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Znovuzrození muzea v Moravské
Třebové – událost sezóny roku 2012
Velkolepý start nové etapy existence moravskotřebovského muzea
je naplánován na sobotu 19. května. Po letech stagnace, přinuceni
každoročním ukazatelem nízkého počtu návštěvníků se pracovníci
Kulturních služeb, pod které muzeum spadá, rozhodli pro radikální
změnu a modernizaci pojetí výstavních expozic.
Základní koncept směřuje k představení
a znovuobjevení Ludvíka Holzmaistera, zakladatele muzea, jako rodáka z Moravské
Třebové. Povede k seznámení se s Holzmaisterem obchodníkem, cestovatelem
a štědrým mecenášem.
„Pokusíme se o vytvoření atmosféry, kterou pan
Holzmaister zažíval tisíce
kilometrů od svého rodného města,“ říká ředitelka
Kulturních služeb města
Libuše Gruntová. „Samotná expozice bude už
v první místnosti doplněna
figurínou Ludvíka Holzmaistera, k doplnění atmosféry bude na jeho stole
instalována malá vláčková dráha, jež bude zasahovat do vedlejší indické L. V. Holzmaister
sekce,“ popisuje Libuše
Gruntová budoucí podobu vstupních prostor expozice, která dostala název Muzeum
egyptské princezny aneb cesta kolem světa.
Hlavním lákadlem bude stále Hereret
Muzeum v Moravské Třebové je proslaveno a propagováno především jako expozice egyptských artefaktů, jimž vévodí velmi
dobře zachovalá mumie takzvané princezny Hereret. Ta také zůstane největším láka-

Město Moravská Třebová
chystá v rámci oslav 755 let od
první dochované zmínky o existenci
města akci Obejmutí města.
Připravte svou náruč!
Konat se bude ve středu
27. června 2012. Podrobnosti na
webu a v červnovém Moravskotřebovském zpravodaji.

dlem, avšak návštěvníci budou před odhalením tohoto klenotu moravskotřebovského
muzea seznámeni také s exponáty z Holzmaisterových cest po jiných exotických
zemích: „Všechny expozice oživíme speciálními zvukovými a světelnými efekty. V indické
sekci pak budou atmosféru dotvářet například
malé zlaté sošky opiček.
V japonském oddělení
nainstalujeme dioráma
a akvárium. Samotnou
egyptskou sekci s mumií
Hereret oživí hologramická 3D projekce a hieroglyfický
hlavolam,“
doplňuje ředitelka Kulturních služeb města.
Egyptská sekce by měla
Foto: archív být přirozeným vyvrcholením návštěvnického zážitku, proto je expozice na rozdíl od dosavadního uspořádání umístěna
až v poslední místnosti. Zde návštěvník
spatří ojediněle zachovalou mumii princezny Hereret v dvojité rakvi. Také bude
mít možnost zhlédnout v tajemném průhledu do krypty její vizualizaci, princezninu podobu vymodelovanou pomocí
rentgenu a 3D technologie. V prostoru
bude nainstalován interaktivní hlavolam
z hieroglyfů, po jehož složení se návštěvníkům naskytne možnost spatřit skutečnou Hereret, která stále přebývá v jemně
éterické formě v blízkosti svého těla. Nebudou chybět mumie kočky a sokola či
rozsáhlá sbírka pohřebních předmětů starých téměř pět tisíc let.
Novinky ze starého Egypta
Mumie Hereret přicestovala do Moravské
Třebové Holzmaisterovou zásluhou přesně
před sto lety. Takto významné výročí si za-

Týden se starým
Egyptem
• akce předcházející slavnostnímu
otevření Muzea egyptské princezny
• podrobnosti o programu
egyptského týdne na str. 7
slouží náležité připomenutí. Kromě samotného otevření reinstalovaných expozic je
proto na dny okolo poloviny května připraven bohatý a zajímavý program. Pro školy
bude legenda o Hereret podkladem výukového tématického Týdne se starým Egyptem, odborné informace egyptologa bude
v sobotu 19. května, v den otevření nových
expozic, prezentovat doktor Pavel Onderka
na přednášce nazvané Hereret – novinky ze
starého Egypta.
Dagmar Zouharová

Mumie princezny Hereret bude lákat návštěvníky
muzea začleněná do zcela nové, atraktivnější
kompozice muzejních sbírek.
Foto: archív
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Odbory městského úřadu se představují

Odbor dopravy

S odborem dopravy se dostane do kontaktu především každý občan našeho města,
který je držitelem řidičského oprávnění
nebo majitelem motorového vozidla. Hlavní činností odboru je výkon státní správy v rozsahu našeho obecního úřadu obce
s rozšířenou působností na úseku dopravně
správních agend. Jeden z vedených registrů je registr vozidel, ve kterém se mimo
jiné přidělují registrační značky silničním
motorovým a zvláštním vozidlům a jejich
přípojným vozidlům, vydávají osvědčení
o registraci těchto vozidel, dočasně nebo
trvale vyřazují vozidla z provozu, schvaluje technická způsobilost jednotlivě dovezených, vyrobených nebo přestavěných
vozidel. Další z registrů je registr řidičů,
který vydává a vyměňuje řidičské průkazy
a mezinárodní řidičské průkazy. Součástí tohoto registru je také přidělování bodů
řidičům motorových vozidel za porušení
pravidel silničního provozu. Dále jsou na
odboru projednávány přestupky, kterých se
dopustí účastníci silničního provozu, pře-

stupky na úseku pojišťovnictví u vozidel,
přestupky na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství, a přestupky ve státní
správě. Zkušební komisaři provádí zkoušky
žadatelů o řidičské oprávnění a přezkoušení
odborné způsobilosti řidičů a vedou agendu
registrace autoškol. Odbor dopravy vykonává také funkci silničního správního úřadu
ve věcech silnic II. A III. třídy a na místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích územního obvodu
města, například povoluje zvláštní užívání
příslušných pozemních komunikací, povoluje uzavírky a nařizuje objížďky, včetně
výkonu působnosti speciálního stavebního
úřadu pro příslušné pozemní komunikace.
Z dalších oblastí dopravy je odbor dopravním úřadem pro taxislužbu. Také rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, včetně výkonu
státního odborného dozoru. Odbor dopravy
najdete v zadním traktu budovy Městského úřadu v Moravské Třebové na ulici Olomoucké.
Petr Václavík, vedoucí OD

Moravskotřebovské stále trápí strašáky
zdevastovaných objektů
Budoucnost budovy bývalého dětského oddělení a plocha pro vloni vyhořelé Moravě
jsou témata, která stále jitří duše obyvatel
Moravské Třebové. Dali to opět najevo na
dubnové besedě s vedením města. To se od
listopadu loňského roku už podruhé sešlo
s obyvateli, aby jim umožnilo osobně vyjádřit problémy, které je trápí, a zeptat se na
věci, které je v souvislosti se životem ve
městě zajímají. Kromě dotazů co se bude dít
s areálem po dětské nemocnici a plochou na
křižovatce Svitavské a Brněnské ulicie, kde
dříve stával hotel Morava, se diskutovaly

další tradiční problémy. Mezi ně patří udržování pořádku ve městě a neuspokojivý stav
v poskytování pohostinských služeb v centru
během víkednových dní a svátků. Jak uvedli
přítomní starosta Miloš Izák a místostarosta
Václav Mačát, oba se snaží pravidelně intervenovat u provozovatelů těchto podniků, avšak jejich ochota k otevření v neděli
a o svátcích je stále mizivá. Podle místostarosty Mačáta je tato záležitost přímo odvislá od turistického ruchu, s jeho zvýšením
se snad podnikatelům začne otevírací doba
v těchto dnech vyplácet.		
(daz)

Zprávy z radnice

Kolik nás je…

V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 3.
2012 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 604 občanů ČR a 113 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 3. 2012
na trvalém pobytu 10 717 občanů. Za
měsíc březen se v Moravské Třebové narodilo 8 dětí, zemřelo 12 občanů, přistěhovalo 13 obyvatel a odstěhovalo se 24
osob.

Trhy ve městě
Rada města na svém zasedání dne
10. 4. 2012 schválila termíny konání
farmářských trhů na náměstí, stejně
jako v uplynulém roce, každý pátek
v době od 11. května do 31. prosince
2012. Trhy se budou konat v době od
7:00 do 17:00 hod. Dále rada města
projednávala a schválila termíny konání čtvrtletních trhů na náměstí, které
se budou konat ve dnech 20. června,
19. září a 19. prosince 2012.
Odbor majetku města bude stejně jako
v roce 2011 dále pořádat v prostorách
tržnice na ul. Komenského bleší trhy,
a to ve dnech 12. května, 30. června
a 8. září, v době od 8:30 do 12:00 hod.
Na těchto trzích mohou na rozdíl od
čtvrtletních a farmářských trhů prodávat snad všichni.
Na všechny tyto akce Vás srdečně
zveme, podrobnosti k jednotlivým trhům můžete získat u pracovnic odboru
majetku města a komunálního hospodářství.

Jizva po Moravě na tváři Moravské Třebové zatím nezmizí
O možnosti vykoupit pozemky pod bývalou
Moravou bude počátkem června jednat městské zastupitelstvo. V polovině dubna se sešlo vedení města s majitelem pozemků, který
je nabídl městu k přednostnímu odkoupení.
Vlastník před rokem demolovaného objektu
a pozemků, které pod ním zůstávají, zrušil
svoje podnikatelské aktivity přesto, že město
ještě před dvěma měsíci ujišťoval o záměru výstavby následnického pohostinského
a ubytovacího zařízení. Na předloženou projektovou dokumentaci k nové Moravě měl
vydáno stavební povolení, výstavbu hodlal
zahájit obratem. Nyní nabízí pozemky o rozloze cca 1000 metrů čtverečních k odkoupení městu. Na dubnové schůzce se jednalo
o představách obou stran, za jakou cenu by
se pozemky mohly prodat. Přehodnocení zá-

měru výstavby nového objektu na místě vloni vyhořelého hotelu Morava znamená nejistou budoucnost lokality příjezdu do centra
Moravské Třebové.
Dojde-li k dohodě mezi majitelem
a městem, jestliže
tedy zastupitelstvo
schválí
uvolnění
dohodnuté částky
na zakoupení pozemků, bude město
jako nový vlastník
zadávat vypracování komplexní studie
řešící
křižovatku
ulic Svitavská, Komenského a Brněn-

ská. Požadavek bude znít na úpravu lokality
na důstojnou podobu vjezdu do historického
centra.
		
(daz)

Zprávy z města
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Hazardní hry se v našem městě vyhnou
historickému jádru
Regulaci rozmístění heren a podniků s nabídkou
loterijních her prostřednictvím obecně závazné
vyhlášky schválili na dubnovém jednání zastupitelé Moravské Třebové. Přijat nebyl protinávrh
podaný zastupitelem Miroslavem Krejčím
(KSČM), k němuž se připojili dva jeho kolegové
z jiných stran, aby byly herny na území města
zakázány úplně. „Snažili jsme se vymezit okruh,
kde tyto podniky rozhodně nechceme, a ten de facto kopíruje historické jádro, městskou památkovou
rezervaci,“ okomentoval obsah vyhlášky starosta
Miloš Izák. Kromě lokace se omezení zakotvené
ve vyhlášce týká také provozní doby. Mezi 22. hodinou noční a 6. hodinou se provozování loterijních her na území města zakazuje. Podle starosty
Izáka bude nutno kontrolovat dodržování tohoto
ustanovení vyhlášky, avšak starosta je přesvědčen,
že se tak bude dít důsledně a úspěšně. Vyhláška
s dnem účinnosti od 1. června 2012 vypracovaná
na základě loňské novely loterijního zákona však

obsahuje přechodná ustanovení, která oddálí její
okmažitou aplikaci v praxi. Jak upřesňuje Jana
Blahová z odboru kancelář starosty a tajemníka
městského úřadu změna v MT nenastane schválením ani dnem účinnosti vyhlášky: Poukazuji na
přechodná ustanovení, která znamenají, že pro již
povolené přístroje bude omezení v místě a čase závazné po uplynutí přechodného období, které trvá
tři roky, tedy do konce roku 2014. Aktuálně pro
Moravskou Třebovou platí, že v případě žádosti
o povolení nových přístrojů si ministerstvo financí vyžádá stanovisko města jako účastníka řízení
a město bude moci svoje zamítavé stanovisko opřít
o vyhlášku. Ministerstvo by vůli města vyjádřenou
schválením vyhlášky mělo akceptovat. Vyhláška
bude závazná i pro odbor majetku města, který
komunikuje ve věci výherních hracích přístrojů.
Neměly by tedy počínaje druhým pololetím r. 2012
být povoleny další přístroje, vznikat nová herní
místa.“ 				
(daz)

Pošta by měla kontrolovat průkazy ZTP, v Moravské Třebové je lidé zneužívají
Stížnosti na chod pošty v Moravské Třebové řešil s její vedoucí starosta Miloš Izák. V minulých
dnech tlumočil vedoucí místní pobočky České
pošty stížnosti občanů na pomalé a zdlouhavé
vyřizování u přepážek. Vedoucí pošty uznala, že
s obslužností jsou problémy, z části kvůli zaučování nových pracovnic přepážek. Slíbila, že poučí podřízené pracovnice o potřebě minimalizovat
vyřizování administrativy za provozu přepážek
a o zásadách kultivovaného přístupu k zákazníkům. Možnost obsazení všech přepážek podle
vedoucí pošty v Moravské Třebové nedovoluje

Oznámení výběrového řízení
Starosta města Moravská Třebová vyhlašuje personální výběrové řízení na místo

strážníka Městské policie Moravská
Třebová.

Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitosti přihlášky jsou k dispozici na
www.moravskatrebova.cz a na úřední desce
městského úřadu. Nástup od 1. 8. 2012.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně
všech náležitostí a příloh je 18. 5. 2012.

sama strategie zaměstnavatele. Pracovnice by
však rozhodně měly dbát, aby nedocházelo ke
zneužívání tlačítek pro osoby tělesně postižené
na přihlašovacím systému, takže by měly kontrolovat, zda se může takto přihlášený prokázat legitimací. Osoby, které tohoto systému zneužívají, by měly být vyloučeny z přednostní obsluhy.
Vedoucí pošty naopak starostu ujistila, že doba
obslužnosti, která musí být v průměru do šest minut na klienta, je na moravskotřebovské poště ve
skutečnosti maximálně tři a půl minuty. Pošta
nemá polední přestávku, jako např. banky či úřady práce. Navíc pošta obslouží denně určitý počet klientů pod ÚP, včetně nutné agendy. (daz)
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Oznámení výběrového řízení
Město Moravská Třebová přijme pracovníka pro výkon údržbářských prací.
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitosti přihlášky jsou k dispozici na
www.moravskatrebova.cz a na úřední desce
městského úřadu. Nástup od 1. 7. 2012.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně
všech náležitostí a příloh je 10. 5. 2012.

