elektronická média). Českomoravské pomezí se
na brněnském veletrhu představilo v rámci
expozice Pardubického kraje. Na stánku
byly odborníkům i návštěvníkům z řad veřejnosti k dispozici nejen nové materiály
s vícedenními programy pro rodiny s dětmi,
seniory či zájemce o městskou turistiku, ale
také propagační tiskoviny jednotlivých měst
a zajímavých míst regionu.
Od 20. do 23. února bude atraktivní nabídka oblasti vymezené městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto prezentována na největším českém
veletrhu cestovního ruchu Holiday World.
Kromě již zmiňovaných materiálů bude
v Praze představena také tiskovina pro
všechny příznivce cyklistiky nebo nové
propagační DVD.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

který potvrdil kvalitu odborné i teoretické přípravy
žáků gastronomických oborů na naší škole. V oboru kuchař/ka reprezentovala naší školu Nela Smékalová z 1. ročníku oboru Kuchař-číšník. Soutěžní
úkol, příprava moderního teplého pokrmu s přílohami, kde základní surovinou byla zvěřina a dvě
tajné suroviny, které si soutěžící losovali 20 minut
před soutěží, zvládla Nela velmi dobře a potvrdila
tak své výkony z regionálního kola soutěže. V ostré
konkurenci 31 soutěžících z nejlepších hotelových
a gastronomických škol se umístila ve zlatém pásmu. V oboru Číšník-servírka postoupila do finále
Kristýna Fišerová ze 3. ročníku oboru Hotelnictví

a turismus. Také ona prokázala výbornou připravenost při přípravě nealkoholického a alkoholického
punče, včetně servisu před zraky hostů. Součástí
předvedení byla jazyková zkouška – komunikace
s hostem v jazyce anglickém. Kristýna obhájila své
výkony z minulých let a mezi 28 soutěžícími zazářila. Za svůj bezchybný výkon se umístila i ona ve
zlatém pásmu těch nejlepších. Příprava na soutěž
probíhala řadu týdnů a je potvrzením a oceněním
cílevědomé a dlouhodobé práce učitelů odborných
předmětů Marty Pluháčkové (obor číšník) a Miroslava Sojky (obor kuchař) s talentovanými žáky
naší školy.		
L. Čáp, zástupce ředitele ISŠ

Projektová výuka je pro žáky zajímavá
Projektové dny mají na moravskotřebovském
gymnáziu dlouhodobou tradici, ani v posledních předvánočních týdnech tomu nebylo jinak.
V úterý 10. prosince 2013 a ve čtvrtek 19. prosince 2013 byl pro žáky 3. AV a 4. AV připraven
projektový den pod názvem Chemické pokusy
v laboratoři očima žáků. Činnosti při pokusech
zachycovali žáci fotoaparátem. Seznámili se rovněž s chemickým softwarem, vytvářeli jednoduché struktury molekul. Výstupem celého dne byla
prezentace a videoklip ze získaných fotografií.
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 žáci ze 7. AV vystupovali v roli zvukařů. Jednotlivé skupiny žáků
si zkusili na počítači ozvučit natočený videoklip.
Průběžně tak získávali informace o zvuku nejen
z digitálního hlediska na počítači, ale i z fyzikálního hlediska.
V pondělí 16.
prosince 2013 se
žáci 3. AV v rámci dalšího pro-

jektového dne Barvení látek rostlinami naučili
jednotlivé způsoby batikování (šitou, vázanou,
voskovou batiku), potom látky barvili různými
rostlinami (např. borůvkami, zlatobýlem, červenou řepou, cibulí, kurkumou). Konečné výrobky
zářily pestrými barvami a originálními motivy.
V úterý 17. prosince 2013 čekal na žáky 2. AV poslední projektový den Voda základ života. Zkoumali vodu z hlediska fyzikálního (hustotu vody,
chování těles na povrchové vrstvě kapaliny, kapilární jevy), z biologického (vzorky vod z různých
zdrojů z hlediska výskytu organismů a čistoty)
a chemického (povrchové napětí vody, soudržnost jejích molekul, rozpustnost látek ve vodě).
Projektové dny jsou plánované aktivity ve výuce
realizovaného projektu ESF Spojení teorie s praxí
v přírodovědných
předmětech.
Irena Štaflová,
koordinátorka
projektu

Zahraniční odborná praxe studentů ISŠ
Studenti Integrované střední školy v Moravské
ho sociálního partnera. Počáteční ostych způTřebové měli možnost pracovat čtyři týdny na
sobený jazykovou barierou byl překonán a koodborné stáži v Lipsku. Opět úspěšně. Vanmunikace na pracovištích probíhala na potřebné
dr - způsob, jakým v minulosti tovaryši zísúrovni. Při letošním již pátém „vandru“ se skukávali zkušenosti. To dnes už nejde. Nemáme
pina žáků zařadila po bok svých předchůdců.
už tovaryše, ale zato máme projekty EU, které
Za celou dobu, co stáže v Lipsku probíhají, sem
umožňují studenta poslat do světa na zkušenou.
vycestovalo již přes 60 studentů různých oborů
Podaří-li se učitelům prokousat se labyrintem
(kuchař-číšník, hotelnictví, sociální péče, stapředpisů, nařízení, tabulek, formulářů a návrhů,
vební obory). S jejich prací byla vždy partnervznikne projekt, který nás může vrátit do minuská německá strana velmi spokojena a všichni
losti a zároveň nás
žáci tak mohli na
tím posune vpřed.
závěr stáže obdržet
Paradox, že? Letos,
certifikát Europass.
už popáté, se takoI letos odvedli naši
vý paradox podařil.
studenti
poctivý
Třináct našich stukus práce, o čemž
dentů si v listopadu
svědčí i nabídka
zabalilo své ranečpracovních míst pro
ky, nasedli do vlaúčastníky stáže. Buku a jeli do Němecde-li z jejich strany
ka (Lipsko). Zde,
zájem, mohou hned
v rámci projektu
po maturitě nastouLeonardo da Vinci,
pit! Nás, kteří jsme
pracovali v rámci
projekt připravovaodborné
měsíční Třebovští studenti se vydali na zkušenou na vandrovní li, takové ocenění
Foto archív
stáže. Hlavní čin- cestu do německého Lipska
naplňuje
pýchou
ností studentů maturitního oboru Sociální péče
a zároveň pocitem odpovědnosti udržet možbyla celodenní péče o klienty seniory, některé
nost zahraničních praxí v běhu i v dalších letech.
ve velmi těžkém zdravotním stavu. Zvládali to
Snad se nám džunglí předpisů podaří opět provelmi dobře. Ve skupině byli také dva žáci stajít. Projekt Leonardo da Vinci pro Integrovanou
vebních oborů, kteří se začlenili do prací v rámstřední školu v Moravské Třebové připravily za
ci svého oboru a pomáhali tak zajišťovat provoz
podpory vedení školy Eva Sopoušková a Jiřina
rozsáhlého komplexu sociálních zařízení našeCvrkalová.
Libor Čáp, zástupce ředitele

Historie
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Příběhy z muzejního depozitáře VI.
Busta Karla Giskry
Když byla dokončována novostavba muzea
a plánovalo se využití jejích interiérů, byla
v místnosti věnované památce rodiny Won-

