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Cenu města za rok 2013 obdržela
Marie Blažková
Ocenění za zásluhy o obohacení moravskotřebovské společnosti a o její
prezentaci navenek si letos odnesla Marie Blažková. Předal jí ho starosta
města Miloš Izák na slavnostní ceremonii v muzeu ve čtvrtek 24. dubna
2014. Cena města je vždy
udělována občanovi Moravské Třebové, který si ji
zaslouží za svoji buď celoživotní práci, nebo za
činnost související s aktuálním obdobím. Uděluje se zpětně za předchozí
rok.
Marie Blažková je veřejnosti známa především
jako zakladatelka a orga-

Marie Blažková převzala Cenu města od starosty Miloše Izáka Foto: František Matoušek

nizátorka Moravskotřebovské univerzity třetího
věku. O udělení Ceny rozhodlo na svém zasedání
v pondělí 14. dubna 2014
zastupitelstvo města. Marie Blažková patří mezi
známé osobnosti Moravské Třebové z oblasti veřejného života. Stála
u zrodu vzdělávání seniorů, které trvá více než deset let. Vzdělávání seniorů
se postupně stalo nedílnou
součástí aktivit města Moravská Třebová a v roce
2013 dalo vzniknout sdružení Moravskotřebovská
univerzita třetího věku.
O tom, že se jedná o nezanedbatelnou aktivitu ve

Město Moravská Třebová ve spolupráci
s letištěm Moravská Třebová-Staré Město
pořádá in-line bruslení pro veřejnost.
Více na vloženém listě uprostřed vydání!
městě, svědčí velký počet zájemců, který již
druhým rokem dosahuje nad sto osob. Kromě
této aktivity stála Marie Blažková u nastartování projektu Zdravé město, který v našem městě
běží také déle než celou jednu dekádu a svým
významem se neomezuje pouze na určitou věkovou skupinu obyvatel města, ale je otevřen
všem občanům. Marie Blažková byla rovněž
u zrodu Centra volného času, které nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež. V neposlední řadě je třeba zmínit její aktivní podíl na
vzniku činnosti a reprezentaci města v pohybové disciplíně mažoretky. Marie Blažková patří
mezi významné osobnosti našeho města a dle
mínění komise pro udělování Ceny města si za
své dlouholeté zásluhy ve všech výše zmíněných činnostech Cenu města Moravská Třebová zaslouží.
(zr)

Devátá mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou skončila
Letošní téma: Cesta
Pod modrou oblohou je název výtvarné soutěže,
ve které je záměrně propojena výtvarná práce
s využitím počítačového prostředí jako možnost vyjádření výtvarného cítění pomocí moderní techniky. Děti při vlastní tvorbě spojují
svůj vnitřní prožitek, své myšlení s výtvarným
pohledem zpracovaným v základním programu
Malování operačního systému Windows. Tím
prokazují nejen výtvarné nadání, ale i svoji dovednost v práci na počítači. Soutěž pořádá Základní škola Palackého Moravská Třebová ve
spolupráci s firmami Microsoft ČR, OR-CZ Moravská Třebová, T-E-V, v.o.s., Pardubice, za podpory Pardubického kraje a vedení našeho města.
Slavnostní vyhodnocení se konalo na samém
konci dubna pod záštitou náměstkyně hejtmana

Pardubického kraje Jany Pernicové a za osobní
podpory prvního československého kosmonauta
Vladimíra Remka. Soutěže Pod modrou oblohou
se zúčastňují žáci 6.-9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Na
konci srpna bývá nový ročník vyhlášen, do konce října se jednotlivé školy do soutěže přihlašují
a po té do konce února přicházejí výtvarné práce
žáků v tištěné i elektronické podobě. Do letošního 9. ročníku se přihlásilo 130 škol, z toho sedm
zahraničních, což obnáší přes 1 500 výtvarných
prací. Vyhlášena byla Cena diváka. Podle autorky projektu a organizátorky akce
Hany Horské je
vidět, že tato zcela výjimečná, prv-

Vybrané práce od nás a z partnerského města (zleva): Denisa Lakoštíková, ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica, Tereza Krenarová, ZŠ Palackého, Moravská Třebová
www.podmodrouoblohou.cz

ní a zatím jediná soutěž tohoto druhu má stále
velký ohlas, stalo se tradicí její další pokračování a je velmi účinnou propagací úrovně a progresivnosti našeho školství i v zahraničí.
Zveme vás na výstavy vybraných výtvarných
prací žáků, které se uskuteční 1.–31. května 2014
• ve výstavní síni muzea Moravská Třebová
(Svitavská ul.)
• v prostorách radnice (náměstí TGM)
• v prostorách městského úřadu (Olomoucká ul.)
• v cukrárně Pod věží (náměstí TGM)
• ve vestibulu domova důchodců (Svitavská ul.) (zr)

Oslavu Světového dne vody připravily DDM, ZŠ ČSA, Městská knihovna Ladislava z Boskovic, Zdravé město Moravská Třebová a VHOS, a. s.
v tělocvičně na Křižovatce. Podrobněji v textu na straně 3 Foto: archív
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Zprávy z radnice

Edukace seniorů v Moravské Třebové začíná být pojem
Vážení, v Moravské Třebové existuje již
15 roků Moravskotřebovská univerzita 3. věku
(MTU3V). Získala mezi občany velký ohlas,
který byl příčinou, že jsem 24. 4. 2014 v Muzeu převzala Cenu města v roce 2014. Všem
gratulantům a příznivcům velmi děkuji! Při této
příležitosti si poděkování zaslouží první lektoři, jmenovitě PhDr. Jana Martínková, Miloslav
Kužílek a PhDr. František Matoušek, kteří svou
odborností nastavili vysokou úroveň přednášek. Děkuji i dalším cca čtyřem deístkám lektorů, kteří se v průběhu patnácti let zhostili svého
úkolu stejně zodpovědně.
Marie Blažková
Aktivní stáří a pozitivní vztah k životu - to jsou
hlavní devízy, za kterými jdou i moravskotřebovští občané „třetího věku“, tedy senioři. Podstatnou součástí kvality jejich života je přístup
k edukačním možnostem (naplnění kognitivních
potřeb - rozšíření a doplnění poznatků a zájmů),
podíl na kulturním a společenském životě, stejně
jako dostatečné sociální vazby. To vše naplňuje Moravskotřebovská univerzita 3. věku, která

Na kompostárnu
bude dohlížet
elektronický hlídač
Kamerový dohled plánuje vedení města realizovat v areálu nově zřízené městské kompostárny
na Hamperku. Vzhledem k umístění nových,
drahých mechanizmů je potřeba zvýšit zabezpečení, které je nyní zajištěno pouze uzamykatelnou branou. V areálu kompostárny není nataženo elektrické vedení, Technické služby jako jeho
provozovatel proto budou muset řešit instalaci
kamery na solární napájecí články. Před samotným umístěním kamery zřejmě bude areál dočasně strážit fotopast.
(daz)

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 449 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 104 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové k 31. 3. 2014 evidováno na trvalém pobytu 10 553 občanů.
(zr)

leckým vystoupením frekventantů ZUŠ, byla
v těchto dnech ukončila úspěšně již 14. ročník.
nekonečná. Většina z účastníků přislíbila účast
Na slavnostním vyřazení absolventů byli příi v příštím ročníku a současně vyjevila své očetomni zástupci města starosta M. Izák a mískávání závěrečného poznávacího zájezdu, který
tostarosta P. Brettschneider, jejichž garance
jako každoročně korunuje úspěch této formy
v rámci Zdravého města je nezastupitelná. „Od
vzdělávání seniorů ve městě.		
(mt)
roku 2009 probíhá tato aktivita pro zájemce pod
názvem Škola - základ života. Jednotlivé předměty, které se střídají
a permanentně doplňují, poskytují
účastníkům dostatečně široký záběr i variabilitu, tzn. dostatečný
přesah běžného učiva,“ zhodnotila organizátorka Marie Blažková,
de facto zakladatelka této aktivity.
Stávající „běh“ uspokojil letos ve
dvou skupinách 122 zájemců. Sám
starosta města při předávání absolutoria ocenil MTU3V, která dle
něj jako „institucionálně začleněná aktivita představuje realitu, jež
nemá ve městě alternativu.“ Spokojenost v zámeckém sále, kde se Na slavnostním vyřazení absolventů byli přítomni předFoto: František Matoušek
konalo „vyřazení“, doplněné umě- stavitelé města 		