Ředitelé škol se prozatím
měnit nebudou
Nevyhlašovat konkurzy na obsazení ředitelů škol
a školských zařízení, jichž je zřizovatelem město, se rozhodla rada města Moravské Třebové na
svém dubnovém zasedání. V Moravské Třebové se
to týká I. mateřské školy, Piaristická, II. mateřské
školy, Jiráskova, Základní školy Kostelní náměstí, Základní školy Čs. armády, Základní umělecké
školy Moravská Třebová a Domu dětí a mládeže
Moravská Třebová. Ředitelé by měli projít výběrovým řízením po šesti letech ve funkcích, pakliže
se tak nestane, dostanou od zřizovatele jmenovací
dekret na dalších šest let. „S prací všech ředitelů
výchovně vzdělávacích institucí ve městě je vedení
spokojeno,“ říká starosta Moravské Třebové
Miloš Izák, podle něhož není důvod k vyhlášení
výběrových řízení už z tohoto hlediska. Navíc
ve městě stále pracuje komise, která má za úkol
navrhnout možné změny v systému místního
základního školství. „Dokud nebudou známy závěry z jejích zjištění, nemá smysl lidi na vedoucích
pozicích škol měnit,“ konstatuje starosta Izák. Do
budoucna lze navíc předpokládat, že může dojít ke
změně ve struktuře základního školství v Moravské Třebové také v příčinné souvislosti s úhradou
regionálního školství ze strany státu.
(daz)

Prezentace kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením
Ve středu 23. 5. 2012 v 10 hod. se v jednací
místnosti (přízemí vlevo, dveře č. 120) v budově Městského úřadu Moravská Třebová, ul.
Olomoucká 2, uskuteční prezentace rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Službu
poskytuje Tyfloservis, o.p.s., pobočka Hradec
Králové, pro občany, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. Organizace zajišťuje sociálně právní poradenství,

informuje o sortimentu speciálních optických,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
o možnosti jejich získání a provádí proškolení v obsluze vybraných pomůcek. Nabízí asistenční služby nevidomým a sociálně aktivizační služby zrakově postiženým. Poradenství,
výběr pomůcek a rehabilitační kurzy jsou poskytovány bezplatně. Všechny zájemce srdečně
zveme. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Projekt Technologické centrum, vnitřní integrace
a elektronická spisová služba pro město Moravská Třebová
Město Moravská Třebová se v roce 2010 zapojilo do výzvy Integrovaného operačního programu s názvem Technologická centra a elektronické spisové služby v území. Projekt je realizován
z důvodu nutnosti modernizace územní veřejné
správy, zejména z důvodu zefektivnění kvality
práce úředníků, úspor nákladů, zamezení duplicit či ztrátám dat. Obsahem projektu je zřízení
Technologického centra obce s rozšířenou působností Moravská Třebová se spisovou službou a vnitřní integrací jako klíčového projektu
Smart Administration strategie města Moravská
Třebová. V roce 2011 bylo zrealizováno vybudování Technologického centra jako základní
infrastruktury pro poskytování služeb jak městu Moravská Třebová, tak i obcím ve správním

obvodu obce s rozšířenou působností Moravská
Třebová a jimi zřizovaných organizací, které se
ke společnému projektu přihlásily. Těmto institucím a organizacím budou poskytovány produkty a služby technologického centra, jako je
například datový prostor negarantovaného úložiště dat nebo hostovaná spisová služba. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
spisové služby a implementace této části projektu je plánována na polovinu roku 2012. Třetí

a poslední fází projektu je vnitřní integrace úřadu, která mimo jiné zajistí napojení agendových
informačních systémů na celostátní informační
systém Základních registrů a připraví technické
podmínky pro procesní analýzy úřadu. Realizace
celého projektu bude mít dopad na zlepšení kvality práce obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová a jejich organizací a organizací města Moravská Třebová.
Projektový tým eGON centra Moravská Třebová

Upozornění redakce: na webu www.mtrebova.cz v odkaze Zpravodaj sledujte
data uzávěrek následujících čísel zpravodaje. Najdete zde také podmínky, za jakých
přijímáme příspěvky ke zveřejnění.
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Aktuality z města

Pod modrou oblohou již posedmé
V pátek 27. dubna 2012 od 10:30 hodin v Moravské Třebové proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže Pod modrou oblohou s předáním cen
soutěžícím. Pozvání na slavnostní vyhodnocení
přijalo všech šestadvacet vyhodnocených žáků
včetně zahraničních. Slavnostní vyhodnocení
je spojené s vernisáží výstav, které na pěti různých místech v Moravské Třebové prezentují
nejlepší výtvarné práce žáků.Výstavy se konají
od 1. do 31. května v prostorách zveřejněných
na plakátech. Počítačově zpracovaná prezentace
celé soutěže je jako každý rok k vidění ve výloze Informačního centra na náměstí. S autorkou
a patronkou soutěže Hanou Horskou jsme hovořili o letošním ročníku a jeho zajímavostech:
Připomeňte prosím hlavní zásady, pravidla
účasti v soutěži.
Jedná se o mezinárodní výtvarnou soutěž zcela
výjimečnou, unikátní, která si již sedmým rokem udržuje své prvenství i ve světě. Výtvarné soutěže se zúčastňují žáci základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Děti při vlastní tvorbě spojují svůj vnitř-

ní prožitek, své myšlení s výtvarným pohledem
zpracovaném pouze v základním programu
Malování operačního systému Windows. Tím
prokazují nejen výtvarné nadání, ale i svoji dovednost v práci na počítači. Metodickým návodem, který slouží žákům i učitelům k využití
této nové výtvarné formy, je manuál prezentace
„Jak namalovat obraz“, který jsem vypracovala na požádání firmy Microsoft a je zveřejněn
na webové stránce – www.podmodrouoblohou.
cz. Zde je možné se seznámit i s celým průběhem soutěže, jejími výsledky i ukázkami nejlepších prací.
Téma letošního ročníku byl VESMÍR, kdo témata navrhuje a proč právě vesmír?
V minulých ročnících jsme měli témata Krajina mých snů, Proměny, Přátelství, Štěstí, Naše
modrá planeta a Radost. Některé mi pošeptali
moji žáci, jiné moje dcera, ale většinu jsem vymýšlela já. Při daném tématu Vesmír jsem chtěla, aby se děti zamyslely nejen nad jeho nekonečností, hmotou a energií, jakého společenství
planet, hvězd, galaxie jsme součástí, ale i nad
mýty, které od pradávna
pojem vesmír provázely.
Nejvíce škol, tři sta třicet,
se přihlásilo ve čtvrtém
ročníku, kdy bylo téma
Radost. Celkem již porota zhlédla na 17 000 obrázků.
Jaký podíl na organizování soutěže má město
Moravská Třebová?
Při vzniku soutěže naše
Základní škola Palackého, jako organizátor
soutěže, začala spolupracovat s firmami Microsoft
ČR a OR-CZ. Od prvopočátku nás podporovalo naše město Moravská
Třebová i Pardubický
kraj. Každoroční slavnostní vyhlášení přivádí
do našeho města řadu
zástupců škol i rodičů vyhodnocených žáků nejen
z naší České republiky,
ale i ze zahraničí. Město
se podílí na celé organizaci, finančně přispívá ke
zdárnému průběhu soutěže, je sponzorem Ceny
diváka a společně s Kulturními službami dává
k dispozici prostory dvorany muzea.

Ďáblovu bibli si můžete prohlédnout na našem zámku
Ztvárnění proslulé Ďáblovy bible, latinsky nazývané Codex gigas, je možno zhlédnout v prostorách
moravskotřebovského
zámku. 18. dubna se kniha prezentovala přednáškou autora
vazby makety codexu Jiřího Fogla. Maketa bude v Moravské
Třebové vystavena do 20. května
2012. Codex gigas neboli Ďáblova bible je středověký rukopis

uložený v Národní knihovně ve Stockholmu, který proslul ze dvou důvodů. Za prvé je pokládán za
největší zachovalý evropský rukopis (codex gigas znamená „obrovská kniha“). Za druhé obsahuje velký celostránkový portrét
ďábla, od něhož vzešlo pojmenování Ďáblova bible. Rukopis
vznikl v Čechách někdy v letech
1200 až 1230.
(daz)

Vítězný snímek Ceny diváka

Foto: archív redakce

Kolik škol a dětí se do letošního ročníku přihlásilo? Kdo vybírá vítězné práce?
Letošního 7. ročníku výtvarné soutěže Pod modrou oblohou se zúčastnilo 190 škol s více než
2 000 výtvarnými pracemi z naší České republiky, Polska a Slovenska. Celkem bylo přihlášeno
9 zahraničních škol. Vítězné práce vybírá porota skládající se ze zástupců těch, kteří soutěž
sponzorsky podporují. Jednak jsou to zástupci
pořádající školy, spolupracujících firem, ale
i našeho města.
Nejkrásnější obrázek ale vybírá také široká
divácká obec. Kdo letos získal Cenu diváka?
Cena diváka provází naši soutěž již čtvrtý rok.
V letošním roce přišlo sedm set hlasů. Cenu
diváka získal obrázek Denisy Vránové ze ZŠ
Aléská – Bílina (viz foto). V jednom z e-mailů
při hlasování bylo napsáno: „Dávám hlas tomuto obrázku, protože z něj cítím projev vlastenectví, který dnes velmi chybí.“ Zvítězila krásná
myšlenka.
Soutěž zaštítil první československý kosmonaut,
dnes europoslanec Vladimír Remek, jistě také
kvůli zvolenému tématu Vesmír. Přijel do Moravské Třebové na den slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže, jak bylo těžké ho sem dostat?
Setkala jsem se s Vladimírem Remkem začátkem března loňského roku v prostorách Parlamentu ČR, a tehdy jsem jej požádala o osobní
podporu naší soutěže. Souhlasil a dohodlo se
naše další setkání ve Štrasburku v Evropském
parlamentu. Tehdy mi oznámil, že osobně daruje dvěma vítězným školám dotykové PC tablety. Naše soutěž ho velice zaujala a jeho osobní
účast na slavnostním vyhodnocení 7. ročníku
byla nezapomenutelným zážitkem pro všechny
přítomné.
Dagmar Zouharová

Český svaz bojovníků
za svobodu,
základní organizace Moravská Třebová
pořádá členskou schůzi, která se uskuteční 30. 4. 2012 v Třebovské restauraci.

Výzva ÚV ČSBS
Členové svazu, patří ke generaci, která
zažila všechny hrůzy válečného násilí.
S obavami sledujeme zvyšující se nebezpečí v otevřeném prosazování nebezpečných názorů a idejí. Nyní je čas, předat
úsilí za svobodný svět mladším generacím. Přátelé odbojářů, přijďte mezi nás,
odkaz naších bojovníků za svobodu je
v dnešní době aktuální, stejně jako ve třicátých letech minulého století. ZO ČSBS

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

Nebezpečný přechod pro chodce
V těsné blízkosti základní školy na ulici
ČSA se nachází poměrně nebezpečný přechod, který musí děti překonat, chtějí-li se
dostat na blízké autobusové nádraží. I přes
mnoho hodin věnovaných strážníky městské policie v rámci prevence ve školách

sové nádraží, odkud jí odjížděl autobus za
necelou třičtvrtěhodinku, vběhla do cesty,
naštěstí pomalu jedoucímu osobnímu vozidlu. Řidička okamžitě reagovala a vozidlo zastavila. Bohužel však ve chvíli, kdy
už byla bota chodkyně pod levým kolem
vozidla. Přecházející dítě se marně snažilo
vyprostit nohu z pod kola osobního vozidla, což se podařilo až ve
chvíli, kdy vyděšená řidička zjišťující co se vlastně stalo, nasedla
zpět do vozidla a s vozem popojela. Přecházející holčička naštěstí
utrpěla pouze lehké pohmoždění
chodidla, které pod kolem uvízlo.

Nepoučitelní cyklisté
I přes všechna varování a probíhající pravidelné kontroly na dodržování povinností řidičů nemotorových vozidel, tedy konkrétně
jízdních kol, se stále najdou jeMěstská policie znovu upozorňuje všechny chodce: „Na pře- dinci, kteří riskují a spoléhají na
chod pro chodce je zakázáno vztupovat před bezprostředně to, že policisty nepotkají. A to se
se blížící vozidla!“		
Foto: kamerový systém
právě vymstilo dvojici výrostků
právě dopravní problematice, kdy je žá- z Moravské Třebové, kteří se na Velikokům vysvětlováno, že není na přechodech noční pondělí proháněli na svých strojích
pro chodce absolutní přednost a vstupovat po chodnících ulice Komenského. Hlídku
před jedoucí vozidla je velice nebezpečné, městské policie provádějící tou dobou konse právě na uvedeném přechodu stala ne- trolní činnost v ulicích města, upozornil na
hoda, naštěstí se šťastným koncem. Dva- tuto dvojici strážník dohlížející na pořádek
náctiletá holčička pospíchající dne 11. 4. v ulicích prostřednictvím kamerového syspřed třináctou hodinou na nedaleké autobu- tému. Autohlídka dostihla a zastavila tyto

Pult centrální ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, provozoven sloužících k podnikatelské činnosti, firem, skladů a dalších nemovitostí, připojením pomocí Elektronického zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena nejen
občanům Moravské Třebové. O zabezpečení majetku připojeného k PCO se starají strážníci městské policie, kteří připojené objekty kontrolují i v průběhu nočních a denních služeb. S již zřízeným
Elektronickým zabezpečovacím systémem je možné se k PCO připojit téměř okamžitě. V případě
zájmu o nadstandardní zabezpečení vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obracejte na níže
uvedená telefonní čísla nebo emailové adresy, kde vám budou poskytnuty potřebné informace.
GSM: 605 255 351, 731 031 231, e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz

Laskavé pozvání
V měsíci květnu otevíráme sociální kavárnu
– LASKAVÁRNU, jejíž hlavním posláním je
zaměstnat naše handicapované spoluobčany
z regionu, kteří zde najdou uplatnění a budou pracovat pod dohledem odborného a vyškoleného personálu. Srdečně Vás zveme do
zrekonstruovaných prostor, které se nachází
v přízemí budovy františkánského kláštera
na ul. Svitavská v Moravské Třebové. Přesný termín otevření těchto prostor bude zve-