le ve Vídni a v roce 1848 se zde stal aktivním
Po odchodu z kabinetu působil jako předseda
účastníkem revoluce – organizoval vídeňskou
Franko-rakouské banky ve Vídni, vrchní kuakademickou legii. Byl zvolen poslancem cerátor První rakouské spořitelny a správní rada
loněmeckého Frankfurtského parlamentu, kde
Lvovsko-černovické dráhy. V souvislosti se
patřil k radikálním liberálům, kteří
stavbou této dráhy se počátkem sedmdesátých
požadovali ustavení německého spollet zapletl do skandálu okolo zpronevěry peněz.
kového státu zahrnujícího i západZůstal poslancem Říšské rady – v prvních příní části Rakouského císařství (tzv.
mých volbách roku 1873 byl zvolen na Moravě
velkoněmecké řešení). Po potlačení
za kurii měst, obvod Brno. Dopisem z 20. únorevoluce odešel nakrátko do Ruska,
ra 1879 na poslanecký mandát rezignoval
v roce 1850 se vrátil a začal pracovat
a 1. června téhož roku v Badenu zemřel.
jako advokátní koncipient ve Vídni.
Roku 1868 získal Karl Giskra řád Železné koPoté, co roku 1859 složil advokátní
runy I. třídy, se kterým byl automaticky spozkoušky, působil od roku 1860 jako
jen titul tajného rady a nárok na titul barona
samostatný advokát v Brně.
(svobodného pána), v souvislosti s odhalením
Giskra se oženil s Elisou Hauschikofinančních machinací mu však byl zakázán přívou (1825–1900), se kterou měl syna
stup ke dvoru a možnosti nobilitace nevyužil.
Karla (1864–1919) a dceru Elisabeth
Baronát tak byl udělen až roce 1891 jeho vdo(1867–1935). Dobře situované rodivě a dětem.
ny tehdy začínaly vyhledávat klidné
bydlení za městem, v nově vznikajíKarl Giskra ml. vystudoval rovněž práva
cích vilových čtvrtích. Také dr. Gisa roku 1887 nastoupil na dolnorakouskou fikra si roku 1862 nechal postavit jednanční prokuraturu. Už roku 1889 však přenu z prvních vil na území města Brna,
šel na ministerstvo zahraničních věcí, působil
navržených brněnským stavitelem Jopak v diplomatických službách v různých evsefem Arnoldem podle urbanistickéropských městech, ale také ve Washingtonu,
ho a snad i architektonického koncepv Chile a Mexiku. Jeho diplomatická kariéra
tu Heinricha von Ferstela, architekta
se uzavřela po smrti císaře Františka Josefa I.
vídeňské Ringstraße. Vila v Černých
Polích, v Drobného ulici 28 stojí doV muzeu jsou uložena také další vyobrazení
dnes, prošla ovšem mnoha úpravami.
Karla Giskry st. a jiné památky na tuto osobnost,
Počátkem šedesátých let 19. století se
např. soubor dokumentů o udělení čestného obGiskra také vrátil na politickou scénu.
čanství měst nebo čestného členství ve spolcích,
Od roku 1861 zasedal na Moravském
většinou z roku 1869, po jmenování Giskry mizemském sněmu a zároveň byl i ponistrem.
-jmslancem Říšské rady, kde
zastupoval kuBusta Karla Giskry ve dvoraně muzea. Foto archiv muzea. rii měst (obvod
Brno). V letech 1866–
drovy (viz Moravskotřebovský zpravodaj z lis1867 byl brněnským
topadu 2013) předpokládána instalace busty
starostou. Do Říšské
významného moravskotřebovského rodáka dr.
rady zasedl i v následuKarla Giskry. Busta vysoká 52 cm je vyrobena
jícím funkčním období
z carrarského mramoru a jejím autorem je podle
od roku 1867 (zpočátku
muzejního inventáře „Fr. Meixner“ – pravděpocoby zástupce Moravy,
dobně jde o vídeňského akademického sochaře
od roku 1868 Dolních
pocházejícího z Červeného Potoka u Králík JoRakous za kurii měst,
hanna Meixnera (1819–1872). Muzeu ji věnoza Vídeň). Od ustavuval syn Karla Giskry. 122 cm vysoký podstavec
jící schůze v roce 1867
z leštěného zeleného mramoru nese zlacený letopůsobil jako předseda
počet 1868 (rok vytvoření busty) a písmeno „G“
Poslanecké sněmovny
orámované vavřínovým věncem. L. V. Holz
Říšské rady. Předsednicmaister jej nechal pro muzeum zhotovit v roce
ký post nicméně zastával
1910 u brněnského sochaře Alfreda Dreßlera
jen krátce, protože kon(1870–1919, rovněž absolventa vídeňské akacem roku byl jmenován
demie). Podstavec s bustou však nakonec nebyl
ministrem vnitra Předumístěn do expozice v prvním patře, byl doplněn
litavska a tento úřad zadraperií a instalován ve dvoraně muzea.
stával až do roku 1870.
Ve vládě patřil k centraKarl Giskra se narodil 29. ledna 1820 v Molisticky orientované raravské Třebové, v domě č. p. 86 (dnešní ulice
kouskoněmecké většině,
Čs. armády 10), jako syn koželuha Ferdinant. j. k odpůrcům větších
da Giskry a jeho manželky Viktorie, dcery Jopravomocí historických
hanna Hanische, rychtáře a poštmistra v Gruně
zemí a českých státo– tedy sestry Aloisie Wondrové rozené Hanisprávních aspirací, a pachové, babičky L. V. Holzmaistera.
třil do sociálně i názoVystudoval gymnázium v Brně a v roce 1837
rově soudržné skupiny
nastoupil na vídeňskou univerzitu, kde abněmeckých politiků-insolvoval studium práv a filozofie. Roku 1840
telektuálů měšťanského
získal titul doktora filozofie, roku 1843 titul
původu.
doktora práv. Po ukončení studií působil nadáKarl Giskra na litografii Josefa Kriehubera z roku 1861 (archiv muzea)
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Den otevřených dveří v ZŠ Palackého
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v naší škole konal Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli
během dopoledne podívat na výuku ve třídách,
v tělocvičnách a ve školním bazéně, odpoledne
pak zhlédnout činnosti ve školní družině. Protože Den otevřených dveří byl zaměřen vánočně,
naskytla se příležitost načerpat vánoční atmosféru nejen v krásně a vkusně vyzdobených třídách,
ale i při vánočním koncertu ve vestibulu školy,
kde vystoupili naši malí flétnisté a pěvecké sbory
žáků 1. a 2. stupně. Kdo chtěl, mohl si pochutnat
na vánočním cukroví, koláčcích a slaných tyčinkách, které děti upekly v hodinách pracovních
činností. Domů neodešel snad nikdo s prázdnou.
Nešlo totiž odolat a nekoupit si některý z krásných a nápaditých výrobků, které jsme na našem

vánočním jarmarku v prostorách šaten nabízeli.
O úspěšné akci svědčily spokojené výrazy ve
tvářích, milá a pochvalná slova rodičů a ostatních návštěvníků a spousta děkovných zápisů
v pamětní knize školy.
A abychom nezapomněli:
Při prohlídce školy byli jako průvodci všem návštěvám k dispozici chlapci a děvčata z 8. A.
My, žáci pátých tříd, jsme si navíc při prodávání procvičili finanční gramotnost v praxi. I když
manipulace s penězi byla dost náročná, moc nás
to bavilo.
A na co použijeme utržené peníze?
Na adoptované zvířátko – čápa bílého v Zeleném
Vendolí - a na vzdělávání dvou našich adoptovaných indických dětí.
Žáci 5. A ZŠ Palackého

Umění mladých flétniček si při otevřených dveřích II. ZŠ poslechl, kdo chtěl

Foto archív

Předškoláci ve škole na Kostelním náměstí
Spolupráce I. Mateřské školy Piaristické – MŠ
Zvoneček a základní školy na Kostelním náměstí se uskutečnila v měsíci říjnu a listopadu. Děti
společně s paní učitelkou Lenkou školu navštěvovaly každý čtvrtek. Předškoláci se v pěti blocích seznámili v počítačové učebně s programy,
které jsou určené žákům prvních tříd a předškolákům. Plnili úkoly z CD Dětský koutek. Dva-

Vyšetření zraku dětí
25. 11. 2013 se v I. MŠ Piaristická v Moravské
Třebové uskutečnilo vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery. Cílem vyšetření je přesně, rychle a spolehlivě určit dioptrické hodnoty očí dětí. Běžné vyšetření
zraku u dětských lékařů v rámci preventivních
prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Tyto
oční vady nemívají žádné viditelné příznaky a
často se na ně přijde až ve škole, kdy mají děti
potíže se čtením nebo psaním. V naší mateřské
školce se zúčastnilo vyšetření 50 dětí. Dětem se
vyšetření líbilo, vnímali ho spíše jako hru, trvalo asi jednu minutu. Kdo se podíval do kamery
PlusoptiX, tak za odměnu uviděl smějícího se
šaška. Oprávnění k měření zraku dětí v MŠ má
pouze kvalifikovaný zdravotnický pracovník.
Výsledky screeningového vyšetření vyhodnocuje diplomovaný ortoptista ve spolupráci s očním
lékařem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem rodičům, kteří svým dětem dopřáli a zaplatili toto vyšetření. Učitelky z I. MŠ Piaristická

Školy
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krát si mohli vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. Pro děti to byl zážitek. Velký dík patří Zdence
Šafaříkové, která společně s žáky osmých tříd
naše předškoláky se vším seznámila a po celou
dobu se jim věnovala. Při posledním setkání děti
z mateřské školy navštívily obě první třídy. Bylo
to pro ně příjemné setkání se svými o rok staršími kamarády. Tato spolupráce je pro naši školku
velice důležitá. Pro děti nebude prostředí základní školy úplně cizí, když půjdou k zápisu. Také
budou znát některé paní učitelky a nebudou se
tolik obávat vstupu do školy.
H. Kotoulková

Třebovské
obrázky v Itálii
Žáci základní školy na Kostelním náměstí
se pravidelně účastní mezinárodních výtvarných soutěží. Jednou z nich je tradiční
soutěž s vánoční tematikou CONCORZO
INTERNAZIONALE PICCOLI ARTISTI, kterou již téměř půl století pořádá Santuario Basilica di Gesú Bambino di Praga
v italském městě Arenzano. Naše škola
do této soutěže odeslala výtvarné práce
20 žáků. Z několika desítek tisíc účastníků z celého světa se mezi nejlepší dostali i dva žáci z Moravské Třebové: Václav
Dopita a Ondřej Grulich.
V. Novák