Proč se přesunulo dětské hřiště v Sušicích
Z důvodu požadavku společnosti ČEZ, protože hřiště bylo umístěno přímo pod vedení
vysokého napětí, což předpisy nedovolují,

bylo hřiště přesunuto mimo ochranné pásmo
směrem k zástavbě v lokalitě bezprostředně
u hřiště.				
(zr)

KRIMISTOP – unikátní systém
identifikace a ochrany majetku
Unikátní technologie mikroteček a elektronických mikročipů, doplněná výstražnými
prvky, tvoří ve spojení s centrální evidencí chráněných předmětů silný nástroj v nekonečném boji
proti majetkové kriminalitě.
Předměty označené a evidované v systému KRIMISTOP lze jednoduše,
jednoznačně a rychle identifikovat. Může je identifikovat každý, kdo přečte identifikační údaje. Ochranné prvky
lze použít jako důkazní materiál, podstatně se zvyšuje šance a zkracuje doba na-

vrácení věci. Kromě identifikačních vlastností je významným přínosem i preventivní
a odrazující účinek systému, kdy se označené předměty stávají bezcennými
a nebezpečnými pro nelegální
držitele nebo prodejce. Označit a tím zabezpečit je možné
např. jízdní kolo, auto, moped, mobil, zvířata, nářadí,
cennosti… Čtecí zařízení
a přístup do registrů KRIMISTOP má městská policie.
Hana Kreplová, koordinátor prevence kriminality a Karel Bláha, velitel
Městské policie Moravská Třebová

Městský úřad byl zapojen do virtuálního cvičení Povodeň 2014
Prověřit činnost povodňových orgánů obcí
a obce s rozšířenou působností, složek IZS
a ostatních účastníků ochrany před povodněmi a činnost dalších složek při vzniku přirozené povodně ve správním obvodu Pardubického
kraje mělo za úkol skončené cvičení POVODEŇ 2014. Plánované cvičení POVODEŇ 2014
probíhalo na území obcí s rozšířenou působností Moravská Třebová, Lanškroun a Svitavy. Za
naše území cvičení probíhalo na území města

Moravská Třebová a obce Linhartice a Vranová Lhota. Cvičení se odehrálo v reálném čase
v pracovní době ve dvou dnech 14. a 15. dubna
2014 a bylo zahájeno už 10. dubna 2014 hydrometeorologickou rozehrou tak, aby byl umožněn
„přirozený“ vývoj povodňové situace. Cvičení
probíhalo praktickou činností povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností na pracovišti. Na základě vývoje
hydrometeorologické situace byly postupně do-

saženy v příslušných hlásných profilech 3. stupně povodňové aktivity a prognóza vývoje stavů a průtoků v Třebůvce a Kunčinském potoce
předpokládala dosažení a případné překročení
hodnot Q100 (stoletá voda). Vzhledem k předpokladu dosažení Q100 provedla povodňová komise v souladu s povodňovým plánem varování
všech ohrožovaných nemovitostí a objektů a zajistila evakuaci ohrožených obyvatel.
Odbor životního prostředí MěÚ

Informace

Přátelské hokejové utkání měst očima
zástupce primátorky Banské Štiavnice
Dušana Lukačka
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Banskú Štiavnicu a naše
partnerské mesto
Moravskú Třebovú spojil
hokej
Mesiac marec sa niesol v znamení partnerských
miest Banská Štiavnica a Moravská Třebová.
Práve v tomto období k nám už po piaty krát prišli priatelia hokejisti a to hneď dva krát. V dňoch
5.–9. 3. 2014 zavítali do Banskej Štiavnice hokejové nádeje, členovia hokejového klubu HC
Slovan a ich tréneri z českého partnerského mesta Moravská Třebová, aby odohrali priateľské
hokejové zápasy s družstvami slovenských hokejových klubov. Ako býva dobrým zvykom na
Radnici mesta ich privítala pani primátorka Nadežda Babiaková a popriala im veľa šťastia a síl
v hokejových zápasoch ako aj zážitkov v Banskej Štiavnici a jej okolí a na záver im odovzdala
malé upomienkové predmety. Samozrejme, že
sme nezabudli aj na povinný program a zoznámenie sa s našim mestom, keďže išlo znovu
o deti a rodičov, ktorí boli vo väčšine v Banskej
Štiavnici po prvý krát.
Pokračování na straně 14

Latinská škola by
mohla sloužit pro
kulturní účely
Komplexní využití objektu Latinské školy je
úkolem zadaným vedením města Moravská
Třebová odboru rozvoje města. Kvůli plánované demolici stávající budovy v Komenského
ulici, ve které sídlí organizační složka města
Centrum volného času, bude centrum přeloženo právě do Latinské školy. Protože je zde
však větší prostorová kapacita, vedení města
by rádo objekt oživilo naplno. Odbor rozvoje
města by si nyní měl vyžádat stanovisko muzea a Kulturních služeb města, a to v souvislosti s možností využití síně „Latinky“ jako propagačního prostoru aktivit města, pro výstavy
atp. Svůj návrh na možné využití objektu má
předložit také komise památkové péče, vyjádřit
se mohou ale i občané.
(daz)

Svaz bojovníků za svobodu děkuje za spolupráci při organizaci pietního aktu u příležitosti vzpomínky
70. výročí úmrtí Adolfa Cihláře Speciální škole v Moravské Třebové a Daně Začalové, člence ČSBS,
za pomoc při umístění fotografie na pomník. Za ZO ČSBS Eliška Weissová, foto František Matoušek

Děti slavily Světový den vody
Oslava Světového dne vody, kterou během března společně připravili organizátoři DDM, ZŠ
ČSA, Městská knihovna Ladislava z Boskovic,
Zdravé město Moravská Třebová a VHOS, a.s.,
v tělocvičně na křižovatce, opět pro děti třebovských a vesnických škol v oblasti, byla velmi
příjemnou zábavnou a vzdělávací aktivitou pro
žáky MŠ a 1. až 3. tříd. Děti se dozvěděly mnoho
nových informací a vodě. Mohly si dále připomenout, co již znají a také se bavit v rámci plnění individuálních a skupinových úkolů a aktivit
spojených s tématem vody v různých formách
na pohádkových stanovištích. Doplňkovou akcí
v tělocvičně byl zábavný kvíz, který organizovali a současně moderovali zástupci společnosti
VHOS, a.s., Moravská Třebová, jež je provozo-

Modrý den
Světovým dnem porozumění autismu je vyhlášen 2. duben. Pod heslem Rozsviťte se
modře se do modrého oblečení oblékli žáci
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ v Moravské Třebové, studenti ISŠ Moravská Třebová a jejich
učitelé aby podpořili všechny, kterých se
problematika autismu týká.
Za Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ Dagmar Foretová
a Martina Miková

Den Země v Moravská Třebové
Dne 16. dubna se
uskutečnil další ročník
ekologického
programu ke Dni
Země ve spolupráci
Domu dětí a mládeže, Zdravého města
a Kulturních služeb Moravská Třebová. Dopolední program Dobrodružství Ferdy mravence
byl určen pro mateřinky a 1.-3. třídy základních
škol. „Ferda mravenec je veselý mravenčí chlapík, který se ničeho nebojí, do každé práce se
hned pustí, všechno dovede. A pokud se na něj
štěstí zrovna nesměje, nedá se a rádi mu pomo-

hou i jeho kamarádi.“ Tuto ideu a něco z Ferdových dobrodružství si na stanovištích v muzeu
vyzkoušelo více jak 500 dětí. Za splnění úkolů byly děti odměněny sladkostmi. Děkujeme
pracovnicím kulturních služeb za trpělivost, se
kterou celé dopoledne vydržely atmosféru připomínající mraveniště, protože to v muzeu tentokrát opravdu hučelo. Odpolední program Miss
Hmyz se nekonal. Děti zřejmě více lákala vidina
nastávajících velikonočních prázdnin. Tak snad
příště. Děkuji zaměstnancům DDM za vzornou
přípravu a hladký průběh akce.
Ludmila Lišková, koordinátorka
Projektu Zdravého města a MA 21

vatelem vodovodů a kanalizací v regionu. Děti
se formou soutěže dozvídaly informace o koloběhu vody, o zdrojích pitné vody a o jejím využití. Soutěžní aktivita dětí byla odměněna drobnými cenami a pozváním na exkurzi do míst, kam
by se za vodou normálně nedostaly. VHOS, a. s.,
připravila i letos pro školy v případě jejich zájmu exkurze na ČOV v Linharticích a prohlídky
vodojemu na Křížovém vrchu. Z tělocvičny odcházely třídní kolektivy do místní knihovny na
další pestrý program, jehož součástí byly oblíbené pokusy s vodou. Další aktivitou byla výtvarná soutěž Modrá planeta pro mateřské a základní
školy rozdělená do různých věkových kategorií.
Odborná porota vyhodnotila 3. dubna všechny práce dětí a někdy bylo skutečně těžké rozhodnout o absolutním vítězi kategorie. V rámci
oslav vody proběhly na školách také keramické
dílny na téma vodní svět. Děti vyráběly hliněné
kachle nebo tužkovníky. Akce se postupně zúčastnilo přibližně 500 dětí. Doufáme, že pestrý
program byl pro zúčastněné děti nejen zábavou,
ale také přínosem, protože právě to bylo hlavním
cílem pořadatelů.		
VHOS