řejněn na plakátcích a také prostřednictvím
městského rozhlasu.Věříme, že přístup laskavého personálu spojený se srdečným úsměvem a také doplněný lahodným šálkem kávy,
přispěje k Vaší dobré náladě a spokojenosti.
Na Vaši návštěvu se těší realizační tým projektu „Laskavárna“ podpořeného z ESF,
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a bratři z řádu menších bratří
františkánů.
Dagmar Krhlová

strana 5 / květen 2012

piráty až na ulici Ztracené, kde došlo na vysvětlování. Samozřejmě se zprvu podivovali, proč že je vlastně policejní hlídka zastavila. Překvapené tváře těchto jedinců se
protáhli ještě více ve chvíli, když jim představitelé zákona oznámili, že vše je navíc
zaznamenáno kamerovým systémem. A tak
oba mladíky neminula odměna za poutavé
riskantní vystoupení v podobě uložených
blokových pokut.
Velikonoční pondělí
Jak je již po mnoho a mnoho let dobrým
zvykem, vyrážíme my zdatní jedinci v tento
den do ulic s pomlázkou v ruce a myšlenkou
ztrestat nejednu dívčinu několika šlehanci,
ovšem namísto krásně malovaných vajíček
jako odplatu, vypít nějakého toho frťánka
dobré slivovičky nebo jiné obdobné zkapalněné pochutiny. A jak dopadají ti, kteří
vytrvalostní trénink v průběhu roku zanedbávají? Ochutnat domácí výrobky naší oblasti přijeli i dva mladíci z našeho hlavního
města a vyrazili v doprovodu osoby dobře
se orientující v místním terénu. Jejich průběžné tréninkové dávky byly evidentně nedostačující vzhledem ke zkonzumovanému
množství a troufalosti, vyrazit do lokality,
kde někteří zdatní občané již v útlém věku
dokáží rozpoznat pravou slivovici od zkapalněných jablíček nebo dalších produktů
našich zahrádek a ovocných sadů nahrazující onen švestkový skvost. A to se jim
evidentně nevyplatilo. Krátce po 14 hodině nalezla hlídka městské policie právě tuto
trojici mužů ležících i navzdory chladnému
počasí na trávníku jedné z ulic pod Křížovým vrchem. Ohleduplní strážníci mladíky
probudili, opět postavili na nohy a za opory
pomlázek nasměrovali k domovu hostitele.
Karel Bláha, velitel městské policie

OUSB
a modernizace
ČOV
Město Moravská Třebová v rámci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a modernizace
ČOV vyzývá vlastníky domů/ parcel
v městské části Boršov, kteří budou
připojovat svoji nemovitost k veřejné splaškové kanalizaci, aby se dne
31. května 2012 v době od 13:00 do
18:00 dostavili do Kulturního domu
v Boršově z důvodu převzetí projektové dokumentace k domovním
přípojkám a k podepsání dohody.
Upozorňujeme, že pokud nemovitost vlastní více osob, je nutná přítomnost všech vlastníků (dle katastru nemovitostí).
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Kino, divadlo, výstavy
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky
vráceny do prodeje.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Probudím se včera (ČR)
21. 5. pondělí, 19:00, vstupné 75 Kč

Komedie s originální zápletkou.
Režie: Miloslav Šmídmajer, hrají: Jiří Mádl, Eva
Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav
Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata
Adamovská, Svatopluk Skopal, Milan Šteindler,
Boris Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková,
David Matásek, Bohumil Klepl, Martin Zounar ad.
Komedie/Sci-Fi, 2011, 120 min.

Poupata (ČR)

23. 5. středa,19:00, vstupné 70 Kč

Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny,
žijící na malém městě.
Režie: Zdeněk Jiráský, hrají: Vladimír Javorský,
Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska,
Kateřina Jandáčková, Thi Minh Nguyen, Natálie
Řehořová ad.
Drama, 2011, 94 min.

Alvin a Chipmunkové 3 (USA)
26. 5. sobota, 14:00, vstupné 70 Kč

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny
na luxusní výletní loď.
Režie: Mike Mitchell, Hrají: Jason Lee, Matthew
Gray Gubler, Amy Poehler, Jesse McCartney, Anna
Faris, Christina Applegate, Alyssa Milano, Justin
Long, Luisa D´Oliveira, David Cross, Jenny Slate,
Alan Tudyk ad. Animovaný film pro děti.
Komedie/Rodinný/Hudební, 2011, 87 min.

Kontrabad (USA / Velká Británie)
28.5. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč

Nekompromisní thriller.
Režie: Baltasar Kormákur, hrají: Mark Wahlberg,
Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi ad.
Thriller/Krimi/Akční/Drama, 2012, 110 min.

Jiří Krampol a Radim Uzel
(zábavný pořad)

24.5. čtvrtek, 19:00, dvorana, vstupné 150 Kč

Převážně nevážně o vážných i nevážných věcech
v nové zábavném programu Jiřího Krampola a jeho
hosta MUDr. Radima Uzla.

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

Otevřeno: duben–říjen út–ne 10:00–16:00 hod., po zavřeno
poslední prohlídka: 15:30 hod.

Stálá expozice

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

Městské muzeum
e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz,
tel.: 461 311 203
Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
od 20. 5. sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálá expozice

•R
 einstalovaná expozice bude otevřena v rámci celodenního programu v sobotu 19. května cca
v 10:00 hod.
• Galerie Františka Strážnického

Pod modrou oblohou

(výstava)

Výstava potrvá do 31. května 2012.

Galerie Františka Strážnického

4.5. Amundsen Night – Dj Maty
5.5. I LIKE DISCO – Dj Shirak
11.5. Jack Daniels Party – Dj Maty

Amundsen vodka – 25 Kč. Vychutnejte si vodku a potěšte se spoustou letních dárků.

Kulturní centrum

Jack Daniels – 40 Kč. Zde žije Jack a přináší vám řadu skvělých dárků!

12.5. B52 Explosion – Dj Juri
B52 - drink večera za super cenu!!!

O princezně Máně (divadlo pro děti)

18.5.

15. 5. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál, vstupné 30 Kč

live rap - Fogosh-SCUR, Dj Ba2s, Dj Busteraz
+ street dance/break dance, freestyle battle
Havana club za akční ceny!!!

Statečná princezna Máňa, spousta čertů a samozřejmě nesmí chybět hloupý Honza. Loutková pohádka pro nejmenší diváky v podání Malého divadélka
Praha.

19.5. Popcorn Party s rádiem Haná – Dj Mirek Karásek
Nemusíme představovat tuto oblíbenou party. Popcorn zasype celý klub
a k tomu ty nejlepší hity v podání rádia Haná.

& SKA Party
25.5. REGGAE
kapela Prince Alfredo and the Warriors & dj Dr.Boston
26.5. 80´S & 90´S Party – Dj Mike

V sobotu 5. května se v penzionu V Podzámčí
na Rybním náměstí uskuteční

Country odpoledne se skupinou

Proč ne Band

Začátek je v 16:00 hod., občerstvení – grilovaná krůta, kuřecí steaky, tombola aj. Akce se koná i v případě
špatného počasí – celý prostor bude zastřešen.

HIP HOP Stage

Ze slavnostního otevření expozice 13. 4. 2012.
Foto Jan Vermousek

Týden s Egyptem
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Budoucí vědátoři z Gymnázia Moravská Třebová

Pardubické společenské a kulturní centrum Ideon ve
AMAVET konané ve dnech 19.–20. dubna v Praze. Prodnech 22.–23. března 2012 hostilo již pátý ročník krajjekty byly velmi nápadité a zajímavé. Studenti dostali proského kola soutěže Festival vědy a techniky po děti
stor k prezentaci svých prací, které byly posouzeny odbora mládež v Pardubickém kraji určený pro žáky základnou porotou. Každý student si s sebou přinesl zpracovaný
ních a středních škol. Studenti soutěžili ve dvou kategoposter, abstrakt, který obsahoval cíl projektu a postup práriích – Junior (žáci 6. až 9. ročníku ZŠ a odpovídajícího
ce. Cílem soutěže je podněcovat co nejvíce talentovaných
ročníku gymnázia), a Středoškolák (studenti SŠ). V kažáků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostředtegorii Junior z okresního kola byly vybrány 3 projekty,
nictvím řešení konkrétních vědeckých a technických proz nichž jeden dosáhl nejvyšší mety. Žákyně Renata Štajektů. Více informací na webových stránkách http://
ffová z kvarty s projektem Stresy rostlin zvítězila a zúwww.fvtp.cz. Michal Čermák,Gymnázium Mor. Třebová
častní se týdenní studijní stáže ve
Francii. Dva projekty z okresního
kola v kategorii Středoškolák postoupily do dalších soutěží. Studentka Lucie Černá s projektem Achatinidae – léčitelé v teráriích se
zúčastnila ve dnech 9.–13. dubna
mezinárodní soutěže akademika Vernadského v Moskvě a společně
s Viktorem Skoupým, který pracoval
na projektu Vykreslování grafů
v HTML5, postupuje do národního
finále soutěže EXPO SCIENCE Prezentace prací studentů gymnázia		
Foto: archív

Mladý Demosthenes 2012 Úspěchy žáků z „Křižovatky“

Moravskotřebovské gymnázium se v letošním školním
roce zapojilo do V. ročníku celostátní soutěže v komunikaci Mladý Demosthenes. Každoročně ji pro žáky
základních a středních škol pořádá společnost FACE
OF NEW EUROPE, s.r.o. Soutěžící si sami vytvořili
a přednesli krátký monolog na libovolné téma. Během
dubna se vítězové regionálních kol, Jakub Havelka,
Kristýna Marková a Dominika Draesslerová, utkali
o post nejlepšího řečníka kraje. Kristýna Marková i Dominika Draesslerová ve svých kategoriích opět zvítězily
a postoupily do celostátního kola, které proběhne 17. 5.
2012 v Praze. Přejeme jim hodně úspěchů.
PK Čj

Žáci ISŠ přivezli zlato
S očekáváním i trémou odjížděli žáci ISŠ Moravská Třebová na 6. ročník celostátní gastronomické
soutěže konané ve Střední škole hotelové a služeb
Kroměříž 18. dubna 2012. Žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami učebního oboru Stravovací a ubytovací služby/kuchařské práce z devíti
měst ČR reprezentovali své školy v přípravě studené kuchyně. V tomto roce si ze všech soutěžících nejlépe vedli žáci oboru Stravovací služby naší školy Adéla Hriníková a Milan Peňáz
a zasloužené získali 1. místo.
V závěru soutěžního klání bylo možno zhlédnout a degustovat veškeré pokrmy prezentované
ve vlastním aranžmá v aule školy. Lákavá podívaná tak byla pastvou pro oči a posléze i pro chuťové
buňky.		
Libor Čáp

Adéla Hriníková a Milan Peňáz získali 1. místo v 6. ročníku gastronomické soutěže v Kroměříži.
Foto: archív

Dne 15. 2. 2012 se v Litomyšli konalo okresní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnili se ho žáci
naší školy Tomáš Faktor a Nhi Hai Hoangová. Ta se
umístila na krásném 3. místě. Gratulujeme.
Dne 10. 4. proběhlo okresní kolo biologické olympiády v DDM Litomyšli. Na pěkném 6. místě z 20 zúčastněných se umístila Klárka Minarčíková ze 6. třídy.
Prokázala znalosti o mezidruhových vztazích v přírodě, dovednosti při laboratorních technikách i poznávání naší fauny a flóry. Klárka byla oceněna za vlastní
terénní práci na téma Hálky – parazitické útvary.
Klárka již druhý rok prokazuje obrovskou snahu a zájem o přírodu a poznávání živočichů i rostlin, v soutěžích se pravidelně umísťuje na předních místech. Také
jí gratulujeme.
Vyučující angličtiny a přírodopisu

„Křižovatka“
na lyžařském kurzu
Ve dnech 19.–23. 3. 2012 se uskutečnil lyžařský výcvikový
kurz v Deštném v Orlických horách. Kurzu se zúčastnilo celkem 16 žáků 6.-9. ročníku a dva učitelé – instruktoři. Výcvik
probíhal pouze na sjezdových lyžích. Ubytováni jsme byli,
stejně jako vloni, na horské chatě Kačenka ve 2-6 lůžkových
pokojích. Chata je pěkná, prostorná, nově zrekonstruovaná
a velice dobře vybavená. Strava byla vyvážená a velmi
chutná. Po celou dobu pobytu se všichni snažili, seč jim
síly stačily. A musíme říct, že odměna za elán, vytrvalost
a píli byla z našeho pohledu rovněž kouzelná. Vidět všechny, jak se se zaujetím spouští stále
dokola z kopce dolů, padají, stoupají
a opět se vrhají pokořit sjezdovku,
je prostě paráda. Důkazem budiž
skutečnost, že všichni bez výjimky
hravě vyjížděli vlekem i lanovkou
nahoru a stejně neohroženě se spouštěli dolů. Průběh i úroveň lyžařského kurzu byly velmi zdařilé. Chování dětí by se dalo označit přímo za
vzorné. Všichni jsme byli spokojeni
s ubytováním, stravováním, vybavením chaty i službami personálu.
Sami žáci hodnotí kurz velmi kladně: „lyžování super a skvělá zábava
na sjezdovce i na chatě, báječně jsme
se si to užili, klidně bychom tam ještě
nějaký ten den zůstali.“ Všem, kteří
se letošního kurzu zúčastnili, patří
velký dík. Zejména za to, jak byli
zodpovědní, snaživí a jak se chovali
na sjezdovce i mimo ni.
Matyas Rek, Josef Šembera,
Matěj Sedlák a Lenka Šauerová