Okénko ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé umění,
tentokrát přicházíme s trochou historie
a informacemi ohledně práce Junior Bandu a Bubny bandu. Bubny Band vznikl v roce 2008 v listopadu, kdy nacvičil
dvě skladby na vánoční koncert. V roce
2009 se zúčastnil soutěže bicích nástrojů ve Vysokém Mýtě. Každoročně účinkuje na akcích ZUŠ Moravská Třebová – Vánočním koncertu a Slavnostním
vyřazení absolventů. Bubny Band má za
sebou i nemálo mimoškolních akcí – vystoupení v Lanškrouně na koncertu ZUŠ
Lanškroun, hudební festival v Tatenici,
vystoupení na zámku – Cesta od renesance k baroku, vystoupení na Moravskotřebovských arkádách, při spoluúčasti kapely Jumping Drums. Bubny Band hrál
k 210. výročí Gymnázia v Moravské Třebové. Soubor tvoří 6 hráčů na bicí nástroje, klávesové nástroje, kytaru, baskytaru
a dechové – žesťové nástroje. Vedoucím
kapely je Bohumil Havelka.
Junior Band vznikl v dubnu roku
2011 a za krátký čas zkoušení dokázal vystupovat na závěrečném koncertu v červnu 2011. V roce 2012 vystupoval kromě
akcí ZUŠ, Vánočním večeru a Slavnostním vyřazení absolventů, také při akci
města – Cesta od renesance k baroku, dále
při příležitosti Moravskotřebovských arkád. V říjnu 2013 zahrál soubor k 210. výročí založení Gymnázia v Moravské Třebové v muzeu. Tato kapela se zaměřuje na
populární hudbu - repertoár od beatu po
swing. Junior Band má prozatím jedenáct
hráčů, ale bude se stále rozšiřovat, hlavně
u dechových a žesťových nástrojů. Uměleckým vedoucím a aranžérem souboru je
taktéž Bohumil Havelka.
Srdečně vás zveme na tradiční podvečery s múzami, které se konají 13. a 20. 2.
2014 vždy v 17:30 v komorním sále na
zámku.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Mikuláš v Boršově
Hurá, budeme vystupovat na mikulášské besídce a přijde i čert, znělo celý týden z dětských
úst v naší mateřské škole. Děti se těšily, že budou moci ukázat, co vše se naučily, a mohly se
tím také pochlubit. V sobotu odpoledne jsme se
všichni sešli v Kulturním domě v Boršově a pomalu se blížil okamžik, kdy propukne ta krásná
vánoční atmosféra. A bylo se opravdu na co dívat. Spoustu básniček vystřídal i taneček, který
se dětem vydařil, a pak zazněly tóny vánočních
koled. O tom, že se vystoupení dětí ze školky líbilo, svědčil obrovský potlesk a poděkování zástupců obce. Pak děti zhlédly pohádku třebovských
ochotníků a už tu byl čert s andělem. Nádhernou
vánoční atmosféru ukončilo rozsvícení vánočního stromu a malé překvapení ve formě pouštění
balónků s vánočním přáním. V dětských očích
bylo vidět nadšení a to vše pro nás bylo velkou
odměnou. Co víc si můžeme přát, než světýlka
radosti v očích našich dětí. Učitelky MŠ Boršov

DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Pegase a dalších řeckých hrdinů. Letní tábor
Akce na měsíc únor2014
s klasickou i kreativní táborovou náplní, ubyto4. 2. Florbal chlapců 4.-5. tříd, obvodní kolo
vání v klubovně s noclehem v DDM, cena 2.350
od 14:00 hod. na ZŠ Palackého
Kč, členové kroužků 2.250 Kč. Cena včetně ma5. 2. Florbal dívek 4.-5. tříd, obvodní kolo od
teriálu na kreativní tvorbu. Podrobné informace
14:00 hod. na ZŠ Palackého
v DDM (Barbora Švestková)
18. 2. Basketbal dívek 8.-9. tříd, obvodní kolo
Příměstský tábor všeobecného zaměření
od 14:00 hod. na Gymnáziu M. T.
s CTH pro děti 1.-5. tříd. Den19. 2. Basketbal chlapců 8.ně 8:00-17:00 hod. v DDM.
9. tříd, obvodní kolo od 14:00
Cena: 1.200 Kč, členové
hod. na Gymnáziu M. T.
kroužků 1.100 Kč. Podrobnos25. 2. Basketbal dívek 8.-9.
ti na webových stránkách nebo
tříd, okresní kolo od 8:30 hod.
Nabízíme dětem možnost
v DDM (Zdena Tauerová)
na Gymnáziu M. T.
oslavit v prostorách DDM své
28. 7.-1. 8. Ať žijí rytíři
25.-26. 2. Přehlídka dětských
narozeniny. K dispozici jsou
Příměstský tábor všeobecného
recitátorů, oblastní kolo
prostory klubovny, zahrady
zaměření s CTH pro děti 1.–5.
pro ZŠ, soutěž ve spolupráci
a areálu spolupracujícího jeztříd. Denně 8:00-17:00 hod.
s místní ZUŠ, více v propozideckého klubu v Útěchově.
v DDM. Cena: 1.200 Kč, člecích
Pedagogický dozor a program
nové kroužků 1.100 Kč. Po4. 2. Výroba valentýnských
dle domluvy, který lze zamědrobnosti na webových stránmýdel
řit tematicky – hry, tvoření,
kách nebo v DDM (Barbora
17.-21. 2. Letem světem - zákoně, hudba, diskotéka apod.
Švestková)
kladní kola zeměpisné souAkce je určena výhradně dě9.-16. 8. LT na Srnčí pro děti
těže, další ročník již tradiční
tem do 12 let. Narozeninové
od 8 let, ubytování ve tří a čtyřzeměpisné soutěže pro ZŠ, pooslavy se může zúčastnit rolůžkových pokojích v hlavní
drobnosti v propozicích
dič oslavence, který zajišťuje
budově, cena 2.800 Kč, čle10.-14. 2. Jarní prázdniny
občerstvení. Po dohodě lze
nové kroužků 2.700 Kč. Hlána Majáku - každý den prozajistit občerstvení i pedasit se můžete telefonicky nebo
gram pro děti od 10:00-12:00
goga DDM, bude zahrnuto
e-mailem v DDM. Bližší indopoledne a od 13:00-15:00
v ceně. Děti mohou v DDM
formace u Jany Chadimové.
odpoledne, s sebou: 40 Kč
přespat ve spacáku do druhéFotografie z loňska najdete na
a přezůvky
ho dne. Oslavy vždy v pátek.
našich webových stránkách.
10. 2. Sladký Valentýn – čo25.-29. 8. Kytarová školička
koládové bonbóny z formy,
„Na kytaru hravě“ pro všechny bývalé i stácelofánový sáček (materiál v ceně)
vající členy kytarového kroužku DDM. Podrob11. 2. Valentýnská dárková krabička (krabičnosti v DDM (Bára Švestková) Kolektiv DDM
ka, barvy stužky v ceně)
12. 2. Sportovní den v DDM
13. 2. Malování pískem na sklo, s sebou skleničku od zavařeniny
14. 2. Korálky z lepicích pásek
14. 2. od 16:00 hod. rezervováno pro narozeninovou párty plnou soutěží a tvoření
30. 6.-6. 7. Tajuplný ostrov – šifry kapitána
Nema
Dobrodružný letní tábor pro děti 2.-6. tříd
s noclehem v DDM. Kreativní, přírodovědná
a sportovní činnost součástí CTH. Cena: 2.250
Kč, členové kroužků 2.150 Kč. Podrobnosti na
Rádi bychom touto cestou poděkovali
webových stránkách nebo v DDM (Zdena Tauevšem, kteří na vánoční akci Ježíšek děrová)
tem věnovali knížky Klinice dětské on14.-20. 7. Souboj titánů aneb staré řecké báje
kologie v Brně. Mnohokrát děkujeme.
a pověsti na LT kreativ
Pojďte se s námi vrátit do časů Herkula, Persea,

Narozeniny
v DDM

Poděkování za
přispění v rámci
tradiční předvánoční
dárkové akce DDM

Papír, papír, papír v ZŠ Palackého
Ve dnech 28.–29. 11. 2013 se naskytl každému,
kdo přicházel do vestibulu naší školy, zvláštní
obraz. Papír, papír, všude papír. Stohy papíru.
Proč? Naše škola využila nabídky jedné firmy,
která vykupuje papír pro recyklaci. Po dobu výše
uvedených dvou dnů žáci, jejich rodiče, babičky,
dědečkové i známí vozili balíky papíru. V pátek
29. 11. 2013 byl prostor u šatních skříněk téměř
zaplněn hromadami papíru všeho druhu. Když
jsme tuto sběrovou akci vyhlašovali, nevěřili
jsme, jak bude úspěšná. Zapojily se do ní všechny třídy a téměř všichni žáci se snažili přispět ně-

jakým kilogramem. A výsledek? V pondělí 2. 12.
2013 si odvezlo velké nákladní auto 8410 kg
papíru a naše škola si tak vydělala 15 138 Kč.
Peníze budou použity na rozvoj volnočasových
aktivit našich dětí a na zpříjemnění prostředí
školy. Tato akce však neměla jen finanční efekt
pro školu, ale směřovala k ekologickému cítění
žáků. Je známo, že použitím 1 tuny sběrového
papíru ušetříme 17 stromů v lese. Takže všichni
naši „sběrači“ vlastně ušetřili přibližně 143 stromů. A to už je malý lesík. Děkujeme.
Školní žákovský parlament
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Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy, Jevíčská 55,
nabízí pro rodiče a prarodiče s dětmi