Nabídka služeb –
Správa nemovitostí
Od ledna 2008 jsme rozšířili
naši činnost o správu nemovitostí – bytů i nebytových prostor. V současné době zajišťujeme správu více než 800
bytových jednotek v majetku
města Moravská Třebová, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev
a podílových vlastníků. Nabízíme pro společenství vlastníků domu, bytová družstva a podílové
vlastníky služby spojené se správou a údržbou
nemovitosti. V případě Vašeho zájmu kontaktujte Kateřinu Horákovou, vedoucí úseku správy
nemovitostí, telefonní číslo: 461 316 739, mob.:
731 449 278, e-mailová adresa: horakova@tsmt.
cz. Pracovní doba pondělí-pátek 7:00-10:30 hod.
a 12:30-16:00 hod. Moravská Třebová, s.r.o.
Gabriela Horčíková, jednatel TS
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Prošli jsme historií, naším krajem i Evropou. Děkujeme!
„Stále se vzdělávej“ je krédo všech našich posluchačů U3V v Moravské Třebové. V letošním
akademickém roce nás bylo přihlášených 122.
Nechceme prostě ustrnout, ale chceme poznávat stále nové, ještě nepoznané. Jménem všech
posluchačů chceme poděkovat zejména PaedDr. Marii Blažkové, bez níž a jejího zapálení
pro věc, bychom neměli tuto skvělou příleži-

tost. Také lektorům, kteří se pečlivě a starostlivě připravovali na své přednášky a prezentace,
patří zvláštní a velký dík. I v letošním ročníku
jsme měli možnost dozvědět se mnoho nového
a rozšířit své obzory. Děkujeme: PhDr. Pavlu
Petrovi, s kterým jsme prošli období 1. republiky, do problematiky Evropské unie jsme nahlédli s RNDr. Milanem Pilným a PhDr. Franti-

Skauti uklízeli přírodu aneb Operace PVC
Již podeváté pořádalo moravskotřebovské středisko Junáka v sobotu 5. dubna úklidovou akci
Operace PVC, v rámci které účastníci Poctivě
Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska a Křížového vrchu. I proto, že tentokrát úsilí
skautů poprvé výrazně podpořila i neskautská veřejnost (zejména v podobě početné skupiny vyznavačů geocachingu), sešlo se k úklidu přírody
v okolí města rekordních 80 účastníků. A že bylo
co uklízet! Po mírně sestupném trendu posledních let letos opět hromada nasbíraného odpadu
výrazně zbytněla. V Pekle a okolí jsme posbírali asi 15 pytlů plastů, papírů, skla, plechovek
…a také pět pneumatik. Dalšími pěti pytli odpadu přispěla k úhrnnému výsledku skupina Křížový vrch. Ani tentokrát nechyběly kuriózní nálezy

jako elektrický ohřívač, části počítačového monitoru, SPZka nebo zánovní bota. Jak se takové
věci dostanou do lesa? Kdo ví? Možná, že jsou
ještě lidé, kteří dosud neslyšeli, že existuje sběrový dvůr, nebo že to do něj mají blíž než do lesa.
Nakonec se všechny skupiny jako každoročně sešly u altánu v Pekle, kde došlo na oddych, opékání buřtů a další občerstvení. Tradičně také přišla
osobně účastníkům poděkovat Paní lesa. Kromě
účastnické karty od ní dostal každý dobrovolný
sběrač i malou sladkou odměnu, což ocenily nejen děti. Akci materiálně podpořily Technické
služby a finančně Zdravé město Moravská Třebová. Všem, kteří přiložili ruce k dílu a neváhali
se ohnout pro cizí nepořádek, patří velký dík.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

šek Matoušek nás provedl literárními toulkami
po Svitavsku. Ing. Josef Novotný Ph.D. nám
poodhalil roušku daňových rájů a jejich dopad na ekonomiku ČR a s JUDr. Rudolfem
Skoupým jsme se zabývali aktuálními otázkami občanského a rodinného práva. Všechny
přednášky byly podány zajímavou a srozumitelnou formou. ,,Cestování“ po všech hlavních
městech Evropy s PhDr. Marií Lopourovou
bylo pro nás pro všechny nevšedním zážitkem.
S RNDr. Josefem Tillichem, který za námi přijel až z Univerzity Palackého v Olomouci, jsme
se naučili jak vyzrát nad stárnutím, neboli jak
stárnout s radostí, v přednášce nazvané Duševní hygiena ve vyšším věku. Novinkou letošního ročníku, kterou jsme všichni přivítali, byly
testy, jež měly potvrdit, jak pozornými posluchači jsme byli. Každý z nás tak měl možnost
ověřit si, co si z přednášky, kterou jsme právě
vyslechli, zapamatoval. Všem lektorům patří
velké poděkování. Vždyť dávají do svých vystoupení nejen svůj um, ale kus svého srdce pro
nás. Moc si toho vážíme. Děkujeme také vedení
města za podporu a přízeň a těšíme se příště. Za
všechny posluchače
Marie Moravcová,
Věra Nápravníková a Zdena Součková

Projekt Řemeslo
má zlaté dno

V březnu 2012 začal v Ekocentru Renata v Bělé
u Jevíčka projekt OPVK (Operační program pro
konkurenceschopnost a vzdělávání) Řemeslo má
zlaté dno, který trval do února 2014. Programovou náplní projektu byly ekovýchovné programy
směřující žáky k rukodělně-řemeslné práci. Žáci
pěti základních škol jevíčského mikroregionu dojížděli v první fázi projektu do Ekocentra Renata.
Seznamovali se s vybranými tradičními dovednostmi, které byly včleněny do zážitkových programů
– od práce na zahradě po tesařské dovednosti, péči
o hospodářská zvířata či výrobu ručního papíru
nebo pečení kváskového chleba. V druhé polovině projektu dojížděli lektoři přímo do partnerských
základních škol a realizovali upravené externí výukové moduly. Tímto způsobem byla ověřena účinnost a efektivita dvouhodinových programů probíhajících ve školním prostředí. Výstupem z projektu
se tak stala metodicko-didaktická příručka, sloužící
učitelům na základních školách jako praktický pomocník při seznamování žáků s danou tématikou.
Publikace s více než třemi stovkami stran bude
v elektronické podobě volně k dispozici na webových stránkách občanského sdružení a nebo v tištěné podobě distribuována do škol v Pardubickém
kraji do rozebrání nákladu.		
(zr)

Svátky jara v domově pro seniory
25. 3. klienti svým pásmem básniček a písniček
přivítali jaro. I připravenou scénku o Otesánkovi
zvládli na jedničku. Zaměstnankyně „Myši“ se
také zapojily svým tanečním a hudebním vystoupením. 3. 4. proběhlo ve spolupráci s Městskou
knihovnou Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové oficiální předání háčkovaných klubíček,
ze kterých budou vyrobené koberečky, určené
maminkám předčasně narozených dětí v rámci
projektu Mámy pro mámy, do kterého jsme se
zapojili. 15. 4. nám přišli navodit veselou náladu
žáci ze ZŠ Palackého se souborem pod vedením

paní učitelky Holanové. Tímto jim velice děkujeme za skvělé „skoro profesionální“ vystoupení
a těšíme se na další setkání. Velikonoční svátky
v domově probíhají podle tradičních zvyků. Jako
každý rok tak i letos klienti domova pekli tradiční jidáše. Pracovníci domova s klienty vyzdobili
společenskou místnost a chodby jarními a velikonočními ozdobami, které klienti vlastnoručně
vyráběli. Na velikonočních kavárničkách jsme si
pochutnali nejen na dobré kávě a čaji, ale právě
i na vlastnoručně upečených jidáších a zavzpomínali na různé tradice a zvyky. Realizační tým