Školy, organizace

Oblastní charita informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 7. 5. 2012 v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za
účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 9. 5. 2012. Odjezd
v 14:00 hod. ze dvora Sociálních služeb na ul. Svitavské.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 739 002 744. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová,
tel. 739 002744.
CO SE U NÁS DĚJE V KVĚTNU?
Akce Ukaž, co umíš
Dne 29. 5. proběhne v prostorách františkánské zahrady
již 6. ročník akce Ukaž, co umíš. Akci pořádáme proto, aby mohli klienti soc. služeb Domeček a Ulita, žáci
spec. mateřské a praktické školy, senioři a další účastníci
společně strávit pěkné odpoledne, pobavit se a ukázat co
umí. Akce bude zakončena jako každoročně opékáním
párků a zajímavými vystoupeními (tance apod.).
ZPRÁVY Z NAŠICH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
DS Domeček:
Minulý měsíc proběhlo v Domečku milé setkání klientů
s pracovníky městské knihovny, kteří nám předali
háčkované výrobky od dobrovolníků. Jednalo se o různé
drobné dárkové předměty, tašky a aplikace, které klienti
využijí při různých rukodělných činnostech. Část
výrobků může být určena také k drobnému prodeji na
výstavách. Získané peníze poslouží na nákup materiálu
pro další terapeutickou činnost s klienty. Mnohokrát
děkujeme pracovníkům knihovny za zorganizování akce
a všem, kteří se do této akce zapojili. Již po šesté jsme se
zúčastnili akce s názvem Chceme žít s vámi v pražské O2
aréně, kterou provázeli známé osobnosti Adéla a Dalibor
Gondíkovi. Pro všechny zúčastněné to byl nevšední zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.
DOBROVOLNICTVÍ V CHARITĚ
Postní almužna:
Od Popeleční středy 23. 2. 2012 do Květné neděle 1. 4.
2012 uspořádala Charita ve spolupráci s farnostmi sbírku nazvanou Postní almužna. Postní proto, že se konala
v období půstu. Věřící lidé se snažili žít skromněji a více
než obvykle mysleli na potřebné. Co ušetřili dali do ozdobné papírové krabičky, kterou si mohli vzít v kostele
na Popeleční středu a přinést za 40 dní na Květnou neděli
jako svůj dar do kostela. Tato sbírka je každoročně motivační zvláště pro děti, které se učí nemyslet jen na sebe,
ale i na druhé. U nás sbírka proběhla v kostelech celého
Moravskotřebovského a Jevíčského regionu. Na Květnou
neděli si pracovníci charity krabičky vyzvedli a napočítali výtěžek ve výši 30.003 Kč. Peníze budou využity
zvláště pro pomoc lidem bez domova a sociálně slabým
rodinám. Touto cestou moc děkujeme všem, kteří se na
sbírce podíleli a přispěli!
Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT, a tým pracovníků
Další informace a kontakty najdete na našich stránkách:
www.mtrebova.charita.cz, či v zařízeních DS Domeček
a STD Ulita, na ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Zajímavosti
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Den otevřených dveří v MŠ Jiráskova a Tyršova
Prohlídka školek spojená se zápisem nových dětí
se uskutečnila v sobotu 14. 4. 2012 v MŠ Jiráskova a na odloučeném pracovišti MŠ Tyršova.
Paní učitelky společně s dětmi vyzdobily prostory
školky, ve třídách kromě hraček, stavebnic a omalovánek čekalo na děti překvapení. Provozní zaměstnanci s paní kuchařkou připravili oblíbené
zdravé pomazánky, jednohubky, upekli vynikající
oříškový a čokoládový moučník a namíchali vitamínové nápoje. Zrekonstruované prostory MŠ
Jiráskova si přišlo průběžně prohlédnout na 90
rodičů s dětmi a moc se jim u nás líbilo. Některé
děti byly činnostmi tak zaujaty, že je rodiče museli přemlouvat k odchodu domů. Velmi si také
vážíme návštěvy dětí, které dříve do naší školky
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Obrázky dětí ve firmě Kayser

chodily a těšíme se na děti teprve zapsané. Souběžně probíhá také brigáda na školní zahradě.
V MŠ Jiráskova však pokračuje další etapa rekonstrukce budovy, pozemku a oplocení. Moc si přejeme, aby byla brzy školka celá v novém, včetně
školní zahrady. Do té doby prosíme naše rodiče
o pochopení a trpělivost. Rodiče z MŠ Tyršova
nás letos mile překvapili svým zájmem, společně jsme zvládli vyhrabat celý pozemek, vytřídit
poškozené hračky, přichystat lavice a stoly. V kuchyni proběhl sanitární úklid a osázené truhlíky
čekají na pěkné počasí. Rodičům i všem zaměstnancům školy patří velké díky za to, že si ve svém
nabitém programu udělali čas a pomohli dobré
věci. Ivana Freharová, MŠ Jiráskova a Tyršova
Ve středu 18. 4. 2012 se v prostorách firmy Kayser s.r.o.
uskutečnila vernisáž stálé expozice výtvarných prací.
Tato výtvarná díla pro zmíněnou firmu vytvořili žáci
a učitelé výtvarného oboru Základní umělecké školy
Moravská Třebová a budou trvale zdobit chodby a kanceláře. Firma Kayser již několik let podporuje činnost
ZUŠ a je též exkluzivním partnerem festivalu Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku. Vernisáže
se účastnilo i vedení firmy z Vídně.
Foto: archív

Okénko pro ZUŠ

Zájem rodičů o prohlíodku prostor MŠ Jiráskova a Tyršova by překvapivě velký

Foto: archív

Rady pro krizové situace běží ve spodní části městského webu
Informační systém, který občanům pomáhá v orientaci v případech ohrožení zdraví a života, začala
využívat Moravská Třebová. Vedení města rozhodlo o umístění odkazu na webové stránky Asociace
Záchranný kruh na portál města. Díky speciálnímu
boxu umisťovanému v rámci informačního projektu
na internetové stránky zajistí město svým obyvatelům přístup k nejaktuálnějším a nejsrozumitelnějším informacím ze světa běžných rizik a mimořádných událostí, ze světa ochrany zdraví, životů,
životního prostředí a majetku, včetně aktuálních výstrah a varování. V informačním boxu jsou kromě
aktuálních, sezónních a statických informací a materiálů z oblastí rizik i interaktivní multimediální
výukové programy pro školy, děti a mládež, včetně

Drážďany

Ve čtvrtek 12. dubna se skupina němčinářů z GMT vydala za poznáním do hlavního města spolkové země
Sasko, Drážďan. Cesta uběhla rychle a my se těšili na
spoustu historických památek. Největším lákadlem
byl barokní architektonický skvost Zwinger s nádhernými interiéry a uměleckými sbírkami, z nichž
nejznámější je Obrazárna starých mistrů se světově proslulou Sixtinskou Madonou, Sbírka porcelánu
a Zbrojnice. Odtud jsme spolu s průvodkyní prošli
zahradou s vodotrysky, prohlédli jsme si Brühlské terasy a vydali se kolem kostela Frauenkirche směrem
do centra. Poté následoval zhruba dvouhodinový rozchod na Prager Strasse, na který jsme se velmi těšili.
Po náročném dni jsme unavení, ale spokojení nasedli
do autobusu a vydali se domů.
Studentky 4. AV

animovaných didaktických her, testů a dalších zajímavých výukových pomůcek. Do webových boxů
může město rovněž vkládat informace určené veřejnosti. Průběžné informace Záchranného kruhu
vidíte ve spodní části městského webu.
(daz)

Gastronomické slavnosti Magdaleny
Dobromily Rettigové v Litomyšli
Na dny 14. až 20. května připravuje Smetanova
Litomyšl, o.p.s., festival dobrého jídla, pojmenovaný podle slavné hospodyňky a velké litomyšlské
buditelky. Od pondělí do pátku se budou akce odehrávat především v restauracích, v sobotu a neděli
pak na Smetanově a Toulovcově náměstí. V sobotu
program zahájí průvod kuchařů od hrobu M. D. Rettigové na Smetanovo náměstí, kde budou po celý
den prezentovat své umění slovutní kuchařští mistři
i studenti hotelových škol Pardubického kraje, ve
stáncích se představí nejlepší restaurace, producenti
kvalitních regionálních potravin i výrobci nejrůznějšího sortimentu pro gastronomii. Návštěvníci
budou moci ochutnávat, posuzovat, soutěžit, učit
se kuchařským dovednostem, speciální kuchařská
školička bude připravena i pro nejmenší. Na Toulovcově náměstí souběžně proběhne oblastní kolo
Mistrovství České republiky ve vaření kotlíkového guláše. V neděli festival uzavře společný oběd
- sváteční husička - v restauraci s nejvyšším stropem, na Smetanově náměstí. Slavností se mohou
zúčastnit restaurace, výrobci produktů a všeho, co
s gastronomií souvisí. Podmínky účasti naleznou na
www.gastroslavnosti.cz.

V měsíci dubnu a květnu se v naší ZUŠ tradičně uskutečňují absolventská vystoupení žáků hudebního oboru a výstava absolventských prací žáků oboru výtvarného. Pro naše žáky - absolventy se jedná o významné
akce, kde mohou ukázat, co se za celou dobu studia
na ZUŠ naučili. Pro některé absolventy to bude jeden z posledních koncertů či výstavy na naší škole.
My však věříme, že pro ně to rozhodně poslední nebude a že se v životě nadále budou věnovat hudební
či výtvarné činnosti a využijí získané znalosti v daném uměleckém oboru.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na tyto akce:
Absolventské vystoupení, konané 3. května v 17:30
v Koncertním sále ZUŠ,
Vernisáž prací absolventů výtvarného oboru, která
se bude konat 31. května v 17 hod. ve výstavní síni
zámku, a dále pokračující Výstavu těchto prací, která
probíhá od 1. od 15. června, od 13 do 17 hod. v Koncertním sále ZUŠ.
Dále Vás srdečně zveme na pravidelný Podvečer s múzami, kde účinkují žáci naší ZUŠ, konaný
10. května v 17:30 v Komorním sále ZUŠ.
Nejvýznamnější akce pořádané naší ZUŠ:
Moravskotřebovské arkády
Program na sobotu 26. 5. 2012
15:00-16:00 – Divadlo „V“ Brno
16:15-16:45 – Jumping Drums s žáky bicího oddělení
ZUŠ MT
17:15-18:00 – Sámer Issa
18:30-19:15 – Pavel Vítek
20:00-21:00 – Revival Kabát Morava
22:00-23:00 – Jumping Drums
Program na neděli 27. 5. 2012
10:00-12:00 – Koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie (8 sborů).
13:30-17:30 – Festivalová přehlídka pěveckých sborů na nádvoří moravskotřebovského zámku: 13 sborů
(dětské, smíšené, ženský).
15:00-15:30 vystoupí skupina JAZZ CHAT.
Výtvarný svět na zámku
Program:
21.-25. května od 9:00 do 18:00 hod. – umělecké dílny žáků výtvarných tříd ZUŠ
26. května v 13:30 hod. – Vernisáž výstavy Výtvarného světa na zámku – arkády zámku
26. 5.-4. 6. od 13:00 do 17:00 hod. – Výstava Výtvarný svět na zámku – sály ZUŠ
Pavel Vaňkát
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Rok 2012 je pohádkovým rokem bratří Grimů a do
světa těchto pohádek bychom Vás rádi zavedli vždy
út-pá od 9 do 12 hod. a od 14 do 16 hodin. Výstava
bude otevřena ve čtvrtek 3. května v 15 hodin a potrvá
do 15. června 2012.

Dne 3. 4. 2012 proběhlo v zasedacím sále Městského úřadu v Moravské Třebové slavnostní vyhodnocení ankety Moravskotřebovský Ámos,
soutěže Mladý čtenář 2012 a vyhlášení Moravskotřebovského čtenáře roku pro nejvěrnější čtenáře
knihovny. Slavnostního odpoledne se zúčastnil
starosta města JUDr. Miloš Izák a koordinátorka
Zdravého města Mor. Třebová p. Ludmila Lišková. Moravskotřebovskou čtenářkou roku, vyhodnocenou za věrnost knihovně, se stala a odměněna byla p. Josefa Stejskalová, která je čtenářkou
od r. 1957. Dalšími oceněnými byla p. Zdena
Matyášová (čtenářkou od r. 1959) a p. Ludmila
Klučková (čtenářkou od r. 1968). Nejvěrnějším
čtenářem dětského oddělení knihovny se stal Petr
Jarůšek (čtenářem od r. 2002) a Tereza Polívková (čtenářkou od r. 2004). V průběhu odpoledne
byly ještě vyhlášeny výsledky 29. ročníku soutěže
Mladý čtenář 2012. Tentokrát se jednalo o výtvarnou soutěž s názvem Moje oblíbené místo v Moravské Třebové. Soutěž byla určena mateřským,
základním a středním školám a celkem se jí zúčastnilo 96 žáků z místních základních škol a ze
školy v Linharticích. Nejlepší práce budou vystaveny ve vestibulu radnice.
I. kategorie:
1. místo Jan Lošťák (ZŠ Kostelní nám.)
2. místo Petr Zouhar (ZŠ Kostelní nám.)
3. místo Aneta Onderková (ZŠ Kostelní nám.)
Čestné uznání
Kateřina Oškerová, Nikola Vavříková (MŠ), David Onderka (ZŠ Kostelní
nám.), Aneta Janštová (ZŠ Palackého ul.)
II. kategorie:
1. místo Radka Hofmanová (ZŠ Kostelní
nám.)
2. místo Kateřina Šedá (gymnázium)
3. místo Ladislav Záplata (ZŠ Kostelní nám.)
Závěr odpoledne patřil vyhodnocení ankety Moravskotřebovský Ámos – Učitel, kterého si vážím,
mám rád, která probíhala pod záštitou starosty
města. Vyhlášení výsledků ankety se zúčastnili vítězové školních kol ankety. Byli to: Jitka Motlová
(ZŠ Kostelní nám.), Lucie Krajčiová (ZŠ Palackého), Eva Šařecová (ZŠ Kostelní nám.), Miroslav Muselík (speciální škola), Přemysl Dvořák
(gymnázium), Jana Šandová (VSŠ, VOŠ ministerstva obrany), Eva Sopoušková (ISŠ), Helena Kancírová (ZUŠ). Některé pedagogy přišli podpořit
ředitelé škol či jejich zástupci a samozřejmě žáci
a studenti. Ti ve finále rozhodli, že Moravskotřebovským Ámosem pro r. 2012 se stala p. učitelka
Jana Šandová.