Prázdniny
v Chorvatsku
Živogošče, kemp Dole
Termín: 27. 6. – 6. 7. 2014
Cena: děti do 15 let 4 700 Kč,
dospělí 4 900 Kč
Poloha a umístění: 17 km od Makarské,
chráněn pohořím Biokovo a ukryt do
piniového háje v kempu Dole. Pro milovníky neporušené přírody a kvalitního
koupání. Jde o kvalitní, vybavené a dobře
udržované středisko, najdete tu prodejnu
potravin, restauraci a kvalitní soc. zařízení.
Pláž: je vzdálená asi 80 m od moře, oblázková, vstup do vody pozvolný, doporučujeme boty do vody.
Program: dopoledne od 9:00–12:00 hod.
ve formě her a praktických činností pro
děti i dospělé.
Fakultativní výlety: lodí nebo busem,
Makarská, Mostar, vodopády Kravica
apod. (ceny od 180–250 HRK) Záloha
2000 Kč/os: musí být zaplacena nejpozději do 10. 2. 2014 v DDM nebo převedena na účet, na základě objednávky vám
vystavíme fakturu pro zaměstnavatele
na příspěvek z FKSP, doplatek musí být
uhrazen do konce dubna.
Cena zahrnuje: dopravu z Mor. Třebové,
7 x ubytování ve velkých stanech, se dvěma oddělenými ložnicemi (postele), vybavenou kuchyňkou a verandou, služby
delegáta, DPH. + program pro děti a materiál na činnost
Cena nezahrnuje: stravování, pojištění,
pobytovou taxu – dosp. os. 280 Kč, děti
12–18 let 140 Kč, fakultativní výlety.
Možnost stravování: v případě zájmu
dokoupení rozšířené polopenze za 1 680
Kč nebo plné penze za 2 380 Kč/os. po
dobu pobytu, Strava se vydává v polní
kuchyni do vlastního nádobí a stravujete
se u svého stanu, NAHLASTE PŘI OBJEDNÁVCE POBYTU. Rozšířená polopenze se skládá: ze snídaně/svačinové
polévky/večeře - hlavního jídla, plná penze ze: snídaně/polévky + hl. jídlo/večeře.
Přihlásit se můžete telefonicky v DDM
nebo na email: jana.chadimova@atlas.cz,
na základě přihlášky vám zašleme další
informace o platbě a pobytu, případně
rádi poradíme jednoduchý jídelníček.
Bližší informace v DDM u Jany Chadimové nebo Martiny Krajíčkové.
Těšíme se na vás, pracovnice DDM
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CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112, e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Mateřské centrum, katecheze
16:00-18:30 Tvořivé dílny
Středa:
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum

Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy
PŘIPRAVUJEME: Burzu dětského zboží,
přednášku o výchově, duchovní obnovy.
Prostory mateřského centra lze pronajmout např. na
oslavu narozenin vašich dětí (určeno pro děti max.
do 4 let). Prostory přízemí fary včetně komplet-

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční 3. 2. 2014 v 10:00 hod.
v refektáři františkánského kláštera v Moravské
Třebové. Svoz seniorů k návštěvě hřbitova po dobu
zimních měsíců nebude, o prvním jarním svozu vás
budeme informovat. Půjčovna zdravotních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30
na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontakt: D. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Co nového
V pondělí 13. 1. se paní ředitelka zúčastnila v Pardubicích setkání neziskového sektoru s nově zvolenými poslanci a senátory za Pardubický kraj. Bylo
to velmi zajímavé setkání, kde v závěru všichni
politici podepsali Deklaraci společensky odpovědného politika. Akci uspořádalo občanské sdružení
Boii a SKP-CENTRUM o.p.s. Je to ojedinělý projekt, který bude inspirací i pro ostatní.
Zástupci naší organizace se zúčastnili akce Veřejné
fórum.
Tříkrálová sbírka
Již po čtrnácté se Oblastní charita Moravská Třebová zapojila do Tříkrálové sbírky. Díky štědrosti
dárců se vykoledovalo v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko krásných 418 094 Kč, což je o 27 223
Kč více než v loňském roce. V rámci sbírky se v Jevíčku 5. 1. a Moravské Třebové 12. 1. uskutečnily
benefiční Tříkrálové koncerty. Na koncertu v Moravské Třebové vystoupil pěvecký sbor Fermáta,
sólisté Lukáš Dostál a Lucie Pudilová s varhaním
doprovodem Kláry a Sylvie Jarůškových. V Jevíčku
zazpívali a zahráli žáci ZUŠ Jevíčko, součástí vystoupení byla vánoční hra Vánoce u broučků. Oba
koncerty byly příjemným zastavením v povánočním čase. Vstupné z obou koncertů bude použito
na odměny pro koledníky. Jako poděkování tříkrálovým koledníkům jsme zorganizovali ve spolupráci s Technickými službami Mor. Třebová bruslení,
které proběhlo dne 26. 1. v REHAU aréně v Mor.
Třebové. Na bruslení byli koledníci dopraveni autobusy. Za průběh celé sbírky a koncertů bychom
rádi poděkovali ZUŠ Jevíčko, ZŠ Jevíčko, Gymnáziu v Jevíčku, městům a obcím v regionu, Technickým službám města Moravská Třebová, bratřím

Pozvánka
Církev československá husitská v Moravské Třebové pořádá v úterý 11. 2. v 17:00
hodin besedu na téma Hořet, ale nevyhořet! Přednáška s MUDr. Františkem
Havlátem se koná v kapli Souznění Církve československé husitské na ulici Dr.
Janského 6 v Moravské Třebové. MUDr.
František Havlát je internista a nefrolog
nemocnice Brno.
Srdečně zve Miloš
Košíček, farář CČSH v Moravské Třebové

františkánům v Moravské Třebové, sboru Fermáta,
Lucii Pudilové, Lukáši Dostálovi, Sylvii a Kláře Jarůškovým a samozřejmě všem dobrovolníkům. Poděkování patří také Gabriele Horčíkové za ilustraci
přání.
Centrum pěstounské péče
V prosinci proběhlo další vzdělávání našich pěstounů, tentokrát na téma Aby byly děti šťastné. 31. ledna byla uspořádána přednáška PhDr. Lidmily Pekařové Jak vychovat slušného člověka.
Další informace naleznete na www.mtrebova.charita.cz nebo na www.facebook.com/charita.trebova.
Krásný snad už zimní měsíc únor
přejí pracovníci OCHMT

ně vybavené kuchyně lze pronajmout k rodinným
oslavám (max. 30 osob). Info na tel. 736 609 318.

Program sboru
Českobratrské církve
evangelické
Bohoslužby každou neděli v 9:00 hod.
Biblické hodiny v domově pro seniory
každé pondělí v 15:30 hod. (výklady žalmů). Biblické hodiny ve sboru (na faře)
každý čtvrtek v 17:00 hod. (výklady knihy Genesis).
Neformální mezigenerační setkání členů
a přátel sboru („páteční podvečcer“) každý pátek v 17:00 hod.
Staršovstvo sboru ČCE zve všechny přátele a členy sboru k účasti na sborovém
životě.			
(zr)

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

Bohoslužby:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út–So
18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Vážení rodiče,
k zápisu do MŠ a ZŠ (i do vyšších ročníků) pro školní rok 2013/2014 vás zve
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Moravské Třebové Komenského 287
Zápis proběhne dne 6. února 2014 od 14:00 hodin
Od školního roku 2014/2015 bude na naší škole také otevřena nová speciální třída pro žáky
s různými poruchami autistického spektra.
S sebou vezměte: rodný list dítěte, popřípadě aktuální lékařská a psychologická vyšetření dítěte.
Nabízíme vám:
- kvalitně vybavené třídy s interaktivními tabulemi
- moderně vybavenou tělocvičnu, výtvarnou a jazykovou učebnu, snoezelen, muzikoterapeutickou
místnost, keramickou dílnu, místnost pro rozvoj komunikačních dovedností
- jídelnu přímo v areálu školy, školní hřiště a zahradu
- akce pořádané školou - výlety, karneval na ledě, školy v přírodě, lyžařský výcvik, školní akademie
Poskytujeme:
- vzdělávání žákům i s jiným než mentálním postižením (např. logopedickým, zrakovým či
tělesným) dle učebních plánů základní školy
- reedukaci žáků s vadami řeči a zrakovým postižením
- rehabilitační péči žákům se zdravotním oslabením a poruchou mobility
- činnosti zaměřené na spolupráci rodiny a školy jako součást programu primární prevence rizikového
chování
- služby školního poradenského pracoviště (školní psycholožka, školní logopedka, výchovná poradkyně,
metodička prevence)
- spolupráci s místními organizacemi, orgány státními správy, s poradenskými pracovišti a odbornými
lékaři.
Cíle vzdělávání žáků v MŠ:
- vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní zapojit se do běžného
praktického života a připravit je ke studiu na základních a středních školách
- vést žáky k rozvíjení sociálních dovedností, ohleduplnosti a toleranci
- rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti
- motivovat žáky k učení – posilovat sebekontrolu a sebehodnocení
- poskytovat žákům zpětnou vazbu jejich jednání a tím podporovat rozvoj sebehodnocení
- vytvářet kladný vztah k práci – vážit si práce vlastní i práce druhých
- učit žáky uvědomovat si svá práva a plnit své povinnosti