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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
MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ
Chystáme se zapálit oheň?
Máme zde období kdy na svých zahrádkách rozděláváme ohně abychom se zbavili staré suché
trávy, větviček ostříhaných nejen z ovocných
stromků, ale i dalšího materiálu, který z našeho
pohledu přestal plnit svoji funkci a stal se nadbytečným. Je však nutné si uvědomit, že žijeme ve
společnosti a máme nastavena pravidla, kterými
je mimo jiné regulována i tato činnost. Musíme
uznat, že pravidla si nenastavujeme jenom proto
abychom je porušovali. Mají svůj význam a navíc při těchto nejen jarních aktivitách můžeme
skutečně znepříjemňovat život ostatním, kteří
žijí v bezprostřední blízkosti. Ale vraťme se ke
zmiňovaným normám. V ČR obecně platí zákon
č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, který
nám říká, že je každý povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Tato
právní norma také stanoví, že v otevřených ohništích lze spalovat jen suché materiály rostlinného původu neznečištěné chemickými látkami! Obce dále mohou v samostatné působnosti
obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky
a pravidla pro pálení materiálů nebo jejich spalování zakázat, a to v případě, že zajistí jiný způsob pro jejich odstranění, například prostřednictvím sběrných dvorů. Z uvedeného vyplývá, že
není přípustné pálení například plastových obalů
potravin a jiných obdobných materiálů, zbytků
stavebních materiálů, stejně tak i například barvou či lakem napuštěných dřevěných materiálů,
obalových materiálů a dalších. Z hlediska pálení
materiálů rostlinného původu například ze zahrad je nutné zvažovat i míru suchosti takových
dřevin. Neměli bychom dopustit aby například
větve před několika hodinami odstřižené ze stromu byly vloženy do rozdělaného ohně. Vysoká
vlhkost zapříčiňuje nadměrný kouř vycházející
z takového ohniště a byť i v domnění, že pálíme
povolené materiály dopouštíme se přinejmenším
přestupku, a to v případě budeme-li oheň pálit jakožto osoba fyzická. Zde budeme hovořit o porušení § 23, odst. 1 písm. a) uvedeného zákona.
Pokud se dopustíme stejného jednání ovšem jakožto osoba právnická nebo podnikající fyzická

dopouštíme se tzv. správního deliktu podle § 25
odst. 1. písm. d) citovaného zákona. A následek?
U správního orgánu může být rozhodnuto o uložení pokuty až do výše 50.000 Kč, což je myslím
dosti přesvědčivý argument k tomu proč raději
takový materiál nenaložit a převést na dnes již
téměř denně otevřené sběrné dvory.
Příprava loupežného přepadení
Opět se ukázalo, že kvalitní kamerový systém
a vynikající spolupráce městské policie a Policie ČR, která v Moravské Třebové bezesporu
je, mají svůj nesporný význam v otázce bezpečnosti a prevence. Jak z učebnice kriminalistiky
vytržený příběh se odehrál po půlnoci dne 18. 4.
v ulici Svitavské. Kontrolní činnost konající hlídka městské policie na uvedené ulici zpozorovala
jednoho z místních bezdomovců, za kterým se při
odchodu z restaurace vydala dvojice policistům
dobře známých mladíků.
Hlídka městské policie
se okamžitě zkontaktovala s hlídkou Policie ČR.
Strážníci celou událost
začali monitorovat za pomoci kamerového systému, kde bylo zřetelné, jak
se oba mladíci připravují.
Kapuce na hlavách v tmavém úkrytu pod rouškou
tmy a vše ještě doladěné
překrytými obličeji. Těsně
před započetím akce však
spadla klec. Na pokyn
strážníků městské policie
vyrazila hlídka policistů
Policie ČR a překvapená
dvojice povedených loupežníků nestačila jakkoliv
zareagovat. Případ je dále
v šetření Policie ČR.
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li zákazníka, který nebyl schopen prokázat původ
zboží uloženého v batohu. Dvě tabulky čokolády
malinové a dvě hruškové, dokonale se shodující
se sortimentem uvedené prodejny. Vše se zdálo být jasné, ovšem téměř dvacetiletá praxe zkušených představitelů zákona hrála v tu chvíli ve
prospěch podezřelého, který přesvědčivě trval na
svém tvrzení, že do prodejny se zbožím již přišel.
Až na základě číselných kódů šarží jednotlivých
výrobků se podařilo prokázat, že zboží skutečné
z této prodejny nepochází a nebylo zde odcizeno.
Tím ale náš příběh zdaleka nekončí. Jelikož s téměř devětavacetiletým J. B. z Trutnova se nesetkali místní představitelé zákona poprvé, bylo jim
jasné, že čokolády nenabyl do svého vlastnictví
legální cestou. Pod tíhou vtěrných otázek a přesvědčivých argumentů policistů nakonec nezbylo
než s pravdou ven. Zboží odcizil v prodejně Kubík v ulici Lanškrounské, kam bylo také posléze
navráceno. A jak že skončil onen zlodějíček? Protože strážníci prostřednictvím kolegů z Obvodního oddělení Policie ČR zjistili, že byl za obdobné
skutky v době nedávno minulé tento muž trestán,
přenechali jej k dokonání spravedlnosti Policii
ČR.
Karel Bláha, velitel městské policie

Doplatil na svoji troufalost
Dne 31. 3. byla hlídka
městské policie přivolána
do prodejny Billa v Komenského ulici kde zadrže-

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

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

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz

strana 6 / květen 2014

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287 • PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14:00-19:00 hod.; čt: 9:00-12:00 hod., každý první den předprodeje v měsíci od 16:00 do 19:00 hod. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.
Pettyfer). Jejich láska se nelíbí rodičům, kteří se
jej snaží bezohledně a všemi způsoby ukončit.
Hrají: Gabriella Wilde, Bruce Greenwood, Joely
Richardson, Robert Patrick, režie: Shana Feste

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz
Filmy označené:

Bony a klid 2

jsou ve formátu 3D

26. 5. pondělí, 19:00, drama, ČR, 90 min.,
vstupné 110 Kč

10 pravidel jak sbalit holku
7. 5. středa, 19:00, komedie, ČR, přístupný,
vstupné 80 Kč

Jak moc se děti nepovedly svým rodičům? A jak
moc se rodiče nepovedli svým dětem? Hlavní hrdina komedie byl typickým příkladem kluka, jehož život rodiče podřídili vlastním ambicím.
Režie: Karel Janák, hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař a další.

Hany

10. 5. sobota, 19:00, drama/komedie, 90 min.,
nevhodný do 15 let, vstupné 100 Kč

Jiří živící se prodejem drog, slečna jež se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je
prostě hodnej, básník žijící ve své romantické
iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich
osudy se vzájemně proplétají, dokud je nenaruší
násilná pouliční vzpoura.
Hrají: Jiří Kocman, Hana Wagnerová, Pavla Tomicová a další, režie: Michal Samir

Dlouhá cesta dolů

12. 5. pondělí, 19:00, komedie/drama, VB/
Německo, 96 min., titulky, přístupný, vstupné
100 Kč

Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci
potkají na střeše věžáku, oblíbeném místě
sebevrahů, všichni se stejným plánem. Místo
toho aby skočili uzavřou dohodu, že zůstanou
spolu a naživu minimálně do svatého Valentýna.

Fotofestivalová soutěž
Fotofestival Moravská Třebová vyhlašuje čtvrtý ročník velké internetové
fotografické soutěže o hodnotné ceny! Zadáním letošního
ročníku soutěže je Portrét. Do
soutěže můžete zaslat jednu fotografii, a to do půlnoci 27. června. Soubor musí být ve formátu .JPG, jeho
velikost nesmí být větší než 2 MB a rozměry
by neměly přesáhnout 1920 pixelů. Po zaslání fotografie prochází schvalovacím procesem, který může trvat až 48 hodin. Soutěžící můžete podpořit veřejným hlasováním
prostřednictvím facebooku (tlačítko “Like“).
Odborná porota vybere 1.-3. místo a soutěžícího, který získal nejvyšší počet veřejných
hlasů v den zahájení festivalu 28. června.
Vyhlášení se uskuteční v tentýž den v muzeu
(přesný čas bude upřesněn). Neváhejte a naplánujte si na tento den plný vernisáží, besed
a workshopů s autory a odborníky výlet do
Moravské Třebové.