Společnost dále nabízí:
v Rekreačním středisku Naděje – CHKO Žďárské
vrchy tábor pro děti od 8 do 12 let a kemp pro mládež
od 13 do 17 let. Termín od 7. 7. do 17. 7. 2012, táborový dětský poplatek činí 2 200 Kč, táborový poplatek
pro mládež činí 2 400 Kč.
Dále Společnost česko-německého porozumění
a Sdružení Němců – Regionální skupina Hřebečsko
připravuje ve spolupráci s partnerským městem Staufenberg letní mezinárodní výměnný tábor pro mládež z Německa, Česka a Maďarska. Místo tábora
je partnerské město Staufenberg/Hesensko. Termín
tábora od 11. 7. do 19. 7. 2012. Program tábora: mimo
táborový program s poznáváním, hrami a soutěžemi,
diskotékami i výlet do Point Alphy – historie pohraničí, muzeum v přírodě, výlet do Movie parku – zábavný park s mnoha dobrodružnými nabídkami a výlet do
Marburku – po stopách bratří Grimů. Cena letního tábora je 3 000 Kč, nutnost vlastního pasu.
Přihlášky do všech táborů do 15. května na adrese:
Společnost česko-německého porozumění, Svitavská 18, Moravská Třebová, tel./fax: 461 316 304,
email: bgz-mtrebova@seznam.cz.
Irena Kuncová

Již třetím rokem se u nás děti (i dospělí) učí jízdě
na koni a péči o ně. Díky zájmu jsme letos jezdecký výcvik zintenzivnili - probíhá v pondělí,
středu, čtvrtek a sobotu - a díky pravidelné pilné přípravě dělají děti velké pokroky. Proto nastal
čas porovnat síly s ostatními jezdci na Dětských
jezdeckých hrách konaných 14. dubna v Litomyšli. Vyrazila nás početná skupina 8 dětí (samé
holky), 3 dospělí (samé holky) a samozřejmě naši
nepostradatelní čtyřnozí kamarádi Irča a Kija
(takže dámská jízda). V očích holek se mísily pocity nadšení s nervozitou, nakonec však zvítězil
bojový duch a všechny předvedly velmi pěkné
výkony v soutěžních jízdách zručnosti. Odměnou
za pečlivou přípravu nám bylo krásné 3., 5. a 6.
místo z 23 startujících! Kdo se k nám chce přidat a věnovat se koním rekreačně nebo sportovně,
pořádáme letní tábory, výcvikové kurzy a spoustu
dalších akcí. Vše najdete na www.jk-utechov.cz,
nebo na tel. 777 691 128.
Edita Weissarová

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1.-31. 5. 2012 – Kde končí svět?
Přehlídka dětských výtvarných prací regionu východní Čechy – Klubu dětských knihoven, které
se zapojily do 8. ročníku celostátního projektu
Kde končí svět – Český rok. Vystaveny budou vítězné práce z knihoven Královéhradeckého a Pardubického kraje. Společným tématem soutěžících
bylo zachytit život dětí v měsíci říjnu. Děti z jiných krajů České republiky výtvarně ztvárňovaly
další měsíce roku. Z regionálních přehlídek vzejdou vítězové, jejichž práce doplní literární soutěž
na stejné téma. Z nejlepších prací bude v závěru
projektu sestavena kniha o životě dětí v České republice. Více o celém projektu: http://www.kdk.
munovapaka.cz/. Výstava je přístupna v půjčovní
době knihovny, po–čt: 9:00–17:00 hod., so: 9:00
–12:00 hod.
1.-31. 5. 2012 – Starověký Egypt v literatuře
Výstava krásné a naučné literatury o starověkém
Egyptě pro děti a dospělé. Přístupno v půjčovní
době knihovny.
1.-31. 5. 2012 – Burza vyřazených knih
Výprodej starých, vyřazených knih. Přístupno
v půjčovní době knihovny (po–čt: 9:00–17:00
hod., so: 9:00–12:00 hod.).
15. 5. 2012 – Setkání s evropskou filosofií IV.
– Novověk
Čtyřdílný cyklus přednášek PhDr. Pavla Petra,
závěrečná část proběhne ve studovně městské
knihovny od 17:30 hod.
22. 5. 2012 – Pojďte s námi do světa …
Konverzační večer pro všechny, kteří si chtějí
ověřit, jak se domluví v cizím jazyce.
ruština – lektorka p. Světlana Kadlecová
němčina – lektorka p. Hana Krejčová
angličtina – lektor p. Miroslav Landa
francouzština – lektorka p. Sophie Lhuillier
Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně. Další předpokládaný
termín: 19. 6. 2012 (změna vyhrazena, aktualizace
v MTZ).
31. 5. 2012 – Božena Němcová
Přednáška k letošnímu 150. výročí úmrtí Boženy
Němcové, lektorka prof. Jaroslava Janáčková. Určeno studentům středních škol.
28. 5. 2012 – Panování dynastie Ptolemaiovců
Přednáška Ing. Luďka Wellnera přiblíží jednu
z významných epoch dějin starověkého Egypta
v širším kontextu Východního Středomoří (průřez
obdobím mezi Alexandrem Velikým a Kleopatrou). Přednáška je doplněna promítáním dochovaných portrétů jednotlivých vládců, schématy
jejich rodokmenů, mapkami, plány významných
bitev, fotografiemi staveb budovaných ptolemaiovskými faraóny a dalšími dobovými zajímavostmi z oblasti kultury, vojenství nebo společenského
života helénistické epochy. Ing. Luděk Wellner je
autorem knih Ptolemaiovci a Poslední z faraonovy družiny. Přednáška proběhne ve společenském
sále Sociálních služeb města na Svitavské ulici od
17:30 hod.
Uzavření knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové s předstihem upozorňuje své čtenáře,
že bude v období od 30. 6. do 31. 7. 2012 z důvodu revize knihovního fondu uzavřena. Provoz
bude opět zahájen od 1. 8. 2012.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
2. 5. 2012 – Přáníčko pro maminku
9. 5. 2012 – Hračka

Knihovna, akce

16. 5. 2012 – Pravěké zvíře
23. 5. 2012 – Korále z těstovin
30. 5. 2012 – Loutky z ponožek
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
MěK, dílna 2. 5. 2012 ve spolupráci se speciální
školou.
Šikovné děti mezi námi
3. 5. 2012 – Jablko
Výtvarná dílna s Nikolou Stejskalovou. Začátek je
v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
10. 5. 2012 – Záložka do knížky
Výtvarnou dílnu povede Veronika Daňková. Začátek je v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
14. 5. 2012 – Tulipán
Výtvarná dílna s Adélou Hanusovou. Začátek je
v 15:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
21. 5. 2012 – Pokladnička
Tvořit budeme s Michaelou Přibylovou. Začátek
je ve 14:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
22. 5. 2012 – Miska I.
Výtvarná dílna s Klárou Minarčíkovou. Začátek je
v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
28. 5. 2012 – Srdíčko
Výtvarná dílna se Šárkou Abrahamovou. Začátek
je ve 14:30 hod. v dětském oddělení knihovny.
29. 5. 2012 – Miska II.
Výtvarná dílna s Klárou Minarčíkovou. Začátek je
v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
Odpoledne s babičkou
Úterý - 15., 22., 29. 5. 2012 – čtení, zpívání, hry,
povídání, hraní scének a mnoho dalších jiných
činností. Vede p. Slavěna Miklošová. Začátek je
vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
Moravskotřebovský Ámos, Čtenář roku 2012,
Mladý čtenář 2012

Společnost česko-německého porozumění ve
spolupráci s Goethe Institutem Praha
srdečně zve na výstavu plakátů

Pohádkový svět

JK Útěchov

Z historie
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Sto let pobytu Hereret v Moravské Třebové: z posmrtného života jedné Egypťanky
L. V. Holzmaister a muzeum v roce 1912
V roce 1912 stála ve Svitavské ulici již několik
let neorenesanční muzejní budova, obklopená
parkem. Muzeum řídilo Kuratorium Nadace L.
V. Holzmaistera, které spravovalo všechny sbírky v majetku nadace – původní muzejní, založené muzejním a vzdělávacím spolkem, a dary
L. V. Holzmaistera, především mimoevropského
původu, nakoupené na jeho cestě kolem světa
v letech 1902–1904. Muzeum bylo pýchou města a cílem mnoha návštěvníků ze vzdálených
míst. Žilo však i svými problémy, mimo jiné
kompetenčními spory mezi mecenášem Holzmaisterem a správcem Czernym, resp. mezi kuratoriem a vzdělávacím spolkem, který měl nadále na starost odbornou péči o muzeum.
Rok 1912 byl opět jedním z významných roků
v historii muzea. L. V. Holzmaister, doprovázen
svou druhou manželkou a dvěma neteřemi, odcestoval totiž v zimě 1911/1912 znovu do Severní Afriky, navštívil Alžírsko, Tunisko a Egypt,
kde pobyl řadu týdnů. Při tomto pobytu v Egyptě

Mumie Hereret v kartonáži a dvojité rakvi
Foto: Miroslav Sychra

Holzmaister opět myslel na rodné město a jeho
muzeum a obohatil dosud skromnou kolekci
staroegyptských památek. Ke staroegyptským
předmětům, které nakoupil už v roce 1904, přibyly kolekce skarabů, amuletů a vešebtů, drobné plastiky, prehistorické nádoby, ale také – jak
uvádí text výroční zprávy za rok 1912 – „člověk
ženského pohlaví ve dvojité rakvi“.
V neděli 19. května 1912 manželé Holzmaisterovi navštívili Moravskou Třebovou. Přijeli sem
z lázeňského pobytu v Baden-Badenu. L. V.
Holzmaister si prohlédl novou podlahu v prvním
patře muzea a expozici věnovanou rodině jeho
matky. Ta měla být podle stanov Holzmaisterovy muzejní nadace v muzeu uchována „na věčné
časy“. Před rokem 1945 byla známa pod názvem
Wondrazimmer (pokoj Wondrů) a obsahovala
četné památky na tuto významnou moravskotřebovskou rodinu – kromě nábytku, obrazů
a různých drobností také srdce Holzmaisterova dědečka konzervované v lihu nebo cop

jeho babičky. Poté byly pod Holzmaisterovým dohledem vybaleny nedávno doručené bedny, které
odeslal z Káhiry. V pondělí dopoledne projednal Holzmaister způsob vystavení egyptských předmětů. V Moravské Třebové se zdržel
do úterka 21. května, kdy byl jako
čestný předseda přítomen zasedání
kuratoria své nadace. Byla to zřejmě jeho poslední návštěva rodného
města.
Další osudy mumie Hereret
Mezi staroegyptskými památkami
vybalenými 19. května 1912 z přepravních obalů byla i dvojitá rakev
s mumií mladé ženy v kartonáži. Egyptský velvyslanec v moravskotřebovském muzeu 28. 11. 2002
Foto: archív muzea
Mumie, kartonáž i rakve byly ještě v Egyptě poškozeny, zřejmě zlodějem, který
vaný Národním muzeem – Náprstkovým muhledal ukryté cennosti. První restaurátorské zázeem asijských, afrických a amerických kultur
sahy musely být tedy pravděpodobně provedeny
v Praze a diagnostickým centrem Mediscan.
už v předválečném období. V sedmdesátých leSoučástí zkoumaného souboru je kromě mumií
tech byla znovu restaurována kartonáž i obě rakze sbírky Náprstkova muzea i moravskotřebovve, vlastní mumie byla pouze zbavena hmyzích
ská mumie Hereret. V červnu 2009 byla vyšetřeškůdců. V této době probíhal také vědecký výna pomocí počítačové tomografie, snímky byly
zkum staroegyptských mumií na území tehdejvyužity k provedení antropologické analýzy i rešího Československa. V případě moravskotřekonstrukci skutečné podoby ženy Hereret, která
bovské mumie potvrdil, že jde o ženu, vysokou
snad žila v Thébách v 1. století př. n. l.
170 cm, která zemřela ve věku 20–30 let. Na těle
Výsledky rekonstrukce jsou prezentovány v reinnebyly shledány žádné patologické změny. Dastalované expozici Holzmaisterovy sbírky, která
tována byla do přelomu Řecké a Římské doby,
bude pod názvem Muzeum egyptské princezny
tedy do druhé poloviny 1. století př. n. l., v náaneb cesta kolem světa otevřena v sobotu 19.
pisu na kartonáži bylo už tehdy rozpoznáno její
května, tedy přesně sto let poté, co mumie Herepravděpodobné jméno.
ret opustila přepravní bednu a byla zařazena mezi
Moravskotřebovská rakev s mumií, vystavovaná
muzejní exponáty. Postup rekonstrukce bude přiuž v roce 1949 na výstavě Starý a Nový Egypt, se
blížen v programu pro druhý stupeň ZŠ a odpov sedmdesátých letech stala exponátem výstav
vídající ročníky gymnázia ve středu 16. května.
Staroegyptské mumie a Umění starého EgypNa otázky, kdo byla Hereret, jak žila a zemřela,
ta z českých sbírek. Na přelomu sedmdesátých
dosud nemáme uspokojivou odpověď, svádějí
a osmdesátých let, kdy byla budova moravskotedy k fabulaci. Dva „zaručeně pravdivé příběhy
třebovského muzea v havarijním stavu a byla
o Hereret“ budou inscenovány v rámci programu
vyklízena, zůstala mumie uložena v Náprstkově
Týdne se starým Egyptem, pro odborné informamuzeu v Praze. Zpět se dostala až roku 1993,
ce egyptologa si přijďte v sobotu 19. května na
kdy byla v rekonstruované budově obnovena expřednášku PhDr. Pavla Onderky nazvanou Herepozice Holzmaisterovy sbírky a rakev s mumií
ret – novinky ze starého Egypta.
-jmse opět stala její největší chloubou. Na podzim
roku 2002 jí členové tehdy vznikajícího občanského sdružení Aegyptus postavili „pohřební komoru“; otevření reinstalované muzejní expozice
byl přítomen i egyptský velvyslanec v ČR. Na
počátku 21. století se také stala znovu předmětem odborného zkoumání a po upřesnění obsahu
hieroglyfického textu na kartonáži se mumifikovaná žena stala známou pod jménem Hereret.
To je často doplňováno titulem „princezna“,
kterým se tato Egypťanka zřejmě za života nehonosila, krásně zpracované obaly mumie však
naznačují její příslušnost k významné a zámožné
rodině. Mumie se opět stala exponátem několika
výstav, především výstavy Théby. Město bohů
a faraonů v Praze a Bratislavě v letech 2007–
2008. Její dlouhá nepřítomnost v moravskotřebovské expozici byla vyřešena organizací „výměnného pobytu mumií“ – Hereret v její vitríně
na několik měsíců nahradil Nyanchhapi ze sbírky Náprstkova muzea.
Hereret v roce 2012
Od roku 2009 probíhá další vědecký výzkum
mumií v českých veřejných sbírkách, organizo-

Z natáčení filmu Šumné Třebové v roce 2006
Foto: archív muzea
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Prevence rizikového chování v ZŠ Palackého

V letošním školním roce jsme se na naší škole
rozhodli zintenzivnit aktivity v oblasti prevence
rizikového chování žáků. Zaměřili jsme se zejména na vztahy v třídních kolektivech, ale také
zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, učiteli
a rodiči a pedagogickými pracovníky navzájem.
Usoudili jsme, že bude dobré pozvat si odborníky z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Naše škola v rámci plnění záměru posílit
prevenci rozjela spolupráci téměř současně se
čtyřmi institucemi. V rámci projektu inkluzivního vzdělávání, který je podporován EU, jsme
požádali o spolupráci společnost Flow-Effect
, která na škole uskutečnila 8 čtyřhodinových
bloků se žáky 6. a 7. ročníku. Tato setkání se
týkala různých témat. U většiny tříd jsme volili
Teambuilding, Sebepoznání, Tvořivost třídních
kolektivů. Letos jsme se zapojili i do projektu
Elio pro školy. Náplní tohoto dvouletého programu je zlepšit vztahy ve dvou vybraných třídních kolektivech, zkvalitnit preventivní práci na
škole – proškolit sborovnu a nejvíce zaintereso-

vané pedagogické pracovníky. Společnost Elio
má v náplni tohoto cyklu několik jednodenních
seminářů se žáky, několik výjezdních setkání
pro děti vybraných tříd (vybrali jsme sedmáky),
dále 3 celodenní semináře pro celý pedagogický sbor a 2 výjezdní semináře pro nejvíce zainteresované pedagogy. Třetím partnerem přes
inkluzivní vzdělávání je Férová škola. S tou
spolupracujeme již několik let. Letos nám tato
organizace nabídla tříhodinové semináře pro 4
třídní kolektivy. Nabídku jsme přijali, a tak naše
čtvrťáky a osmáky čekají už brzy zážitková
dopoledne ve škole. Poprvé jsme letos oslovili
PPP v Ústí nad Orlicí a požádali jsme její odborníky o uskutečnění projektu Krok za krokem
ve všech našich 5. třídách. PPP nám vyhověla
a její pracovníci k nám přijeli koncem března
a v polovině měsíce dubna a postupně pracovali se všemi třemi kolektivy páťáků. Věříme, že
všechny tyto kroky povedou ke zlepšení vztahů
v třídních skupinách. Tak nám, milí čtenáři, držte palce.
Květa Štefková, metodička prevence

Aktuality

Nezisková jezdecká stáj v Kunčině pořádá po
úspěšném loňském roce i letos příměstský letní
tábor pro děti se zaměřením na výcvik v jízdě na koni. Na programu je ježdění na jízdárně, vyjížďky do lesa a herní aktivity. Tábor se
koná každodenně od 9 do 17 hodin. Oběd a odvoz dětí je zajištěn a je v ceně 2.500 Kč. Volný
je již pouze poslední termín, a to od 13. do 17.
srpna. Veškeré podrobné informace poskytne
Ing. Zuzana Šejnohová, tel. 604 596 318.