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

Zprávy z knihovny – únor 2014
1. 2.-3. 4. Asijský deník
Výstava cestovatele a fotografa Jana Košťála
z Jevíčka. Reportážní fotografie zachycují zážitky z cest do Indie, Bangladéše a Nepálu. Poznejte běžný život obyčejných lidí, některé náboženské festivaly nebo „hřbitov lodí“ (kde jsou
rozřezávány staré tankery). Přístupno v půjčovní
době knihovny
18. 2. Kurz paličkování
Městská knihovna nabízí pro přihlášené kurz paličkování. Lektorkou je Pavla Řeřichová. Začátek v 16:30 hod. v dětském oddělení knihovny
25. 2. Konverzační večery
Konverzační večery pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, jak se domluví v ruském, německém nebo anglickém jazyce. Začátek v 17:00
hod. v městské knihovně, pořádáno pravidelně
1x měsíčně. Předpokládané termíny dalších konverzačních večerů: 25. 3. a 29. 4. (změna vyhrazena)
Knihovna dětem
Tvořivé středy
5. 2. Maska
12. 2. Modelujeme zvířata (14:00-17:00 hod.)
19. 2. Pavouček
26. 2. Bambule
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
knihovny.
4., 11., 18. a 25. 2. Odpoledne s babičkou
Čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének
a mnoho dalších jiných činností. Vede Věra
Nápravníková a Slavěna Miklošová. Začátek
v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
Jarní prázdniny v knihovně
Během jarních prázdnin zveme do knihovny
všechny děti, které si rády hrají a soutěží. V dětském oddělení pro ně máme připraveno spoustu
zábavy. V době od 9:00-12:00 hod. a od 14:00 do
17:00 hod. se budou hrát společenské hry, soutěžit, tvořit, luštit křížovky, sudoku, hádanky, kvizy a mnoho jiného. Z nabídky knihovny si určitě
vybere každý.
10. 2.
Soutěžíme v pexesu (dopoledne)
Hrajeme piškvorky (odpoledne)
11. 2.
Soutěž ve skládání puzzle (dopoledne)
Odpoledne s babičkou (odpoledne od 15:00
hod.)
12. 2.
Soutěž ve hře Člověče, nezlob se (dopoledne)
Modelujeme zvířata (odpoledne)
13. 2.
Turnaj mistrů – minifotbal (dopoledne)
Turnaj mistrů – hokej Stiga (odpoledne)
Po celou dobu prázdninového programu si mohou děti v knihovně vyměňovat písmenka do

soutěže Kdo čte, ten se nenudí.
17. 2. Tkaní koberců
Městská knihovna pořádá ve spolupráci se Sociálními službami města Moravská Třebová výuku
tkaní. Výuka proběhne od 14:00 do 16:00 hod.
v dětském oddělení knihovny.
18. 2. Vyhodnocení soutěží Nejmoudřejší je
číslo a Pocta věrozvěstům
Městská knihovna vyhlásila v roce 2013 soutěž
Nejmoudřejší je číslo. Ve výtvarné části malovaly děti obrázek, který obsahoval co nejvíce čísel.
Cílem literární části bylo vymyslet pohádku a při
jejím psaní použít co nejvíce čísel. Hodnocení
odevzdaných prací probíhalo ve dvou kategoriích I. stupeň a II. stupeň ZŠ.
Výsledky soutěže – výtvarná část:
Haasová Jana, ZŠ Palackého ul. (čestné uznání)
Výsledky soutěže – I. stupeň ZŠ (literární
část):
Fedorko Erik, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Lavigne Helena, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Petrák Michal, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Výsledky soutěže – II. Stupeň ZŠ (literární
část):
Záruba Vladimír, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad
Bochanová Magdaléna, ZŠ ČSA
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Městská knihovna vyhlásila v loňském roce také
soutěž Pocta věrozvěstům u příležitosti 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Každý měsíc (od ledna do listopadu)
byla zveřejněna 1 soutěžní otázka. Na konci soutěže vznikla z nejlepších prací soutěžících naučná kniha. Slavnostní vyhodnocení obou soutěží
proběhne v dětském oddělení knihovny ve 14:30
hod. Vítězové budou písemně pozváni k účasti
na vyhodnocení a již nyní se mohou těšit na hodnotné ceny!
24. 2. Turnajové odpoledne – Jenga
Přijďte si zahrát v 15:00 hod. na dětské oddělení. Nutné se předem přihlásit. Nejlepší hráče
odměníme!
Mladý čtenář 2014
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 31. ročník soutěže Mladý
čtenář 2014. Jedná se o výtvarnou soutěž pro žáky
a studenty na téma Pohádkové známé i neznámé
bytosti. Výtvarnou práci s pohádkovou bytostí (vílou, skřítkem atd.) nebo s originálním strašidlem je třeba odevzdat do 13. 3. 2014 v MěK.
Hodnocení bude probíhat ve 4 kategoriích: mateřské školky, I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální školy,
II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální školy+víceleté
gymnázium, střední a učňovské školy. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, název práce,
věk, adresu bydliště, název školy a třídy. Nejlepší
příspěvky vystavíme a odměníme!

S čerty nejsou žerty!
Pod takovým názvem proběhlo v základní škole na
Kostelním náměstí v prosinci loňského roku setkání
rodičů a dětí, kteří si v tomto předvánočním shonu
udělali čas. Učitelé připravili pro návštěvníky školy
několik tvořivých dílen, třeba čertovské poznávání,
výrobu čertů a andělů – to si mohly děti zkusit i se svými rodiči. Bylo vidět, že mnohé maminky i tatínkové si
ještě nezapomněli hrát se svými dětmi. Největší nával
ale byl v pekelné perníkářské dílně (červené závěsy a
světlo svíček, žáci školy v čertovských oblecích navodili dokonale atmosféru pekla). Zde nebylo k hnutí, protože děti dotvářely perníčky cukrovou polevou.
Fantazii se meze nekladly a bylo se na co dívat! Bylo
připraveno 500 perníčků a nestačilo to! Aby měl i Mi-

kuláš práci, dostal na starost dílnu laděnou sportovně
– mikulášskou laťku, mikulášský slalom. I práci na interaktivní tabuli Mikuláš zvládl, a tak mnozí návštěvníci se poprvé seznámili s tímto výukovým prostředkem.
Odměnou všem dětem byl malý Mikuláš z čokolády,
kterého vyměnily za pět kousků uhlí (ještěže se našel
učitel, který netopí plynem, a zásobil nás uhlím). Dospělí si mohli odpočinout od dětského štěbetání v čertovské čajovně a „svařovně“. V sychravém období není
nad teplé nápoje! Moc nás těší obrovský zájem o tuto
již tradiční akci. Velikou radost máme i z toho, jak jsou
děti ve škole ochotné podílet se svou pomocí na této
akci. Za to velmi děkujeme všem, kteří akci chystali,
a všem, kteří přišli.
Jaroslava Skácelíková

Sportovec regionu Svitavska 2013
Pozice Třebové je mezi regionálními sportovci stále dobrá. V jedenácti vyhodnocovaných kategoriích ankety Sportovec regionu
Svitavska 2013, jejíž výsledky byly slav-

nostně vyhlášeny v úterý 21. ledna v Poličce,
se za třebovský sport ozvala vesměs jména
tradiční, což odpovídá sportovní situaci ve
městě:

Nominanté v kategorii jednotlivců dosáhli těchto výsledků:
ABRAHAMOVÁ Šárka (2002, travní lyžování) jednotlivci/žáci 2. místo
DOLEŽEL Josef (1964, cyklistika) veteráni – ocenění
HAVLÍK Petr (1968, kulturistika) veteráni – ocenění
MAČÁT Daniel (1970,travní lyžař,trenér) trenéři – ocenění
KOLOUCH Lukáš (1991, travní lyžař) jednotlivci/dospělí 3. místo + titul Hvězda Deníku
KÖNIG Leopold (1987, cyklista NetApp) mimořádný výkon – ocenění
V kolektivních sportech (bez určení pořadí) dostal ocenění Slovan Moravská Třebová (tenis,
(mt)
účastník 1. ligy).							
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Sport