Láska, soudruhu!

14. 5. středa, 19:00, komedie/drama, ČR,
Finko, Norsko, 105 min., vstupné 100 Kč

Romantická komedie odehrávající se na pozadí studené války. Elsa, modistka a jasnovidkyně, má svůj život naprosto pod kontrolou
– dokud ovšem muž, kterého kdysi milovala,
neprojde dveřmi jejího obchodu s klobouky...
Hrají: Laura Birn, Kryštof Hádek, Kati Qutinen
a další, režie: Taru Makela

Hurá do pravěku

17. 5. sobota, 15:00, animovaný/rodinný/
komedie/dobrodružný, USA/Jižní Korea, český
dabing, 82 min.

Tihle tři umí natropit nejednu neplechu a ani
dnes nezůstanou pozadu. Společně s nimi zažijeme dobrodružství staré 65 milionů let. Splňte si
svůj sen! Stroj času vyráží na cestu!

Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz a divoce je utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes?
Hrají: Jakub Prachař, Simona Chytrová, Marika
Procházková a další, režie: Vít Olmer.

Kulturní centrum
Sborovna

13. 5. úterý, 19:00, kinosál, vstupné 200 Kč

Sborovna je původní česká komedie, která řeší
problematiku učňovské mládeže prostřednictvím
učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika
celé naší společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet v čem to vlastně žijeme.
Hrají: Pavel Trávníček, Luboš XAVER Veselý/
Zdenek Havlas, Petra Jindrová, Uršula Kluková,
Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Fialková, režie: Pavel Trávníček

Jedna za všechny

17. 5. sobota, 19:00, komedie, USA, titulky,
nevhodný do 15 let, 109 min., vstupné 110 Kč

Carly Whittenová (Cameron Diaz) je drsná
newyorská právnička, která se pokud jde o vztahy s opačným pohlavím striktně drží pevných
zásad. V současnosti je bezhlavě zamilovaná
do Marka Kinga (Nikolaj Coster-Waldau). Ale
všechno jednou končí a často tvrdým dopadem.
Režie: Nick Cassavetes.

Indiánská pohádka

Stoletý stařík, který
vyskočil z okna a zmizel

Uvádí divadlo DRAK Hradec Králové, určeno
pro MŠ a I. st. ZŠ.

19. 5. pondělí, 19:00, dobrodružný/komedie/
drama, Švédsko, titulky, přístupný, 114 min.,
vstupné 120 Kč

Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomhle věku tráví svůj zbývající
čas, pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík stále ještě nechce zůstat
v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány…
Režie: Felix Herngren, hrají: Robert Gustafsson,
David Wiberg, Mia Skaringer a další.

Nekonečná láska

21. 5. středa, 19:00, drama/romantický, USA,
titulky, nevhodný do 12 let, 114 min., vstupné
110 Kč

Film vypráví příběh dívky z vyšší společnosti
(Gabriella Wilde), která prožívá neobyčejný milostný vztah s charismatickým mladíkem (Alex

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

Dětský den na zámku

30. 5. pátek, 09:00–12:00, nádvoří zámku,
vstup volný

Klauni z Balónkova a bohatý program DDM na
zámeckém nádvoří. Určeno pro MŠ a I. st. ZŠ.

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku

Pozvánky

Stálé expozice

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

Městské muzeum
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Hospoda na hřišti v Sušicích Vás zve na zábavu

Kácení máje
dne 31. 5. 2014 ve 20:00.
K tanci a poslechu bude
hrát kapela Kontakt,
k občerstvení budou opékané makrely, bramborák, steak.

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

SKLEP U JOHANA
„staré časy“
zve na koncert kapely

Světlo světa

Stálé expozice

pátek 9. 5. 2014 od 20:00 h.

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

Výstava:

Pod modrou oblohou

Vítězné práce 9. ročníku mezinárodní soutěže,
letos na téma Cesta. Výstava bude zahájena ve
středu 30. dubna a potrvá do 1. června.

Muzejní noc

na téma Spojené státy americké, sobota
31. května, 19:00–24:00 hod.
19:00 cestopisná přednáška a projekce fotografií Ing. Radima Ptáčka, Ph.D.
z D-klubu Ostrava (kinosál)
21:00 koncert akapelová skupiny DNA
(Dej Nám Akord) – spirituály, americké lidové, jazz
Možnost navštívit muzejní expozici mimoevropské sbírky.
Vstup na oba programy i do muzea volný!

Akce v nízkoprahovém
klubu Díra – květen
6.-7. 5. Turnaj ve stolním fotbálku
9. 5. Dílnička ke Dni matek
13.–14. 5. Filmové odpoledne
21. 5. Den otevřených dveří pro veřejnost (9-17 hod.)
27.–28. 5. Workshop Den bez tabáku

Bacardi Spirit Night – Dj Pegas
BUSHMILLS Party – Dj Maty
9.5. Jägermeister Party – Dj Maty
2.5.
3.5.

Mistříňanka
v Chornicích

Obec Chornice zve všechny příznivce dobré
dechovky na vystoupení známé krojované
kapely Mistříňanka. Akce se uskuteční v sobotu 10. května v Kulturním domě v Chornicích. Zahájení je v 16:00 hodin, vstupné
140 Kč. Vstupenky je možno zakoupit na
místě, nebo v předprodeji v kanceláři obecního úřadu, tel.: 461 327 807. Vstupenka
může být i milým dárkem v předvečer Svátku matek. Všichni jsou srdečně zváni.

10.5.

Morgan Spiced Night – Dj Pegas

16.5.

Koncert kapely VLTAVA + hosté

17.5.

SEMTEX EXPLOSION NIGHT – Dj Maty
MR.ROLL, MESSENJAH, WILDA PANDA aka W23

23.5.

+ local support Moravská Třebová

30.5.

FOTO FUNNY PARTY
Amundsen Night

31.5.

RETRO VEČER – Dj Shirak

24.5.

mobilní fotostudio přímo v klubu!

– Dj Mirek Karásek
– Dj Fuller
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Matematické soutěže v ZŠ Kostelní náměstí
Měsíc březen byl na naší škole ve znamení matematických soutěží. Každý žák, který
rád řeší problémové úkoly a rád přemýšlí, si
mohl vybrat. Na výběr byly Pythagoriáda, Matematický klokan a Genius logicus. Školního
kola Pythagoriády se účastnilo 78 žáků, což je
téměř 30 % žáků školy. A kdo patřil mezi ty
nejlepší? Daniel Moravec (5. třída), Filip Kadidlo, Adam Sekáč, Petra Podhorná (6. B třída), Jan Pavlík (7. třída) a Eva Dobrovská (8.
třída). Dne 21. března se na naší škole konal
jubilejní 20. ročník Matematického klokana.
Pořadatelem soutěže je stále olomoucká pobočka JČMF ve spolupráci s matematickými

katedrami UP v Olomouci. Kategorie Benjamín a Kadet jsou nově zařazeny v programu
Excelence středních škol Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Do mezinárodně koordinované soutěže je každoročně zapojeno více
než 6 milionů účastníků z padesátky zemí 4
kontinentů. Na naší škole se soutěže účastnilo
na 1. stupni 79 žáků 2. až 5. tříd (to je více jak
polovina žáků I. stupně) a na II. stupni 25 žáků
6. až 9. ročníku. A jak to dopadlo? V kategorii Cvrček (2.-3. ročník) byl nejlepší Ivo Šterc
(3. třída), v kategorii Klokánek (4.-5. ročník)
Matouš Havelka (5. třída), v kategorii Benjamín (6.-7. ročník) Vojtěch Krejčí (6. B třída)

a v kategorii Kadet (8.-9. ročník) David Hejda
(9. třída). Krátce nato, ve středu 26. března,
dalších 49 žáků od 2. do 9. ročníku soutěžilo
v mezinárodní logické soutěži Genius logicus.
Žáci řešili řadu úkolů na čas, například logické
hlavolamy, sudoku, puzzle a jiné netradiční logické a matematické úlohy. Podrobné výsledky
národního i mezinárodního mistrovství budou
průběžně zpracovány. A pak že je matematika
neoblíbený předmět! Těší nás, že se matematických soutěží účastní tolik žáků, že chtějí řešit
problémy a myslet. Poděkování patří i jejich vyučujícím, kteří jim vštěpují lásku k matematice
a myšlení. Eva Pallová, vyučující matematiky