Oslavili zlatou svatbu

28. dubna 2012 oslavili 50 let společného života
manželé Daniela a František Lattenbergovi z Moravské Třebové. Do dalších společných let jim pevné
zdraví, spoustu lásky a pohody a ještě mnoho protančených večerů přejí dcery Iva a Marcela s rodinami.

Mateřská škola speciální při speciální základní škole
v Moravské Třebové nabízí volná místa pro děti,
které potřebují specializovanou individuální péči z následujících důvodů:
speciální vzdělávací potřeby
• konzultace školního psychologa pro žáky i roopoždění celkového psychomotorického vývoje
diče
narušení komunikačních schopností
• celoroční sportovní aktivity
neklid a hyperaktivita
• možnosti využívání keramické dílny
vady zraku, sluchu
• relaxační místnost SNOEZELEN pro odpočitělesné postižení a menší motorická obratnost
nek, relaxaci a zklidnění
obtížné zvládání velkého kolektivu (úzkostnost,
• léčebný a relaxační kontakt se psem prostředextrémní uzavřenost)
nictvím CANISTERAPIE
• základy hry ne flétnu
Nabízíme:
• malý počet dětí ve třídě, výchovně vzdělávací
Den otevřených dveří:
skupině
Kontakt: tel.461 316 055, 461 315 664
• vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
přímo pro vaše dítě
e-mail: reditelka@specmt.com
• intenzivní logopedickou péči individuální i skuMoravská Třebová, Komenského 287
pinovou
•
•
•
•
•
•
•

S GMT do světa!

Rok anglické sekce na GMT je opravdu pestrý, plný
akcí, soutěží a projektů, a to i v mezinárodním měřítku. Systematická práce pedagogů přináší ovoce
a můžeme konstatovat, že letošní úroda je kvalitní
a bohatá! Z akcí, jež probíhají v průběhu školního
roku, zmiňujeme tradičně oblíbené anglické výukové divadlo Bear, besedy s cestovateli Špillarovými či
studijně poznávací zájezd do Velké Británie a Bruselu. Velkých úspěchů dosáhli letos studenti v soutěžích. Dominika Draesslerová a Marie Lišková za
doprovodu Věry Fischerové vyhrály celonárodní
soutěž O bílého havrana E. A. Poea, Lucie Černá vybojovala v konkurenci prestižních gymnázií krásné
5. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tím úspěšné akce GMT nekončí!
Již na podzim jsme zmínili, že gymnázium uspělo
se žádostí o projekt Comenius – multilaterální partnerství škol. Studenti druhých ročníků se do aktivit
zapojili s velkou chutí. Jelikož tématem projektu
jsou menšinové skupiny ve společnosti, navštívili
jsme místní organizace, které s menšinami pracují
(např. Centrum volného času nebo Domeček), a také
hovořili s lidmi různých národností a náboženských
vyznání. V rámci mezinárodního setkání, které se
uskutečnilo na konci března v Moravské Třebové,
jsme absolvovali programy v Centru na podporu
integrace, v Centru buddhismu, v Muzeu romské
kultury nebo na tzv. Neviditelné výstavě. Na mezi-

národní partnerství škol navazuje další výjimečná
příležitost pro moravskotřebovské gymnazisty: dva
z nich v příštím školním roce v rámci programu Individuální mobility žáků vycestují a budou tři měsíce studovat na škole ve finské Hämmennlinně. A na
oplátku, dva Finové přijedou získávat vědomosti
a zkušenosti do Moravské Třebové. Výuka i studium cizích jazyků na malém městě, kde cizince potkáte jednou za uherský rok, je náročná a motivace
nízká. Pedagogům gymnázia se ale výše zmíněnými
aktivitami velmi dobře daří nejen vytvořit pozitivní
vztah k učení se jazykům, ale také pomáhají mladým
lidem otevřít dveře do světa bez hranic a jazykových
bariér.
za vyučující AJ Iva Kodešová

Výstava
fotografií
a obrazů
Jan Maixner

Mázhaus Poštovka
ul. Poštovní 1
Moravská Třebová
od 11. 5. 2012
do 28. 6. 2012
otevřeno: Po-So 16-22 h.
www.mazhaus.cz

Český tým tranpslantovaných
si váží pomoci
Rád bych touto cestou poděkoval firmám ABNER, a.s., VHOS, a.s., Moravec Pekárny, s.r.o.,
BSB Consulting, s.r.o., a panu Robinu Šauerovi
za finanční podporu Českého týmu transplantovaných (CTT) při účasti na VIII. zimních světových hrách transplantovaných ve švýcarském
Anzére.		
Za CTT Tomáš Burda

Poděkování z dětského domova

V dětském domově budu už brzy druhým rokem. Ze
začátku mi dělalo docela problém si zde zvyknout,
ale poznala jsem, že v domově nejsme za trest a tety
a strejda nám tady moc pomáhají. Vím, že to tady
se mnou nemáte někdy vůbec lehké, a právě proto
si vás tolik vážím, že jste pořád se mnou a že mi
pomáháte, když mi je smutno. Že nás učíte důležité věci do života, abychom to v tom světě jednou
zvládli. Chci vám říci, že jste mě dostali z toho nejhoršího a jsem ráda, že můžu být s vámi v dětském
domově. Protože tady nám nic nehrozí a jsme v bezpečí, protože tady můžeme prožít šťastné dětství
a nemusíme se ničeho bát. Protože tady máme jistotu, že jednou, až odtud půjdeme pryč, z nás nebudou
lidi jako naši rodiče, ale že máme možnost být lepší,
a toho si moc vážíme. Máme vás rádi a moc vám
děkujeme, tety a strejdo.
Marie Bednářová

Organizace

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Děti si připomněly Světový den vody
Dům dětí a mládeže, ZŠ ČSA 179, Moravská Třebová a vodárenská společnost VHOS, a.s., připravily
dvoudenní program na oslavu SVĚTOVÉHO DNE
VODY. Jeho součástí byla, kromě zajímavé prezentace, i vědomostní soutěž pro děti I. stupně. Děti společně se svými učiteli prošly dlouhou cestu koloběhu
vody. Během putování děti metaly sněhové koule vyrobené z papíru do rozevřeného deštníku, postavily
sněhuláka z připravených papírových rekvizit, vy-

Den vody s VHOS a.s. 		

Foto: archív

ráběly kypřítko do květináče ve tvaru vodní kapky
i rybník, ze stavebnic a látek dělaly kytičky a zvířátka. Nechyběl vědomostní kvíz o slané a sladké vodě,
ve finále se děti potkaly i s vodní královnou. Odměnou za dobře vykonanou práci jim byl pamětní list,
další vzdělávací materiály a samozřejmě nechyběly
ani sladkosti a drobné upomínkové předměty.
Nezapomnělo se ani na školáky druhého stupně základních škol. Ti malovali obrázky a vyráběli koláže,
které budou vystaveny nejdříve v tělocvičně ZŠ ČSA
179 v Moravské Třebové a potom pro veřejnost na
MÚ Moravská Třebová. Tématem byla VODA PRO
AFRIKU. „Je důležité, aby děti věděly, že voda z kohoutku není na celém světě samozřejmostí, a co vše
předchází tomu, abychom mohli pít a uměli správně
používat zdravou vodu,“ říká Ing. Jan Šimon, ředitel
společnosti VHOS, a. s.
NEŽ OTOČÍŠ KOHOUTKEM, je název další akce,
kterou pro děti u příležitosti Světového dne vody připravila společnost VHOS, a.s. Děti si prohlédnou čistírnu odpadních vod v Linharticích. „Naši pracovníci
děti nejen provedou nově zrekonstruovanou čistírnou,
ale seznámí je i s celým postupem při čistění odpadních vod,“ doplnila Lubomíra Kamenická.
(zr)

V sobotu 12. 5. 2012 proběhne ve východních Čechách druhý ročník zájmově turistické akce Den
otevřených ateliérů. Po celý den budou široké
veřejnosti zpřístupněny prostory ateliérů a uměleckořemeslných dílen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Široká veřejnost může navštívit
umělce a řemeslníky v prostředí, ve kterém tvoří.
Stačí dvorek, zahrada, nebo přímo ateliér a tam
vystavit svoje díla. Někdy se umělci spojí a soustředí se u jednoho z nich, nebo v prostředí které
je jim blízké. Ze strany umělců není třeba dělat
velkolepé výstavy, na to jsou galerie. Stačí komorní prostředí a chuť si popovídat s návštěvníky
o umění, o životě, nebo jen probrat, na co přijde
řeč. Pro letošní ročník na sebe vzala administrativu akce Kulturní zařízení města Choceň.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
2. 5. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ (oblastní kolo) - dětské dopravní hřiště, prezence
soutěžících od 8.00 hodin Soutěž pro družstva základních škol v kategoriích 10–12 let a 13–15 let. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR – BESIP
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pořadatelem je Městská policie Mor. Třebová a Dům dětí
a mládeže. Propozice zaslány na školy.
3. 5. Obvod Poháru Rozhlasu – 6.–7. tříd,
ZŠ Palackého od 8.30 hodin
4. 5. Obvod Poháru Rozhlasu – 8.–9. tříd,
ZŠ Palackého od 8.30 hodin
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál – prezentace od 8.00-8.30 hodin, start 8.30 hodin, pro děti
od 3 let.
Souběžně s touto tradiční doprovodnou akcí ,,velkého“ Dětřichovského memoriálu, rozmístíme (v případě
příznivého počasí) na náměstí několik stanovišť. Zde
se příchozí mohou seznámit a hlavně vyzkoušet některé z disciplín nového odznaku zdatnosti, který nyní
nese název ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ a je koncipován pro populaci
od 6 do 99-ti let.
11. 5. ZOOMÁNIE – VÝMĚNA SAMOLEPEK –
od 15:00 hod. v DDM. Jste účastníky soutěží „Za zvířaty kolem světa“ (Penny) nebo“Rekordy z říše zvířat“
(Billa)? Máte v albu stejné samolepky zvířat a potřebujete získat nové? Tak přijďte mezi nás a můžete si
samolepky vyměnit s kamarády. Každý účastník této
burzy bude rovněž v DDM zařazen do slosování o balíčky samolepek (Billa). S sebou přezůvky, album, samolepky na výměnu. Předpokládaný konec 16:30 hod.
12. 5. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE – od 14.00 hodin ve sportovním areálu Staré
Město. Akce pořádaná k příležitosti Mezinárodního
dne rodiny a Mezinárodního dne dětí. Pořádá DDM
ve spolupráci s TJ Staré Město, obcí Staré Město a se
Zdravým městem Moravská Třebová. Bližší informace
na plakátech a webových stránkách.
15. 5. Okres Atletický čtyřboj – od 8.30
hodin na ZŠ Palackého
16. 5. Okres Mc Donalds Cup – 4.–5. tříd od
8.30 hodin TJ Slovan
16. 5. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – 16. Květinový den. Během dopoledne si můžete zakoupit od
studentů květ měsíčku lékařského (20,-Kč.). Výtěžek
bude využit na prevenci a léčbu nádorových onemocnění. Akce ve spolupráci s ISŠ v Mor. Třebové.

17. 5. POZNÁVÁNÍ ROSTLIN – oblastní kola, 5.–9.
třídy + odpovídající ročníky gymnázia 8:00–14:00
v DDM. Účast nahlásit předem. Více v propozicích na
školách a na webových stránkách.
18.–20. 5. VÍKEND V LANŠKROUNĚ – poznávací
pobyt pro děti v rámci projektu ZŠ ČSA „Putujeme českými městy“.
19. 5. Dobrodružství na Nilu – od 13.00 hodin v prostorách parku u Muzea, pro děti MŠ i ZŠ.
31. 5. Sportovní hry MŠ – od 8.30 hodin na hřišti ZŠ Palackého, soutěž družstev mateřských škol,
vítězná MŠ postupuje do krajského finále v Pardubicích, účast nahlaste na DDM.
POZVÁNKA NA AKCI – 26. 5. „Voříškiáda“ od
13:00 hod. v Parku J. Palacha ve Svitavách. DDM
M.Třebová se bude podílet na zajištění soutěžních stanovišť pro děti a Agility při DDM zajistí ukázky z činnosti – včetně tance se psem. Více ohledně pořadatelů
a podrobného programu na plakátech.
UPOZORNĚNÍ! Letos nebudeme z organizačních
důvodů pořádat Pohádkový les.
Připravujeme:
2. 6.–3. 6. STŘELECKÝ VÍCEBOJ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ – MISTROVSTVÍ ČR
RS SRNČÍ Moravská Třebová. Akce pořádaná Svazem
branně technických sportů České republiky. Organizátorem je ZO SBTS ČR ve spolupráci s DDM. Soutěž
se koná pod záštitou starosty města Moravská Třebová
a hejtmana Pardubického kraje.
Poslední volná místa na letních táborech
Astronomický minitábor od 30. 7.–2. 8. 2012 pro děti
od 2. tříd. Vzhůru za tajemstvím vesmíru. Astronomická expedice „Sluneční soustavou za tři dny“ hledá
posádku. Teoretická i praktická příprava zajištěna na
hvězdárně. Ubytování v DDM. Cena 1050 Kč. Hlásit se
můžete telefonicky nebo emailem v DDM. Bližší informace Andrea Aberlová.
Letní tábor v DDM od 9. 7.–15. 7.2012 pro děti
2.–5 tř. všeobecně zaměřený tábor. Soutěže v klubovně,
na zahradě a v přírodě v rámci CTH. Strava 5x denně,
pitný režim neomezen. Cena 2100 Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo e-mailem v DDM. Bližší
informace Zdena Tauerová.
Příměstský tábor 1. běh od 23. 7.–27. 7. 2012
pro děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1200 Kč. (v ceně je za-