Kvalitní zimní přípravou dobíjejí fotbalisté baterky pro jaro
Halové turnaje mládeže SKP Slovan v sezóně
2013/2014 ve sportovní hale v Městečku Trnávce:
8. 2. U-13
15. 2. U-12
Zimní příprava dospělých bude probíhat od
poloviny ledna celé dva měsíce. Obnáší kromě pravidelných tréninků v tělocvičnách a posilovnách i seriál devíti zápasů na umělé trávě
se soupeři ze širšího regionu: Svitavy, Lanškroun, Mohelnice, Litomyšl, HFK Olomouc,
FK Šternberk, Letohrad, FC Boskovice a Dlouhá Loučka.
Termíny:17. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3.,
8. 3., 15. 3. a 23. 3.
Turnaje v hale (žákovské)
Prvního halového turnaje se starší žáci (2000)
SKP Slovan zúčastnili v Pohořelicích u Brna
(FC Svratka Cup). Kvalitní turnaj (brněnské
týmy) byl nad síly našich snaživých kluků. Přes
umístění na 7. pozici si pochvalovali účast s vědomím, v čem všem se musí v budoucnu zlepšit.
Z výsledků: SKP Slovan M. Třebová – FC
Svratka Brno A 1:2; - Starý Lískovec 1:7; - FC
Soběšice 3:4; - Tatran Kohoutovice 1:7; - FC
Svratka B 2:5; - FC Bučovice 1:6.
Sestava: F. Ondráček, M. Smékal - P. Neumann
(vyhlášen naším nejlepším hráčem), M. Štaffa, J. Schutz, P. Bambušek, D. Mikšánek, D.
Buček, L. Lebiš a A. Absolon.
Mladší žáci (2002) „jeli ve stopách“ svých starších kolegů a na stejném turnaji v Pohořelicích
dopadli lépe, byť postavili nejmladší tým celého turnaje (4 hráči r. 2003). Po dlouhé cestě se
hráči hůře adaptovali, střídali skvělé okamžiky s těmi temnějšími. V početném poli brněnských týmů skončili s 1 vítězstvím a 1 remízou
na 6. místě. Odměnou jim pro změnu byl zisk

primátu nejlepšího brankáře (Smékal M.) a nejlepšího hráče turnaje (Žouželka J.). V každém
případě to byl pro mladé fotbalisty užitečný
turnaj.
Z výsledků: SKP Slovan Moravská Třebová FC Svratka Brno/M 0:4; - FC Svratka Brno/B 1:5; - TJ Tatran Starý Lískovec 3:2; - TJ Tatran
Kohoutovice 1:2; - ČAFC Židenice 3:3
Sestava: Michal Smékal - Jiří Škrabal, Radek
Cápal, Jan Bárta, Jan Žouželka, Kristián Gallik, Adam Vítek, Matěj Petr, Tereza Širůčková,
Martin Šmerda, Filip Ševčík.
V polovině ledna odstartoval seriál domácích
halových turnajů SKP Slovan. Starší přípravka (U 11 - 2003 a mladší) zahajovala a turnaj
zvládla dobře. Mezi devítkou družstev byly dva
týmy slovanistů (bílí-modří). Hrálo se vždy 14
minut hrubého času, ve dvou skupinách, poté
o umístění.
Z výsledků:
Skupina A (4) – modrý tým
SKP Slovan M. Třebová – Kostelec n/H. 0:1
SKP Slovan M. Třebová – Konice 2:5
SKP Slovan M. Třebová – Velké Opatovice 2:2
Utkání o umístění:
SKP Slovan M. Třebová – Futsal Čelechovice
na Hané 1:0
Sestava: Antonín Tichý - Vojtěch Drozd, Marek
Sotolář, Jakub Dostál, Šimon Václavek, Matěj Krajči, Pavel Lexman, Aleš Širůček, Lukáš
Langer
Skupina B (3) - bílý tým
SKP Slovan M. Třebová – Městečko Trnávka
4:0
SKP M. Třebová – Sokol Bystré 1:2
SKP M. Třebová – Sokol Troubelice 4:0
SKP M. Třebová – Futsal Čelechovice 2:1
Semifinále: SKP M. Třebová – Kostelec na H. 2:0

V prestižním turnaji nestačili hokejoví
žáci jen na Slovince
Řeč je o 3. ročníku Vánočního turnaje mladších
žáků s mezinárodní účastí v Brumově –Bylnici.
Na konci prosince se jich kromě HC Slovan zúčastnilo dalších sedm týmů z ČR (HC Brumov-Bylnice, HC Slovan Moravská Třebová, LHK
Jestřábi Prostějov, VSK Technika Brno, JJF Select Vyškov) a ze zahraničí (Slovensko - ŠHK
37 Piešťany, Polsko - Zaglebie Sosnowiec, Slovinska - HK Slavija Junior Ljubljana). Turnaj
se uskutečnil v rámci programu přeshraniční
spolupráce Česká-Slovenská republika. Účastníci byli rozlosováni do dvou skupin, v nich se
střetly týmy navzájem. Nejlepší dvojice vždy
pak postoupila do vyřazovacích bojů. Třebovský HC Slovan si vedl znamenitě:
HC Slovan M. Třebová – ŠHK 37 Piešťany
4:1; - HC Brumov-Bylnice 6:4; - Zaglebie Sosnowiec 5:2;
Výsledky je předurčily k boji o nejvyšší příčky. V nich jim chybělo více sportovního štěstí,
třebaže je nutné přiznat, že soupeři byli velmi
zdatní, snad o píď lepší. Nejlepším střelcem tur-

naje byl třebovský Pavel Meluzín (11 branek).
Semifinále: HC Slovan M. Třebová – ŠHK Slavija Junior 3:4
O 3. místo: HC Slovan M. Třebová – ŠHK Piešťany 6:3
Celkové pořadí: 1. HK Slavija Junior, 2. VSK
Technika Brno, 3. HC Slovan M. Třebová
Sestava: Randis Michal, Smékal Ondřej - Kavan Tomáš, Holub Ondřej, Radová Tereza,
Veselý Samuel, Laštůvka Zbyněk, Meluzín
Pavel, Sekáč Adam, Hekele Robin, Hekele David, Schön Petr, Beneš Zdeněk, Žouželka Jan,
Faltejsek Tomáš, Marek Michal, Netolický Marek.
„Líbilo se nám to, vánoční volno nebylo aspoň tak dlouhé a stereotypní. Užili jsme si to
parádně, posílili jsme dobrou partu,“ prozradil jeden z hráčů J. Žouželka. „Pro kluky to
byla cenná zkušenost, přesvědčili se o vlastní
schopnosti být úspěšní i se silnými soupeři,“
doplnil zážitky mladých sportovců J. Kavan,
předseda oddílu.		
(mt)

Finále: SKP M. Třebová – Sokol Bystré 2:1
Sestava: Radek Cápal, Jan Žouželka, Jiří Škrabal - Radek Cápal, Jan Žouželka, Jiří Škrabal,
Bohdan Karel, Vít Hofman, Jan Bárta, Vojtěch
Pudík, Jiří Doležel, Jaroslav Kolář
K vidění byl vyrovnaný a dramatický fotbal,
spousta napínavých utkání. „Domácí“ (bílí) se
nejvíce natrápili s celkem Bystrého, nakonec
dokázali svůj turnaj vyhrát, modrý tým skončil
na 5. místě. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jiří Doležel.			
(mt)

Volejbalové
juniorky excelují
v České poháru
Moravskotřebovská děvčata po vydařené loňské
sezóně v 1. lize kadetek hrají letos o úroveň výše
- poprvé 1. ligu juniorek. Důvodem změny soutěže je udržet ligovou soutěž pro město do dalších let. V posledních čtyřech kolech ligové juniorky (JKY –E) naplno bodovaly, což jim zajistilo
celkové 4. místo (20 10 10 0 32:40 1469:1575
26 bodů)
Z výsledků
VK M. Třebová – Junior Brno 0:3 (-13,-22,-14)
VK M. Třebová – Junior Brno 0:3 (-20,-9-,-11)
VK M. Třebová – Pegas Znojmo 3:0 (15,24,22)
VK M. Třebová – Pegas Znojmo 3:0 (22,16,14)
Svitavy – VK M. Třebová 2:3 (-24,-21,14,14,14)
Svitavy – VK M. Třebová 1:3 (-15,15,-12,-23)
Juniorky na základě výsledků postoupily do další fáze ligové soutěže. Ve skupině 1-JKY-P jsou
jejich soupeřkami týmy: VSC Zlín, VK Pegas
Znojmo, TJ Nový Jičín, TJ Spartak Polička a TJ
Ostrava B. Právě posledně jmenovaný celek ze
severu Moravy hostila děvčata v polovině ledna v tělocvičně na gymnáziu. S bojovností sobě
vlastní oba zápasy družstvo vyhrálo, přivezlo
body i z Nového Jičína a v tabulce se usadilo
průběžně na 1. místě. (1. VK Slovan M. Třebová
26b., 2. VSC Zlín 24 b., 3. Pegas Znojmo 23 b.)
VK M. Třebová – Ostrava B 3:1 (17,15,-21,13)
VK M. Třebová – Ostrava B 3:2 (-21,23,15,25,7)
Nový Jičín – VK M. Třebová 3:2 (24,-12,19,19,13)
Nový Jičín – VK M. Třebová 1:3 (-21,22,22,-23)
Souběžně pokračuje také i jejich spanilá jízda Českým pohárem. V turnaji první osmičky
v Hradci Králové skončila děvčata na 7. místě,
v 2. kole na turnaji druhé osmičky (Svitavy) na
ně čekalo žel třetí nepostupové místo (pořadí
po 2. kole: 10. místo z 24 týmů ČR) a podle
propozic na děvčata čeká únorový výlet na třetí
kolo opět ve výkonnostně druhé osmičce do Děčína; tam hodlají předvést výkon, který by jim
zajistil případný postup do závěrečných bojů ČP.
Aktuality z volejbalu můžete sledovat na stránkách ČVS http://www.cvf.cz/souteze.php?action=skupina&id=5623		
(mt)