Další Bílý havran pro moravskotřebovské gymnázium
1. dubna proběhl na pardubické radnici další ročník pěvecké a recitační soutěže O bílého havrana
Edgara Allana Poea. Zpěv i recitace probíhá v anglickém či německém jazyce a účastní se soutěžící z celého pardubického kraje. I studenti z našeho gymnázia se zařadili k těm, kteří chtěli získat
perníkovou trofej. Zatímco v minulých letech jsme

Beseda s městskou
policií ve speciální škole
Na naší škole se uskutečnila další velice zajímavá
a poučná beseda se zástupcem velitele Městské
policie v Moravské Třebové Radovanem Zobačem. Téma besedy bylo více než aktuální na dnešní dobu a pro dnešní mládež - drogy, kouření a alkohol. Pan Zobač velice poutavě hovořil o těchto
nešvarech. V druhé části odpovídal na dotazy,
které si připravili žáci. Chtěl bych touto cestou
poděkovat za zajímavou besedu a za výbornou
spolupráci, kterou s městskou policií naše škola
má v oblasti prevence a dopravní výchově.
Miroslav Muselík, statutární zástupce ředitele školy

Návštěva Sluníčka
V měsíci březnu jsme už podruhé v tomto
roce navštívili mateřské centrum Sluníčko.
Pro maminky a děti jsme měli připravené
divadelní pásmo Paleček a jeho kamarádi.
S dětmi jsme také zazpívali jarní písničku a písničku o tom jak letíme do Afriky.
Je to pro nás i děti obrovská zkušenost, je
to něco jiného než vystoupení pro rodiče
na vánoční besídce. Děkujeme za pozvání
a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv I. MŠ Piaristické – Zvoneček

měli zástupce hlavně v pěveckých kategoriích, letos se přidali i recitátoři a „herci“, kteří předvedli
své umění v sólové recitaci a krátkém dramatickém
výstupu. A nebyli jsme neúspěšní. V „nepěvecké“
části zabodovaly obě studentky – Marie Báčová si
odvezla 3. místo za přednes básně Lawrence Ferlinghettiho a Lucie Černá pak 2. místo za komický

výstup Indický číšník (původně hraný Rowanem
Atkinsonem). V pěvecké části zabodovala obě dua.
Marie Báčová spolu s Evou Kostíkovou vybojovaly 3. místo. 1. místo, perníkového Havrana, opět
(už potřetí) ukořistila Dominika Draesslerová, tento rok spolu s Katkou Čejchanovou. Děkujeme za
vzornou přípravu a reprezentaci. Petra Burdová

Úspěchy žáků z Křižovatky
Žákyni osmé třídy Kláře Minarčíkové se letos
stejně jako v loňském školním roce podařilo
probojovat z okresního kola biologické
olympiády do kola krajského – tentokrát
z nádherného 3. místa. Letošní 48. ročník,
s tématem Světlo a barvy v přírodě, byl těžkou
zkouškou pro Klárku. Svou pečlivou přípravou
však dokázala nabýt vědomosti a dovednosti nad
rámec klasických učebních osnov a neztratit se
v konkurenci 22 soutěžících. Přejeme Klárce
hodně štěstí v krajském kole, kde očekáváme
ještě složitější zadání úkolů. Dalším z úspěchů
našich žáků bylo první místo v oblastním kole
recitační soutěže. Žákyně třetí třídy Hanka

Barešová postoupila do okresního kola a ani
tam se se svým přednesem neztratila. Dne 3. 4.
proběhlo oblastní kolo soutěže Zpíváme pro
radost. Naši školu reprezentovalo 6 žáků, kteří
postoupili ze školního kola. Přestože konkurence byla veliká získali jsme dvě první místa a dvě
čestná uznání. V letošním školním roce jsme
se opět zúčastnili Poznávání přírodnin. Soutěž
proběhla v pátek 4. 4. Bylo potřeba naučit se
poznávat 50 živočichů a 50 rostlin. V kategorii
3. tříd obsadili naši žáci první čtyři místa,
v kategorii 4. tříd místo druhé. Všem žákům
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Vyučující z „Křižovatky“

ZÁPIS DO MŠ LINHARTICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LINHARTICE POŘÁDÁ
VE STŘEDU 7. KVĚTNA 2014 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.
ZÁPIS PROBĚHNE V PROSTORÁCH MŠ LINHARTICE V DOBĚ OD 8 – 16 HODIN.
K ZÁPISU SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!!!
? CO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA?
 DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
 SPORTOVNÍ I KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI, JAKO JE NAPŘÍKLAD - SVĚTLUŠKOVÉ
LOUČENÍ S LÉTEM, VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNA, KARNEVAL, PÁLENÍ
ČARODĚJNIC…A SPOUSTU DALŠÍCH
 PŘEDŠKOLNÍM DĚTEM NABÍZÍME MOŽNOST ZAPOJIT SE DO KROUŽKU „HRAVÉ
ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ“
 NOVĚ ZREKONSTUOVANOU ZAHRADU U NAŠÍ MŠ
V PŘÍPADĚ ŽE SE VÁM NÁŠ TERMÍN ZÁPISU NEHODÍ, MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT NA TEL.
ČÍSLE 461 316 329.
VÍCE INFORMACÍ O NAŠÍ MŠ NAJDETE NA zslinhartice.webnode.cz
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI NAŠÍ MŠ!!!

Zvonečku se u Sluníčka líbilo

Foto: archív

Základní škola a Mateřská škola Linhartice
Linhartice č.p.116, 571 01 Mor. Třebová

Historie
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Příběhy z muzejního depozitáře IX.
Československá hymna s německým
textem
V muzeu je uložen notový záznam československé státní hymny s německými texty. Je vytištěn
na listu papíru o výšce cca 80 a šířce cca 120 cm,
horní a méně i dolní okraj jsou poškozeny vytržením z lišt. Zřejmě šlo o školní pomůcku, která
se zavěšovala na tabuli nebo na stěnu.
Pod horním okrajem, mezi názvy obou částí, je
barevně vytištěn státní znak s nápisem „Pravda
vítězí“, v podobě použité pro prezidentskou standartu. Texty obou částí hymny jsou následující:
Wo ist mein Heim?
Mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen,
Wo auf Felsen Wälder sausen,
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland!
Ob der Tatra blitzt es,
Dröhnt des Donners Krachen
Doch der Stürme Wehen
wird gar bald vergehen
Brüder, wir erwachen!
Pod českou částí je uvedeno „Text von Josef Kajetan Tyl. Melodie aus dem Jahre 1834, kompo-

niert von Franz Johann Škroup. (W. K. Ernst.)“,
pod slovenskou částí „Den Text schrieb im Jahre
1844 Janko Matúška. Nach der Melodie eines
slowakischen Volksliedes. (Otto Willner.)“.
Hymnu s německým textem vydalo Státní nakladatelství v roce 1934, v muzeu uložený exemplář je opatřen německým razítkem vedení dívčí
obecné školy v Moravské Třebové.
Vznik československé hymny
Píseň Kde domov můj po několika desetiletích
od premiéry Fidlovačky téměř zlidověla, přesto měla i své odpůrce. Již někteří Tylovi současníci jí vyčítali, že postrádá duchovní rozměr
a pokoušeli se to napravit různými náboženskými parafrázemi, žádná se však neujala. Jiní v ní
shledávali nedostatek odvahy a vůle k činu.
Neoficiální „státní hymnou“ se píseň přesto stala
už měsíce před vyhlášením československé samostatnosti. Hrála se při všech příležitostech, někdy společně s písněmi „Nad Tatrou sa blýska“
a „Hej Slované“. Rozléhala se i při vyhlášení samostatnosti 28. října a byla obecně vnímána jako
hymna nového státu. V polovině prosince 1918
stanovil výnos ministerstva národní obrany, že
po písni „Kde domov můj“ následuje „Nad Tatrou sa blýska“.
Zajímavé je, že žádný ze základních zákonů
československého státu, jak první republiky,
tak i poválečného Československa, neobsahoval ustanovení o státní hymně. Příslušné zákony upravovaly jen podobu státní vlajky, státních