Obrázky z loňského ročníku 2011

Foto: archív

Dva ateliéry

V našem městě budou otevřeny dva ateliéry. První je paní Mičkové v ulici Jiráskově,
vchod do zahrady zezadu z uličky. Pochlubí se vám svými obrazy a keramikou. Dále
bude otevřena okrasná zahrada u Trantírků
v Sušicích, čtvrtý dům od konce obce, směr
Kunčina. Zahrada nabídne hned tři výstavy.
Své obrazy s tématikou okolí Moravské
Třebové v provedení tempera a akryl
představí paní Anna Sekaninová. Intuitivní
obrazy vytvářené enkaustikou kreslí Danuše
Navrátilová a spékané sklo a zahradní
keramiku mezi okrasné keře nainstaluje
Jana Trantírková. Všechny výstavy budou otevřeny pro veřejnost v době od 9 do
17 hod. dne 12. května a označeny budou
logem akce.		
(jt)

hrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická táborová
náplň) Bližší informace u Zdeny Tauerové.
Příměstský tábor 2. BĚH od 27. 8.–31. 8. 2012
pro děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1200 Kč. (v ceně je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická táborová
náplň) Bližší informace u Jany Chadimové.
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích, webových stránkách a na facebooku. Přihlásit se můžete telefonicky 461 316 786 nebo emailem ddm.mt@atlas.
cz přímo v DDM.
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Českomoravské pomezí před zahájením
turistické sezóny nezahálelo
V prvních měsících letošního roku se aktivity
turistické oblasti Českomoravské pomezí vymezené městy Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto soustředily zejména
na představení atraktivit a novinek připravených
pro aktuální sezónu na veletrzích a prezentačních akcích pro odborníky i širokou veřejnost. S velkým zájmem návštěvníků se setkaly
expozice Českomoravského pomezí na dvou
největších veletrzích cestovního ruchu v České
republice, kterými jsou brněnský Regiontour
a pražský Holiday World. Materiály turistické
oblasti byly prezentovány také na regionálních
veletrzích v Olomouci, Hradci Králové či Jablonci nad Nisou. V únoru se Českomoravské
pomezí představilo na Semináři pro odborníky
v cestovním ruchu v Praze. Poslední velkou akcí
byla dubnová prezentace Pardubického kraje
na Velvyslanectví ČR v Bratislavě, na které byl
velký prostor věnován právě atraktivní nabídce
Českomoravského pomezí a novinkám, které se
v regionu chystají. Prezentace naší oblasti byla
hojně navštívena odbornou veřejností a vysloužila si velmi pozitivní hodnocení od přítomných
zástupců médií, cestovních kanceláří a podnikatelů v cestovním ruchu.
K letošním novinkám patří kalendář akcí Českomoravského pomezí, který přehledně a v jednom materiálu představuje ty nejdůležitější akce
připravované ve městech naší turistické oblasti.
Pro všechny zájemce je kalendář akcí k dispozici v informačních centrech regionu. Úpravami postupně prochází internetový portál www.
ceskomoravskepomezi.cz. Byla spuštěna nová
aplikace, která návštěvníkům stránek v uživatelsky příjemné podobě přináší přístup k tištěným
materiálům turistické oblasti. Pod odkazem E-katalog mohou najít jednotlivé skládačky Čes-

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
Pořad bohoslužeb:
Po
9:00 hod. klášterní kostel
Út, St 18:00 hod. farní kostel
Čt
18:00 hod. klášterní kostel
Pá
18:00 hod. klášterní kostel
So
18:00 hod. klášterní kostel
Ne
8:00 hod. farní kostel
11:00 hod. klášterní kostel
Po celý měsíc květen budou po každé mši
sv. májové pobožnosti. V úterý 1. 5. se
koná Děkanátní pouť rodin k poutní kapli
Mariánská Studánka na Rychnovském vrchu. Sraz pěších účastníků je v 8:00 hod.
u kapličky v Radišově.

Pozvánky, aktuality
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komoravského pomezí vydané v posledních
dvou letech. Po otevření konkrétního materiálu
lze jednoduše listovat stránkami, měnit velikost
náhledu a nechybí ani možnost soubor vytisknout nebo stáhnout do počítače ve formátu pdf.
Postupně budou do podoby e-katalogu převáděny i další dříve vydané tiskoviny Českomoravského pomezí.
Hlavní novinkou letošní turistické sezóny je
slevový program nazvaný Bonus pas Českomoravského pomezí, který bude spuštěn
v průběhu května. Slevová knížka přináší více
než padesátku slev a bonusů na mnoha atraktivních místech regionu. Všechny výhody může
začít čerpat každý, kdo si Bonus pas u některého z provozovatelů zapojených do programu
pořídí. Zajímavé slevy poskytují nejen hrady,
zámky, muzea a galerie, ale i sportovní a ubytovací zařízení, restaurace a kavárny nebo informační centra. Věříme, že pestrá nabídka
zaujme nejen návštěvníky našeho regionu, ale
i domácí. Pravidla programu a další aktuální
informace jsou k dispozici na výše uvedeném
internetovém portálu.
I v roce 2012 bychom rádi pokračovali s úspěšným projektem Cyklobusem Českomoravským pomezím, který si v minulých letech
získal mnoho příznivců. V předchozích šesti
sezónách docházelo k postupnému rozšiřování
projektu o nové zastávky a vloni tak cyklobus
poprvé propojil všechna města Českomoravského pomezí. Věříme, že i přes letošní rozsáhlé
změny v oblasti veřejné dopravy v Pardubickém
kraji, se podaří projekt realizovat a cyklobus
bude od července do září opět vyrážet na svou
trasu po atraktivních místech oblasti podél historické hranice mezi Čechami a Moravou.
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

Recitační soutěž
Rekordních 161 přednášejících ze 14 speciálních škol Pardubického, Jihomoravského a Zlínského kraje se sjelo ve čtvrtek 12. 4. 2012 do Moravské Třebové, aby
porovnali své recitační umění a setkali se
s kamarády. 15. ročník této vydařené přehlídky pořádala Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová, která v letošním roce získala
i finanční podporu ze strany Pardubického kraje. Tradičním dodavatelem občerstvení ve formě výborných koláčů pro žáky
byla firma Moravec - Pekárny, s.r.o. Žáci
soutěžili v pěti kategoriích a organizátorům a porotám nezbylo než konstatovat,
že výběr básní i úroveň recitátorů se rok
od roku zlepšuje. Podstatným úspěchem
této akce však je, že díky ní se u žáků
speciálních škol pěstuje láska k literatuře
a snaha o kultivovaný projev.
Za organizátorskou školu Pavlína Baslerová

Z recitační soutěže

Foto: archív

Rodinné a mateřské centrum „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
Provozní doba
Pondělí:
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Katecheze, tvoření, rod. a mateřské
centrum
16:00-19:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
16:30-18:00 Flétničky s p. Dosedělovou

Kostel sv. Josefa

Foto: archív

Středa:
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek:
16:00-17:00 PLAVÁČEK (bazén ZŠ Palackého)
Pátek:
15:45-17:30 SVĚTLUŠKY (společenství dívek
7-11 let)
Připravujeme:
Středa 30. 5. od 15:00 – KARNEVAL PRO
DĚTI (klášterní zahrada na ul. Svitavské)
Pátek 1. 6. – NOC KOSTELŮ – kostel sv. Josefa, zpřístupněn bude kostel sv. Josefa a část františkánského kláštera na ul. Svitavské
Program:
19:00-23:00 po celou dobu připravena aktivita
nejen pro děti (PO STOPÁCH)
19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hod. komentovaná
prohlídka s průvodcem
22:45-23:00 Modlitba za město, za všechny, kdo
v něm bydlí a za svěřené prosby
V rámci Noci kostelů nabízíme pro MŠ a ZŠ
v pátečních dopoledních hodinách program PO
STOPÁCH. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 724 417 112.

Sport
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V prologu opět rekordní účast

Cykloman odstartoval do druhé dekády
Stejně jako v loňském roce se na startu prvního závodu Cyklomanu sešel velmi slušný počet závodníků –
rovná stovka! Impulsů k účasti bylo hned několik:
doprovodná soutěž o stotisícové kolo Haibike pro
šťastlivce, který absolvuje 7 z deseti závodů seriálu.
Nelze opomenout dlouhý zimní přeryv sportování –
cyklisté dychtili otestovat svou kondici a vůli. A konečně šlo i o samotnou sportovní prestiž. Každý ze
startujících vložil do svého výkonu maximum úsilí,
i přesto o těch nejlepších rozhodovaly jen sekundy,
minuty a maličkosti. Super rychlá trať z Křenova do
Moravské Třebové (necelých 9 km) ovšem pořádně
vytříbila ambiciózní cyklisty od pouhých hobíků.
Rozdíl v čase činil i dvojnásobek 11 minutové jízdy
těch nejlepších, kteří dokázali šlapat opět téměř průměrnou 50km/h rychlostí. Loňská premiérová trasa
prologu doznala jen kosmetických změn - cíl byl
posunut o 400 m dále kvůli bezpečnějšímu dojezdu.
Tím se natáhnul výsledný čas o minutu, další zpoždění jde na vrub počasí. Mnozí ovšem dokázali svůj
výkon vylepšit. „Jelo to přirozeně rychle, sice nepršelo, ale protivítr nebyl rozhodně příjemný. Ovšem
se svým výkonem jsem spokojený,“prozradil v cíli
svitavský „indián“ Pavel Kuda, celkově čtvrtý nejrychlejší závodník.

Květnová sportovní pozvánka
Fotbal
5. 5. 9:30
17:00
6. 5. 17:00
8. 5. 17:00
12. 5. 10:00
17:00
19. 5. 9:30
20. 5. 10:00
17:00
26. 5. 10:00
27. 5. 10:00
17:00

žáci st., ml. - Choceň
C muži - Opatovec
A muži - Lanškroun
A muži - Polička
Dorost U19 - FK Pardubice B
B muži - Kamenná Horka
žáci st., ml. - Hlinsko
C muži - Jedlová
A muži - Svitavy
DOROST U19 - Vys.Mýto
C muži - Měst. Trnávka
B muži - Opatov

Cyklistika
26. 5. Bohemian Adventures CHallenge
3. závod Cyklomanu Haibike 2012 (orientační závod dvojic – cykloturistická akce
na horských či trekingových kolech s prvky
navigace podle turistické mapy). Vladimír
Dokoupil, tel. 724 927 157.
Koloběžkování
12.-13. 5. Rolo liga 2012 (Česká liga v koloběžkování)
Pořadatel: Pavel Legát + Kidokai, místo:
Moravská Třebová, Staré Město
Přihlášky: legat234@seznam.cz
12. 5. Dlouhý závod: 16:00 start Staré Město. Trasa: Staré Město – Třebařov – Petrušov
– Staré Město (2 kola)
13. 5. Časovka: 10:00 start Moravská Třebová u REHAU (Linhartice)
Atletika
8. 5. Dětřichovský memoriál (37. ročník)
– silniční běh Dětřichov - M. Třebová - 8,5
km, prezentace na náměstí TGM od 8:00 do
8:45 hod. Odjezd autobusem na místo startu.
Start v 10:00 hod.

Pozvánka na volejbalové zápasy KP žen
5.5. TJ Slovan M. Třebová - TJ Svitavy B
12.5. TJ Slovan M. Třebová - SKO Hlinsko A
26.5. TJ Slovan M. Třebová - TJ Sokol Letovice A
9.6. TJ Slovan M. Třebová - TJ Žichlínek A.

Svitavští „vykradli“ většinu prvenství
Přespolní účastníci (Polička, Holice, Osík, Praha,
Hulín), zejména pak početná svitavská ekipa, podnikli soustředěný frontální útok na pozice domácích
cyklistů a prosadili se více než výrazně – v šesti
z devíti genderových a věkových kategorií slavili
vítězství. Při absenci některých místních matadorů
(Orálek, Rotter) dokázali svou převahu jednoznačně
zúročit. Třebovským přenechali v konečném účtování jen několik druhých, resp. třetích míst (Doležel,
Hanák, Kubín, Schneiderová, Štěpař aj.), s výjimkou
juniorských kategorií. Na startu nechyběl ani mladší
z organizátorského dua (Němčík Vítězslav-Němčík
Martin); druhý jmenovaný byl nejrychlejším Třebovákem, čímž zmnožil otcovu spokojenost z rekordní
účasti, sportovní úrovně a spokojených ohlasů účast-

Vítězky prologu v kategorii Ž2

Foto: archív

Fotbalisté jedou naplno

Nutí je k tomu brzký termín fotbalového EURA, šampionát v Polsku a na Ukrajině s českou účastí, na který fanoušci netrpělivě čekají. Devítka moravskotřebovských
družstev si vede rozdílně, i přesto je možné dosud konstatovat spokojenost. Jarní neporazitelnost „áčka“ sice
po třech kolech skončila, ale pozice v tabulce je pro nováčka stále skvělá. Také průběžný náskok béčka (5 bodů
před největšími rivaly, jež v závěru přivítá doma) je
více než nadějným příslibem předpokládaného postupu.
Ostatní týmy hrají na hranici svých možností, střídají
lepší výkony s těmi rozpačitými. Potíže je možné odvozovat průběžně probíhající kádrové přestavby. (mt)
A-muži – Agria Choceň
1:1 (0:0)
Branky: Müller
SK Hlinsko – A-muži
0:0
A-muži – Vysoké Mýto
3:0 (1:0)
Branky: Šatník R., Strouhal, Sedláček
Heřm. Městec – A-muži
4:1 (2:1)
Průběžné poř.: 7. místo, 20 8 6 6, 28:27, 30 bodů
B-muži – D. Újezd B
1:0 (0:0)
Branky: Polák (PK)
Rychnov n. M. – B-muži
2:4 (0:4)
Branky: Polák 3
B-muži – Bystré
2:0 (0:0)
Branky: Komoň, Polák
Průběžné poř.: 1. místo, 17 13 3 1, 44:9, 42 bodů
Linhartice – C-muži
4:1 (1:1)
Branky: Chlup
C-muži – Březová n/Sv. B
3:0 (3:0) kontumačně
Mladějov – C-muži
1:0 (0:0)
Průběžné poř.: 10. místo, 17 5 2 10, 30:46, 17 bodů
Východočeský přebor dorost U-19
dorost U-19 – Hlinsko
0:2
Náchod – dorost U-19
11:0
dorost U-19 – HK - Třebeš
1:2
Průběžné poř.: 15. místo, 16 2 0 14, 7:68, 6 bodů
Přelouč – žáci st.
žáci starší – Jablonné n/Orl.
Dolní Újezd – žáci starší
Průběžné poř.: 8. místo, 17 6