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

strana 15 / únor 2014

Východočeská krajská liga sálové kopané 2013/14
Šakalí smečka srdnatě bojuje o smělé cíle
Od listopadu 2013 proběhlo 8 turnajů základní části, poté se tabulka 14 účastníků rozdělila na dvě poloviny a soutěž pokračovala
dvěma turnaji nadstavbové části (V. Mýto,
Polička). V první sedmičce zůstaly všechny týmy ze Svitavska, včetně Šakalího hněvu z Moravské Třebové na 6. místě. Týmu
se i nadále herně i střelecky daří, škoda jen,
že body odevzdal slabším soupeřům, zatímco favority potrápil. Definitivně skončil na
4. místě. Je to nejlepší výsledek za 4 roky.
„Samozřejmě to vnímáme jako jednoznačný
úspěch, neboť úroveň futsalu v regionu má
vzrůstající trend,“ vysvětlil P. Matoušek, manažer šakalí smečky.
Z posledních výsledků
Jokers Polička – ŠH M. Třebová 5:3 Branky:

Němec, Sedláček, Müller
Novabrik Polička B – ŠH M. Třebová 2:2
Branky: Huryta, Sedláček
ŠH M. Třebová – Pardál D. Újezd 3:2 Branky:
Winkler, Müller, Sedláček
10. turnaj 18. 1. Polička
FS Sádek – ŠH M. Třebová 0:1 Branka:
Skřebský
Bukvice V. Mýto – ŠH M. Třebová 0:5 kontumačně
Taurus D. Újezd – ŠH M. Třebová 4:3 Branky: Huryta, Müller, Winkler, Sedláček
Senzační výsledky v posledním turnaji, zvl.
překvapivé vítězství nad suverénem soutěže
(FS Sádek), katapultovaly tým Šakalí hněv
na konečné 4. místo (19 10 5 4 48:34 35
bodů). Než přesedlají futsalisté na „velký“
fotbal, čeká je ještě jedna prestižní záležitost

Šachisté opět včele
Pro sezónu 2013/2014 si šachisté stanovili jasný,
byť nesnadný cíl: po dvou letech se znovu probojovat do nejvyšší krajské soutěže. Tentokrát
nenechali nic náhodě a výrazně posílili o velmi
silné hosty, kteří mohou k návratu pomoci. Na
soupisce se dokonce objevili dva mezinárodní
mistři a mezi nimi i moravskotřebovský rodák
Vojtěch Plát, který se v loňském roce stal juniorským přeborníkem České republiky. Hosté však
slíbili odehrát pouze dva klíčové zápasy a tak se
družstvo musí spolehnout především na kmenové členy oddílu (Sojma Zdeněk, Kotva Milan,
Nečesánek Josef, Beil Zdeněk, Glockner Jaromír, Chvojka Antonín, Meleshko Andryi, Adámek Vladimír, Grepl Pavel, Navrátil Miroslav,
Urbášek Oleg, Endl Vlastimil ad. Více informací
se můžete dozvědět na webových stránkách oddílu: http://sachy.slovanmt.cz/
Soutěž družstev rozehráli šachisté velmi dobře – ve čtyřech odehraných kolech neztratili
jediný bod. Teprve v 5. kole přišlo varování
v podobě prohry s orlickoústeckými mladíky.

„Byla to první vážnější zkouška, zda máme či
nemáme na vyšší soutěž. Je nutné hrát uvážlivě, tak, aby oslava 50 let šachového sportu
ve městě (oddíly vznikaly v průběhu r. 1945)
se stala po skončení sezóny realitou. Na konci
může hrát roli třeba i půlka bodu,“ podotknul
Jaromír Glöckner na stránkách v komentáři.
Vítězství v Poličce vrátilo šachisty opět do čela
KP druhé třídy.
1. kolo – TJ Slovan M.Třebová – SK+Sokol Vamberk B 5,5:2,5
2. kolo – ŠO K a.s.Kunvald – TJ Slovan M. Třebová 3,5:4,5
3. kolo – TJ Slovan M.Třebová – ŠK Svitavy 6:2
4. kolo – TJ Lanškroun B – TJ Slovan M. Třebová
2,5 : 5,5
5. kolo – TJ Slovan M.Třebová – ŠK Ústí n/O.
C 3:5
6. kolo – TJ Štefanydes Polička C – TJ Slovan
M.Třebová 1,5:6,5
Průběžné pořadí: 1. M.Třebová (15), 2.Ústí n/O C
(15), 3. Letohrad (15)		
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Program činnosti Klubu českých turistů
8. 2. Účast na DP Opatovické šmajd – trasy: 10,
19, 24, 28 km, start: Velké Opatovice, Hospoda
ho Jakobů (u autobus. nádraží), pořadatel: KČT
Malá Haná V. Opatovice. Podrobnější informace na www.smajd.webnode.cz. Sraz na autobusovém nádraží v 6:25 hod., odjezd linkového
autobusu 6:30 hod. Návrat autobusem v 13:23
hod. nebo 15:35 hod. (odjezdy autobusů v 12:42
a 14:55 z V. Opatovic). Zajišťuje H. Kopřivová
9. 2. Účast na DP Oldův memoriál, který je zařazen mezi akce Vystup na svůj vrchol – Opatovické hradisko 514 m – trasy: 6 a 15 km – start
Velké Opatovice, Hospoda ho Jakobů (u autobus. nádraží), pořadatel: KČT Malá Haná
V. Opatovice. Podrobnější informace na www.
smajd.webnode.cz. Sraz na autobusovém nádraží v 8:35 hod., odjezd linkového autobusu
8:40 hod. Návrat autobusem v 13:23 hod. nebo
17:20 hod. (odjezdy autobusů v 12:42 a 16:42
z V. Opatovic). Zajišťuje D. Mikulková
12. 2. Schůze oddílu turistiky v klubovně KČT

od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc březen
2014, zahájení příprav na Vandr skrz M. Hanó.
15. 2. Autobusový zájezd Na lyžích i pěšky za
sněhem do Jeseníků do oblasti Červenohorského sedla v rozsahu dle vlastního uvážení. V případě dobrých sněhových podmínek možnost
i sjezdového lyžování. Jízdné 100 Kč (pro členy
KČT)/150 Kč (ostatní). Podrobnější informace
ve vývěsce KČT nebo na únorové schůzi. Přihlásit se lze u E. Kolaříkové (kontakt: tel: 723
944 230, e-mail: milakolarikova@seznam.cz)
do 10. 2. 2014. Odjezd přihlášených zájemců
v 7:30 hod. z autobusového nádraží, předpokládaný návrat v 17 hod.
V měsíci únoru budou v případě příznivého počasí každou neděli uskutečňovány vycházky do
okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz

– Český pohár ve futsalu (19. ročník). Šakalí
hněv se netají vysokými ambicemi, z turnaje
východočeské oblasti (8. 2.) se vítěz kvalifikuje do Národního finále, jež se uskuteční
15. 3. „V loňském roce uspělo Pobřeží Slonoviny Lanškroun, letos jsme na řadě my!“
doplnil informace Petr Matoušek. Přejeme
hodně sportovního štěstí.		
(mt)