znaků a státní pečeti, aniž přitom užívaly pojem
„státní symboly“. Roku 1920 přijala vláda usnesení, které potvrzuje skutečnost, že státní hymnu tvoří dvojice písní „Kde domov můj“ a „Nad
Tatrou sa blýska“, s dodatkem, že od ustanovení
státní hymny cestou zákona se upouští.
Státní hymna a národnostní menšiny
Téměř po celou dobu trvání první republiky se
ozývaly hlasy požadující novou státní hymnu.
Protože „československý jazyk“ byl prohlášen
státním jazykem, byl i text hymny logicky československý. Někdy se však mluvilo o nezbytnosti
nového textu, který by uspokojil i národnostní
menšiny. Tyto názory dlouho neměly větší ohlas.
Až 9. května 1933, po Hitlerově nástupu k moci
v Německu, vydalo ministerstvo školství a národní osvěty německou a maďarskou verzi státní
hymny. Autorem německého textu české části
byl Wenzel Karl Ernst (1830–1910), autorem
maďarského textu Géza Mészáros. Slovenský
text do němčiny přeložil Otto Willner. Využití
překladů bylo považováno za prozatímní řešení, výnos předpokládal vznik nové hymny, jejíž
text by byl přeložen do všech jazyků užívaných
v Československé republice. K realizaci tohoto
záměru však nikdy nedošlo.
V roce 1933 vyšla německá verze státní hymny
i na gramofonové desce. Nazpívalo ji mužské
pěvecké kvarteto Nového německého divadla
v Praze, vydala československá pobočka anglické gramofonové společnosti EMI.
-jm-
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jdou i dnes studenti, kteří nemají jen to hvězdné nebe nad hlavou, ale i mravní zákon v sobě.
Pracovníci DDM

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
5. 5. Obvodní kolo Poháru rozhlasu od 8:00
hod. na hřišti ZŠ Palackého, kategorie chlapců
a dívek 6.-7. tříd, družstva škol nahlaste nejpozději do 28. 4. Atletická soutěž
6. 5. Obvodní kolo Poháru rozhlasu od 8:00
hod. na hřišti ZŠ Palackého, kategorie chlapců
a dívek 8.-9. tříd, družstva škol nahlaste nejpozději do 28. 4. Atletická soutěž
7. 5. Ze života koní
Zábavně naučné dopoledne pro MŠ Kunčina. Na
programu ježdění na koních, soutěže, hry atd. Ve
spolupráci DDM a JK Útěchov.
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál, na nám.
TGM, prezence od 8:30 hod., start v 9:00 hod.,
pro děti od 2 let a ZŠ. Podrobný rozpis kategorií
na plakátech a stránkách DDM.
13. 5. Poznávání rostlin
Postupová soutěž pro 5.-9. třídy ZŠ a příslušné
ročníky gymnázia.
14. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
Oblastní kolo dopravní soutěže pro žáky ZŠ, podrobnosti v propozicích
14. 5. Český den proti rakovině – Květinový
den, 18. ročník. Během dopoledne si můžete zakoupit od studentů květinu měsíčku lékařského
a tím podpořit onkologická centra v ČR. Akce ve
spolupráci s ISŠ v Moravské Třebové
15. 5. Okresní kolo MC Donalds Cupu, na hřišti
TJ Slovan od 8:30 hod., kategorie 4.-5. tříd
24. 5. Dětský den s koňmi
Druhý ročník akce pro děti a širokou veřejnost
ke Dni dětí v areálu jezdeckého klubu v Útěchově. Na programu soutěžení nejen na koních,
ukázky jezdeckého sportu, vození dětí, bohatý
doprovodný program. Od 13:00 hod. v areálu JK
Útěchov. Akce ve spolupráci JK Útěchov, DDM
a Zdravého města Mor. Třebová. Podrobnosti na
plakátech.
26. 5. Voříškiáda od 13:00 hod. v parku J. Palacha ve Svitavách, soutěžní stanoviště pro děti
a prezentace činnosti Agility klubu. Tento doprovodný program proběhne pod záštitou záchranné
stanice Zelené Vendolí. Více na stránkách města
Svitavy
29. 5. Sportovní hry pro MŠ, na hřišti ZŠ Palackého od 8:00 hod., družstvo tvoří 5 chlapců
a 5 dívek, soutěží v 5 disciplínách a vítězná MŠ

Vynášení Moreny
V týdnu 24.–28. 3. si předškoláci z pavilonu A povídali o tom, že Morena symbolizuje odcházející zimu, že je to starý zvyk, který
vznikl už dávno, kdy lidé žili víc v souladu
s přírodou, neměli televizi a byl to jeden
z druhů jejich zábavy. Je to „babice“ na dřevěném kříži vyrobená čistě z přírodních materiálů – dřevo, látka, seno, koudel… Děti se
naučily pár lidových říkadel a písniček, které
se vztahují k tomuto zvyku. Morenu společně
vyrobily a ve čtvrtek ji průvodem za hlasitého
ťukání, klepání a bouchání na různé předměty (pokličky, vařečky, lžíce,…) a za zpěvu říkadlových popěvků „vynesly“ k Udánskému
potoku a tam ji utopily. Voda ji odnesla a tím
je zima definitivně pryč a máme tu krásné slunečné jaro. Kolektiv učitelek MŠ Jiráskova

postoupí do krajského finále, které se uskuteční v Pardubicích, MŠ se mohou hlásit telefonicky v DDM do 25. 5., podrobnosti na stránkách
DDM
30. 5. Velký dětský den pro MŠ a ZŠ
Akce ve spolupráci DDM, Kulturních služeb,
městské knihovny a Zdravého města Mor. Třebová. Na programu soutěžní stanoviště v duchu
komedie století S tebou mě baví svět - klaun,
soutěžení v knihovně, podrobnosti v propozicích.
31. 5. Arkády dětem aneb V zámku a v podzámčí – pestrý program pro rodiče s dětmi
a ostatní veřejnost v areálu zámecké zahrady
od 13:00 hodin. Jak se žilo řemeslníkům v podzámčí? To zjistíte na soutěžních stanovištích.
Tímto zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
prostřednictvím her a soutěží nelehkou práci kovářů, bednářů, pekařů, cukrářů, šperkařů, šenkýřů, zámeckých pradlenek nebo umění kejklířů,
hudebníků či hvězdopravců - sladká odměna.
Lukostřelbu, souboj dřevci, jízdu na koni, hod
věnečkem, chůzi na chůdách, souboj s dřevěným
rytířem aj. dovednosti zámeckých pánů pro Vás
připravila zase ZUŠ.
Tento doprovodný program pro děti je součástí
Moravskotřebovských arkád, které tradičně pořádá ZUŠ v Mor. Třebová s partnery (viz. plakáty nebo webové stránky ZUŠ)
Připravujeme:
7. 6. pohádková zahrada - pohádková soutěžní stanoviště zejména pro rodiče s malými
dětmi v areálu zahrady DDM, prezence 9:009:30 hod. v DDM, startovné – glejt 20 Kč. Více
v červnovém zpravodaji, na plakátech nebo
webu DDM
CESTA NADĚJE 2014
Po sedmi letech jsme opět
z DDM vypravili autobus se studenty Gymnázia Jevíčko a Moravská
Třebová, kteří projevili
zájem o zařazení do registru dárců kostní dřeně.
Podobných akcí proběhlo
v minulých letech několik
a vždy se podařilo kompletně obsadit autobus.
Letos poprvé nás jelo jenom 25. Výraznou převahu tvořila opět děvčata.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem studentům,
kterým není lhostejný
osud mnoha bezejmenných lidí po celém světě,
kteří čekají s nadějí na to,
až se objeví nová šance na
život. Poděkovat bychom
chtěli i ředitelům a pracovníkům škol, kteří nám
s celou akcí pomáhali,
a panům Pavlu Prchalovi a Miroslavu Popelkovi
za pomoc při organizaci
akce. A na závěr zbývá už
jen říct, je dobře, že se na-