8:1 (5:1)
2:0 (1:0)
1:1 (0:1)
1 10, 29:48, 19 bodů

Přelouč – žáci mladší
6:1
žáci ml. – Jablonné n/Orl.
2:0
Dolní Újezd – žáci mladší
4:3(1:1) Branky:
Průběžné poř.: 12. místo, 17 4 3 10, 34:53, 15 bodů
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níků. „Určitě se týdenní příprava a shon vyplatily,
všem se závod líbil, a to je to podstatné,“ glosoval V.
Němčík.				
(mt)
Výsledky Prologu
M1 (muži do 40 let) – 26 účastníků
1. Drábek Zdeněk, Mirva Svitavy, 00:11:19 rychlost
47,72 km/h
2. Horák Michal, Cykloněmčík 00:12:06
3. Binka Luděk, Hulín, 00:12:12
4. Němčík Martin, 00:12:13
M2 (muži do 50 let) – 20 účastníků
1. Kuda Pavel, Svitavy, 00:12:10
2. Doležel Josef, Abner, 00:12:33
3. Štěpař Petr, Čerti Kunčina, 00:13:11
M3 (muži nad 50 let) – 15 účastníků
1. Boštík Jiří, Litomyšl, 00:12:06
2. Hanák Jaroslav, M. Třebová, 00:14:16
3. Petr Josef, 00:14:28
M4 (muži nad 60 let) – 6 účastníků
1. Petráš, Stanislav, Cyklo Holice, 00:14:31
2. Kubín Jan, M. Třebová, 00:15:39
3. Leicht Jiří, Těchonín, 00:16:50
Ž1 (ženy do 40 let) – 9 účastnic
1. Báčová Pavla, Mirva Svitavy, 00:15:04
2. Třasáková Lad., Cyklo Holice, 00:16:21
3. Marková Lad., Mirva Svitavy, 00:16:42
Ž2 (ženy nad 40 let) – 5 účastnic
1. Suchánková Lenka, BK Svitavy, 00:16:37
2. Schneiderová B., Čerti Kunčina, 00:16:50
3. Štouračová Eva, Kunčina, 00:17:55
Ž 3 (ženy nad 50 let) – 1 účastnice
1.Vojtková Marie, CK Kösso, 00:20:43
Junioři – 13 účastníků
1. Kopecký Lukáš, 00:13:42
2. Schneider Jan, 00:14:16
3. Cvrkal Richard, 00:12:33
Juniorky – 4 účastnic
1. Muselíková Lucie, 00:19:16
2. Kostíková Eva, 00:21:05
3. Soukalová Tereza, 00:21:16

Stolní tenisté se loučí
s dalším ročníkem

V průběhu dubna skončily všechny regionální soutěže stolních tenistů. Oddíl, patřící k nejstarším
sportovním subjektům ve městě vůbec, měl zapojeno v soutěžích šest týmů. Přinášíme bilanci ročníku
2011/2012, jak ji svými odpověďmi nastínil předseda oddílu Jaroslav Maděra.
Jak se konkrétně naplnily představy a cíle jednotlivých týmů?
A-tým splnil svůj cíl na výbornou. Bez problémů si
zachoval příslušnost v divizi a vyhnul se povinnosti hrát play out. B-tým po dobrém startu do sezóny
přibrzdily špatné výkony některých hráčů a musel
tvrdě bojovat o záchranu. C-tým odvedl výkon, který
se před sezónou očekával, družstvo sice z krajského
přeboru sestoupilo, nicméně výkony některých hráčů
byly nad očekávání a zcela jistě se tato skutečnost
promítne do sestavování soupisek pro příští sezónu.
Týmy D a E odehrály sezónu ve středu tabulky svých
soutěží, a splnily tak své předsezónní cíle.
Kteří tenisté jsou nejlepší, případně perspektivní?
Pro letošní rok Milan Mrva. Jeho výkonnost se promítla do vyhraných zápasů v celé sezóně a do hry,
která bavila diváky po celý rok. Poděkování patří Edwardovi Palatkovi, jehož výkony v play out zachránily B-tým v krajském přeboru. Velkým příslibem do
budoucna jsou mladší hráči Riccardo Tesolin, Leonardo Tesolin, Daniel Němeček, Martin Šejnoha, Viktor Fafílek a Patrik Vrbický, kteří na vysoké úrovni
reprezentovali náš oddíl ať už v krajské soutěži juniorů (4. místo) nebo na turnajích v různých koutech
České republiky.
O hráče Riccarda Tesolina projevil zájem extraligový
oddíl z Hradce Králové, takže jmenovaný vážně zvažuje možný přestup do vrcholového sportu. Veškeré
výsledky najdete na www.pinec.info. Podrobnější informace o oddílu pak na www.pinecmt.estranky.cz.
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Znovuzrození lyžařského oddílu
Koncem loňského roku zahájil nově svoji činnost
ale přesto podali na zmrzlém svahu bojovný výkon.
lyžařský oddíl sjezdařů (zimní lyžování). Bylo
I když většina nových členů lyžařského oddílu stáznovu vytvořeno žákovské družstvo lyžařů, jehož
la v prosinci loňského roku na sjezdových lyžích
cílem je reprezentovat
poprvé v životě, tak se
TJ Slovan Moravská
mezi 150 startujícími
Třebová také v zimní
rozhodně neztratili.
sezóně.
Část závodníků bude
Mladí závodníci našeho
pokračovat v činnosti
družstva ve věku 8 až
také v letní sezóně. Spo12 let se připravují pralečně s reprezentací ČR
videlně každou středu
v lyžování na trávě se
v tělocvičně Gymnázia
budou celý květen přiMT a společně vyrážepravovat na účast v lejí na zimní víkendové
tošním ročníku Českého
tréninky na sněhu. V lepoháru. Úvodní závod
tošní sezóně absolvovahostí České Petrovice
li čtyři lyžařská soustřejiž 2. a 3. 6. 2012.
Foto: archív V novém školním roce
dění v Čenkovicích a po Mladé naděje třebovského lyžování
se od září pustíme do organizace a přípravy na
deseti dnech sjezdařské přípravy šla jejich doveddalší zimní sezónu 2012/2013, kde počítáme opět
nost a výkonnost prudce nahoru.
s několika výjezdy za sněhem a s účastí v závoV únoru se zúčastnili také jednoho závodu Lyžařdech Orlického poháru a Lyžařského poháru Vysoského poháru Vysočiny. Zde jsme se snažili tačiny. S lyžařským pozdravem SKOL Daniel Mačát
lentované sjezdaře seznámit s atmosférou závodů
a získat první závodnické zkušenosti. Na start uvedeného závodu se postavila dvě děvčata v kategorii přípravka. Oběma se podařilo poměrně náročnou trať projet bez chyb. Klára Svozilová obsadila
14. místo a Adéla Daulová získala pro TJ Slovan
1. 5. Hvězdicová cykloturistická jízda do Javoříč17. příčku. Za přípravku startoval také Marek Neka – 34. ročník. Setkání účastníků v Javoříčku v době
tolický, který si dojel pro 16. místo. Šárka Abrahaod 12:00 do 15:00 hod. Odjezd zájemců o společnou
mová se mezi předžákyněmi prosadila na 11. pozici
jízdu s KČT v 9:00 hod. od klubovny KČT. Ostatní si
a ve stejné kategorii chlapců protnul Jan Kašický
volí čas a trasu dle vlastního rozhodnutí. V Javoříčku
fotobuňku ve 12. nejrychlejším čase. Předžačka Nipro účastníky Pamětní list. Vede: P. Harašta.
cole Vacková a dva mladší žáci Rostislav Abraham
5.–8. 5. Tradiční květnový zájezd pro pěší, cyklo
a Adam Weinlich si s nástrahami tratě neporadili,
i vodáky do jižních Čech. Program dle propozic zájezdu. Odjezd přihlášených účastníků od klubovny KČT
Klub českých turistů TJ Slovan Moravská Třebová
v 6:00 hod., návrat okolo 20:00 hod. Vede: M. Paděra.
zve při jarním otvírání Důlních stezek na
5.–7. 5. Turistický zájezd do Krkonoš. Program
dle propozic akce. Odjezd přihlášených účastníků
5. 5. od muzea v 6:00 hod. Návrat 7. 5. do 20:00 hod.
která se uskuteční v sobotu 19. května 2012
Vede: J. Schneeweiss.
Sraz účastníků: v Mor. Třebové v parku před muzeem
9. 5. Schůze odboru KČT, začátek v 19:00. Na proZahájení akce: 13:00 hod. s odjezdem zájemců o spogramu upřesnění programu na měsíc červen a letní
lečnou jízdu
akce odboru.
Doporučená trasa: Mor. Třebová – Kunčina – hájen19. 5. Cykloturistická jízda za Hugem – při otvírání
ka Nad Vískou – Strážný vrch – Udánský les – Udánky
Důlních stezek u rozhledny na Strážném vrchu. Sraz
– Mor. Třebová v délce 28 km
zájemců o společnou jízdu a zahájení akce ve 13:00
Setkání cyklistů: v době od 15:00 do 16:00 hod.
hod. u muzea. Trasa cyklojízdy přes Kunčinu, hájenu rozhledny na Strážném vrchu
ku Nad Vískou k rozhledně. Setkání cyklistů u rozOdměna: samolepka akce
hledny se uskuteční v době od 15:00 do 16:00 hod.
Individuální zájemci si volí trasu a čas jízdy dle vlastZájemci o samostatnou jízdu si volí vlastní čas i trasu.
ního rozhodnutí. Akce je pořádaná ve spolupráci
Vede: J. Schneeweiss.
s Městským úřadem v Mor. Třebové. Není závodem
20. 5. Účast na DP Putování za Třebovským koa platí na ní dodržování pravidel silničního provozu
houtem v České Třebové. Sraz zájemců na náo bezpečnosti při jízdě na kole.
Zvou pořadatelé
draží ČD 6:45 hod., odjezd v 6:56 hod. Návrat do
17:00 hod. Vede: L. Weinlich.
25. 5. Květnové přátelské posezení v klubovně odboru s promítáním obrázků z letošních akcí.
Třebovské volejbalistky dosáhly senzačního úspě26. 5. Cykloturistický výlet do Loštic na DP Lošticchu, neboť se v kategorii kadetek probojovaly na
ký tvarůžek v délce cca 70 km. Sraz zájemců o účast
Mistrovství ČR mezi 16 nejlepších týmů. Skvělédo 8:00 hod. u autobus. nádraží. Návrat do 17:00 hod.
ho úspěchu starší žákyně dosáhly přesto, že hrály
Vede: J. Kuncová.
s o rok staršími děvčaty. Ve finále Mistrovství ČR,
V měsíci květnu budou v případě příznivého pokteré se hraje ve dnech 4.–6. 5. 2012 v Přerově, se
časí každou středu uskutečňované vyjížďky na
tak utkají o nejvyšší příčky s týmy z naprosté špičkole do blízkého okolí. Pravidelný sraz zájemců
ky jako Královopolská Brno, VK Prostějov či UP
v 13:00 hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesOlomouc. Jde o další úspěch našich talentovaných
nění na měsíční schůzce nebo internet. stránce odvolejbalistek pod vedením manželů Adamových,
bývalých ligových hráčů.
boru: www. kctmt.webnode.cz.

Program činnosti Klubu českých
turistů na měsíc květen 2012

Cykloturistickou jízdu za Hugem

Úspěch volejbalistek

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Pozvánka na volejbalový turnaj

O pohár osvobození

67. výročí osvobození Československa od fašismu
a ukončení 2. světové války v Evropě připomenou
moravskotřebovští volejbalisté pořádáním tradičního a oblíbeného, letos již 23. ročníku, turnaje
smíšených družstev O pohár osvobození. Koná
se v neděli 13. 5. 2012 od 9 hodin na antukových
dvorcích za akvaparkem. Při nepříznivém počasí
v tělocvičně na ulici J. K. Tyla. Prezentace hráčů
bude probíhat od 8:30 hod. Předem sestavená šestičlenná družstva je možné přihlásit u Ing. Hany
Vávrové (tel. 739 532 968) nebo Mgr. Jany Šimonové (tel. 777 005 014). Podmínky jako každý
rok – minimálně 2 ženy, maximálně 2 registrovaní
hráči v každém družstvu. Výjimku tvoří družstva
hráčů nad 45 let, která mohou hrát bez žen. Týmy
moravskotřebovských středních škol jsou vítána.
Občerstvení v místě areálu. Přijďte si zahrát i uctít
památku padlých za naše osvobození. Na tento turnaj, podporovaný tradičními sponzory hodnotnými
cenami, srdečně zvou domácí i přespolní aktivní
volejbalisty bez rozdílu věku, pořádající oddíly
výkonnostní a rekreační odbíjené TJ Slovan Moravská Třebová pod záštitou Městského výboru
KSČM. Diváci jsou vítáni.
Bohumil Kalina

Bikemarathon
veřejný závod horských kol
Rádi bychom Vás pozvali na 5. ročník Generali-Sport Bárt BIKEMARATHONu, který se uskuteční v sobotu 19. 5. Start a cíl závodu je na letišti
v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k závodu se můžete od
9:00 do 10:30 hod. v místě startu nebo předem prostřednictvím internetu, případně na prodejně Sport
Bárt. Trasy: 55 km (hlavní závod – start v 11:30
hod.), 22 km (hobby jízda – start 11:00 hod.).
V rámci závodů proběhne dětský den (soutěže
pro děti, skákací hrad,…) pod vedením Rodinného centra Srdíčko a cyklistický závod Velká cena
pro malé děti. Bližší info na www.bikemarathon.
cz, nebo na tel.: 603 526 307. Přijďte, těšíme se
na Vás. Za pořadatele Jiří Holubář, Sport Bárt

Městská liga v tenisu
Podruhé v historii se uskutečnil turnaj družstev
ve stále oblíbenějším sportu, jímž je v Moravské
Třebové tenis. Pořadatelé z Technických služeb
Moravská Třebová logicky využili existence multifunkční nafukovací haly, o niž se průběžně starají
a řídí její využitelnost. Účast byla sice poněkud nižší než před rokem, nicméně šestice týmů vysokou
organizační úroveň promítla do kvalitních a vyrovnaných zápasů. Jednotlivá vícečlenná družstva ve
vzájemném soupeření každého s každým sehrála dvoukolově (od listopadu do března) atraktivní
a zcela extrovní zápasy ve čtyřhrách. Napínavost
soutěži rozhodně nechyběla, o těch nejlepších se
rozhodlo až v samotném závěru. To vše potvrdilo
i závěrečné hodnocení pořadatelů, přičemž pro další
rozvoj bude nutné učinit další PR kampaně.
Pořadí: 1. Pirmin klub (Podhorný L. – Podhorný P.)
2. Kösso (König M. – König L.)
3. Roltechnik (Šejnoha J. – Šejnoha M.)
4. Qanto Svitavy (Vodička – Ducháček)
5. Šťastný – komplet (Koschata R. – Štěpař M.)
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