Sport v únoru –
pozvánka
Volejbal (1-JKY-P)
15. 2. 10:00-14:00 VK M. Třebová –
Nový Jičín (tělocvična gymnázia)
Stolní tenis
1. 2.
9:00 Slovan B – SK Steinerova Choceň D
13:30 Slovan B – Sokol Sudslava A
2. 2.
9:00 Slovan A – TTC Ústí n/O. A (divize muži)
13:30 Slovan A – Sokol Č. Třebová
A (divize muži)
22. 2.
9:00 Slovan C – SK Linhartice A (regionální přebor)
12:00 Slovan C – SK Pinec Jevíčko A (regionální přebor)
Fotbal
Halové turnaje mládeže SKP Slovan (ve
sportovní hale v Městečku Trnávce)
8. 2. U-13
15. 2. U-12
Hokej
KLM (čtvrtfinále - na 3 vítězná utkání)
2. 2. 17:00 HC Slovan – ZH Pardubice
(případně 6. 2. 19:00)
Semifinále (v termínech 9., 12., 16., 19.
a 23. 2.)
Finále (v termínech 2., 5., 9., 13. a 16. 3.)
KLJ (čtvrtfinále – na 2 vítězná utkání)
1. 2. HC Slovan – HC Choceň
8. 2. HC Slovan – HC Chotěboř
Semifinále (termínech 15. 2., 21. 2.
a 22. 2.)
O 3. místo: 1. a 8. 3.
Finále: 1., 7. a 8. 3. (pro HC připadá 7. 3.)
KLD
2. 2. HC Slovan – HC Choceň (předehráno)
5. až 9. družstvo po 1. části soutěže (HC
Slovan šestý) hraje o konečné pořadí jednokolově, tj. 4 utkání. Účastníkům se započítávají vzájemné výsledky z 1. části
soutěže.
Termíny: 14. 2., 16. 2., 23. 2., 28. 2., 9. 3.
KLŽ (mladší, starší)
(druhá část – společná soutěž Pardubického kraje a kraje Vysočina)
1. 2. 9:00–11:00 HC Slovan – HK Velké
Meziříčí
15. 2. 9:00–11:00 HC Slovan – Spartak
Pelhřimov
(mt)
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Rozhodující hokejová fáze se blíží, hokejisté aspirují na semifinále…
KLM
Že HC Slovan nebude chybět mezi elitní osmičkou
po první části, bylo zřejmé už delší dobu. Zvláště
když konec loňského roku dle rozlosování přisoudil hokejistům větší díl atraktivních zápasů doma.
Slovanisté se s nimi utkali se ctí.
HC Slovan – HC Litomyšl 5:4 (1:2, 2:2, 2:0) Branky: Řehulka, Rajnoha, Faltus, Maška, Berčák
Třebovští hráli nepřesně jen kolik potřebovali;
přesto šťastné vítězství lepšího týmu
HC Chrudim – HC Slovan 3:4 Branky: Řehulka 2,
Doseděl, Koláček
Bezchybný začátek, poté herní nekázeň a šťastná
výhra
HC Slovan – Lanškroun 10:2 (0:0, 4:2, 6:0) Branky: Štefan 2, Parolek, Koláček, Faltus 2, Kučera 3,
Rak, Řehulka
HC Slovan – HC Chocen 6:9 (1:3, 3:3, 2:3) Branky: Zeman 3, Rak 2, Doseděl
Časté vylučování stálo domácí body
HC Chotěboř – HC Slovan 4:3 (0:1, 2:1, 1:1) SN
Branky: Doseděl, Koláček, Zeman
Domácí uchránil od prohry brankář Pešek; na střely 20:60. Slovan prohrál boj s domácím gólmanem
Peškem
HC Polička HC Slovan 5:8 (3:4, 1:2, 1:2) Branky:
Rak, Zeman, Faltus 2, Tregler 2, Muselík, Řehulka
V dramatickém přetnutí hosté rozhodli v druhé polovině zápasu
HC Slovan – HC Skuteč 8:3 (4:1, 2:1, 3:1) Branky: Rak 2, Pokorný 2, Muselík, Rajnoha, Koláček,
Faltus
Domácí hráli jen co museli, což na soupeře stačilo
HC Hlinsko – HC Slovan 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Branky: Faltus, Stráněl, Řehulka, Rak

Během poslední minuty slovanisté dvakrát skórovali
HC Slovan – HC Ledeč n/S. 11:0 (0:0, 7:0, 4:0)
Branky: Kovařík 2, Stráněl 2, Zeman 2, Rak, Řehulka, Koláček, Muselík, Koláček, Rajnoha
Hra kočky s myší byla poděkováním fanouškům
Konečná tabulka po 1. části: 3. místo 24 17 2 1
4 143:71 56 bodů
HC Slovan si tak nakonec vybojoval umístění
v elitní čtyřce. Ve čtvrtfinále bude jejich soupeřem
celek ZH Pardubice, přičemž slovanisté mají právo případného utkání navíc na domácím ledě. Zdá
se, že slíbené semifinále je zcela reálné.
KLJ
HC Chrudim – HC Slovan 2:1
HC Slovan – TJ Lanškroun 6:0
HC Litomyšl – HC Slovan 3:2
HC Slovan – HC Choceň 5:0 K
HC Světlá n/S. – HC Slovan 1:5
HC Slovan – HC Polička 4:1
HC Chotěboř – HC Slovan 7:3
HC Slovan – HC Chrudim 2:1
Průběžná tabulka: 2. místo 26 18 0 1 7 103:57 55
bodů
KLD
HC Choceň – HC Slovan 6:0
HC Slovan – HC Chrudim 1:5
HC Slovan – HC Hlinsko 10:1

HC Chotěboř – HC Slovan 6:0
HC Slovan – HC Skuteč 6:2
Průběžná tabulka: 6. místo 20 7 1 0 12 67:88 23
bodů
KLŽ
Zahájila 2. část kombinované ligy Pardubického
kraje a Kraje Vysočina. Na základě výsledků první
části (součtová tabulka bodového zisku MŽ+SŽ)
získali hokejisté pro další fázi tyto soupeře: TJ Pelhřimov, SK H. Slávia Třebíč, HHK Velké Meziříčí,
HC Chrudim, HC Chotěboř, HC Skuteč, TJ Loko
Č. Třebová, HC Litomyšl a HC Pardubice.
Výchozí tabulka pro mladší žáky byla skvělá 1. místo, v případě starších žáků naopak místo poslední (9.).
Výsledky:
MŽ
HHK Velké Meziříčí – HC Slovan 4:7
TJ Spartak Pelhřimov – HC Slovan 4:4
HC Slovan – HC Chotěboř 3:3
Průběžná tabulka: 3. místo 12 8 1 3 104:46 17 bodů
SŽ
HHK Velké Meziříčí – HC Slovan 5:2
TJ Spartak Pelhřimov – HC Slovan 10:2
HC Slovan – HC Chotěboř 7:3
Průběžná tabulka:
8. místo 11 3 0 8 43:83 6 bodů		
(mt)

Zlatý hattrick
Zdeňka Ošťádala
Ani v zimě naši třebovští jezdci nezahálí a připravují se na další motokárovou sezónu. Zdeněk
Ošťádal (14 let) trénuje v krytých motokárových
halách v okolí. V prosinci a lednu se účastnil dvou
halových závodů. V prosinci to byla Vánoční cena
Olomouce, ve které Zdeněk získal zlatý hattrick
v kategorii juniorů. V této soutěži startoval potřetí, od roku 2011 vždy ve své kategorii zvítězil. 11.
ledna se Zdeněk zúčastnil Memoriálu Petra Křižana (bývalý špičkový motokárový jezdec a jezdec
Formule 3, který tragicky zahynul) v Bratislavě.
Zdeněk zde závodil i v loňském roce kdy obsadil třetí místo. V tomto roce nic nepodcenil a do
Bratislavy jel dvakrát trénovat. Trénink se vyplatil
a Zdeňkovi se podařilo v silné konkurenci v kategorii Junior (do 14 let) vyhrát. K celkovému vítězství v seriálu Karting Cup v kategorii Rotax junior
Max registrovaní si tak Zdeněk připsal další dvě
cenná vítězství. Pro letošní sezónu Zdeněk zůstává v kategorii Rotax junior Max, ale mění techniku. Přechází od podvozku české firmy MS Kart
na italský podvozek CRG a s největší pravděpodobností také poprvé zkusí účast v národním poháru při MČR. Uvidíme, jak tyto změny Zdeněk
zvládne a jak se jemu i dalším třebovským jezdcům v nadcházející sezóně bude dařit. O výsledcích vás budeme pravidelně informovat. Ak MT

Radost hokejistů HC Slovan po vstřelení branky				
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Novoroční cyklistika přilákala hodně zájemců
Počasí si na přelomu roku notně zahrálo s náladami lidí. Sníh i mráz byly nepřítomné, tepla na
plavky pro změnu málo, u Třebováků tradičně
zvítězilo kolo (již podevatenácté), jakožto prostředek, s nímž přivítali nový rok. A to ne ledajaký. Jubilejní – letos si připomínají 120 let oficiálního založení prvního cyklistického klubu
ve městě (29. 6. 1894). „Jak na Nový rok, tak po
celý rok!“ výrok každoročního účastníka J. Vojty
se stal veřejným mottem akce, na níž se bavily
čtyři desítky mladých i starších cyklistů-hobíků
(12–69 let), včetně žen. „Jsme tu vlastně proto,
že jízdu na kole máme nejraději a utéct od shonu

svátečních dnů je dobrý nápad,“ podotkla Dita
Rolencová. „Jízda byla příjemnou relaxací po silvestrovském veselí, v součtu máme 900 kilometrů.
V mobilních diskuzích zaznívaly roztodivné nápady, jakými akcemi uctít nadcházející výročí cyklistiky ve městě,“ přidal své hodnocení pro změnu
organizátor akce P. Brettschneider. Navzájem si
všichni účastníci popřáli rok plný pohody a slíbili
svůj podíl na prohloubení popularity cyklistiky ve
městě. Úspěchy na tomto poli se následně odrážejí v regionálním, potažmu celostátním měřítku
(Konig L., Doležel J., Hájková M. a další talenty
působící v Duha Lanškroun).
(mt)
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