LETNÍ TÁBORY 2014 – poslední volná místa
30. 6.-6. 7. Tajuplný ostrov – šifry kapitána
Nema
Dobrodružný letní tábor pro děti 2.-6. tříd
s noclehem v DDM. Kreativní, přírodovědná
a sportovní činnost součástí CTH. Cena: 2.250
Kč, členové kroužků 2.150 Kč. Podrobnosti na
webových stránkách nebo v DDM (Zdena Tauerová)
14.-20. 7. Souboj Titánů aneb Staré řecké báje
a pověsti na LT kreativ
Pojďte se s námi vrátit do časů Herkula, Persea, Pegase a dalších řeckých hrdinů. Letní
tábor s klasickou i kreativní táborovou náplní, ubytování v klubovně s noclehem v DDM,
cena 2.350 Kč, členové kroužků 2.250 Kč.
Cena včetně materiálu na kreativní tvorbu.
Podrobné informace v DDM (Barbora Švestková)
21.-25. 7. Havajské prázdniny – po stopách
lovců orchidejí
Příměstský tábor všeobecného zaměření s CTH
pro děti 1.-5. tříd. Denně 8:00-16:30 hod.
v DDM. Cena: 1.200 Kč, členové kroužků 1.100
Kč. Podrobnosti na webových stránkách nebo
v DDM (Zdena Tauerová)
28. 7.-1. 8. Ať žijí rytíři
Příměstský tábor všeobecného zaměření s CTH
pro děti 1.-5. tříd. Denně 8:00-16:30 hod.
v DDM. Cena: 1.200 Kč, členové kroužků 1.100
Kč. Podrobnosti na webových stránkách nebo
v DDM. (Barbora Švestková)
25.-29. 8. Kytarová školička „Na kytaru hravě“ pro všechny bývalé i stávající členy kytarového kroužku DDM. Podrobnosti v DDM (Bára
Švestková)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,

JK ÚTĚCHOV a Zdravé město
VÁS SRDEČNĚ ZVOU  

24. 5. 2014
na DEN DĚTÍ S KOŇMI
v AREÁLU JEZDECKÉHO KLUBU ÚTĚCHOV

CO VÁS ČEKÁ?
Hlavní program: 13:00 - 16:00
− ukázky činnosti Jezdeckého klubu JK Útěchov
− možnost opékání na otevřeném ohni, grilování
− občerstvení zajištěno
Doplňkové aktivity:

−
−
−
−
−

možnost jízdy na koni
spousta her pro děti i dospělé
minizoo
kynologická ukázka
vstupné dobrovolné

Zajímavosti
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Co nového v Nové škole?
Dne 4. dubna se třídy 2. A, 3. A, 3. C a 5. B
zúčastnily projektu Noci s Andersenem, který
vznikl před 14 lety na podporu dětského čtenářství. Byli jsme jednou ze 483 škol a 582
knihoven, kteří jsme část večera ve škole
věnovali vzájemnému předčítání z oblíbených
dětských knížek. Kromě aktivit spojených
s projektem jsme v podvečerních hodinách
postupně navštívili hvězdárnu, kde jsme pod
dohledem vedoucí astronomického kroužku
paní Jarošové pozorovali dalekohledem Měsíc
a vycházející hvězdy. Po návratu z hvězdárny si
děti vychutnaly skoro noční koupání v bazéně
a ve 2. A zvládly pod dohledem několika zkuše-

ných pomocníků ze 7. A stezku odvahy po temných chodbách školy. Ještě dlouho po vyhlášení
večerky bylo slyšet, jak si děti šeptají své dojmy ze společně prožitého večera.
V úterý 15. 4. se na naší škole uskutečnil velikonoční jarmark. Třídy se proto proměnily
v dílničky, ve kterých žáci 1. stupně vyráběli
rozličné výrobky, které se prodávaly v areálu
školy. Takto chtěly děti pomoci s velikonoční
výzdobou doma, ale především chtěly vybrat
potřebný obnos na adopci dvou indických dětí
– Alexe a Prince. Jsme rádi, že akce se setkala
s úspěchem a těšíme se, až nám přijde dopis od
našich vzdálených kamarádů. Všichni zúčast-

Jarní soutěžení
u Kostela

Masopust

Měsíc březen byl na naší základní škole plný
soutěží. Děti I. stupně si mohly vybrat a zapojit
se hned do několika soutěží i jednoho projektu.
Soutěže byly velmi různorodé. Ze sportovních
soutěží to byly gymnastický a švihadlový čtyřboj. V gymnastice jsme dosáhli čtyř medailových umístění: V. Bártová, L. Beneš, A. Chládková a M. Marek. Ve švihadlovém čtyřboji se
nejlépe vedlo J. Bednárikovi, T. Trtílkovi, P.
Alexandrové, J. Koblovskému, N. Gallikové, V.
Koblovské a H. Drtílkové. Kdo raději zpívá, než
sportuje, mohl se zúčastnit soutěže pěvecké. Do
školního kola se přihlásilo 29 dětí a v obvodním
jsme získali dvě stříbrná umístění: Z. Podhorná
a J. Koblovský. A jaké by to bylo jaro bez poznávání přírodnin? Do této soutěže se zapojili žáci
III.-V. tříd a ověřili si své znalosti z říše rostlin
i živočichů. Nakonec jsme nezapomněli ani na
ruce a děti si mohly vyzkoušet svoji zručnost
i tvořivost v rámci programu Vodní svět rukama
keramínků, který pro nás připravili pracovníci
DDM. Děkujeme všem dětem, které našly odvahu i elán se do všech soutěží zapojit.
Učitelé I. stupně

V týdnu 24.–28. 2. probíhal ve všech třídách
pavilonu A masopust. Děti vyráběly masopustní masky, zpívaly písničky Masopust držíme, Já
jsem muzikant, hrály pohybové hry např. Skákej
medvěde, hrály na hudební nástroje (poznávaly je
i podle sluchu), vyráběly z modelíny i papíru masopustní koláče a hrnečky, aby bylo co prodávat
na masopustním jarmarku. Paní kuchařky přišly
s vlastní iniciativou, že nám v tomto týdnu udělají na oběd i koblihy, které k masopustu prostě
patří. Ve čtvrtek vyvrcholilo masopustní veselí
jarmarkem, taneční veselicí v maskách při hudbě,
průvodem s písničkami a nástroji do pavilonu B.
Inu, masopust! Kolektiv učitelek MŠ Jiráskova

Sobota
v mateřské škole
Dne 29. března proběhl Den otevřených dveří v MŠ Jiráskova a Tyršova.
Od rána byl ve všech budovách školky
slyšet smích a dětské štěbetání „nových
žáčků“ a jejich rodičů. Společně si prohlíželi třídy, účelné vybavení, hračky
a seznámili se i s kolektivem pedagogů.
Ti odvážnější si zkusili kreslení, skákání
na trampolíně a ochutnali i výborné pomazánky od našich šikovných kuchařek.
Současně proběhla na obou školních zahradách brigáda rodičů. Vysoká účast
byla pro nás velmi milým a příjemným
překvapením. S viditelným elánem se
všichni pustili do všeho potřebného.
Výsledkem je čistý a upravený areál
okolo všech budov školky. Za vše, co
pro své děti udělali, jim patří od nás zaměstnanců MŠ upřímné poděkování.
Za kolektiv MŠ L. Dudášová

Desáté setkání ke Dni učitelů
Ve čtvrtek 27. 3. 2014 se v prostorách sálu Na
Písku uskutečnilo již desáté slavnostní setkání
ke Dni učitelů za účasti starosty M. Izáka, místostarosty V. Mačáta a vedení odboru finančního
D. Buriánkové a I. Kelčové. Toto setkání spolupořádají Komise pro výchovu a vzdělávání, jejíž předsedkyní je L. Bártová, a Vojenská střední škola a VOŠ MO. Setkání se zúčastnila více
než stovka vychovatelů a učitelů mateřských,

Mladí konstruktéři a programátoři
v Gymnáziu Moravská Třebová
Stopař, třídič cihel, automatická pračka, mixér,
ventilátor,… – roboti ze stavebnic ROBO TX
Training Lab.
Kalkulačka, barevné kostičky, stavebnice 3D,
bludiště, barevný květ s hudbou,… – programy
v prostředí programovacího jazyka Scratch.
Někteří žáci primy, sekundy a tercie v pátek 11.
dubna po vyučování neopustili školní prostory
a ve vybraných učebnách se ubytovali. V rámci realizace projektu ESF Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech na ně čekal
projektový víkend Robot – pomocník člověka.
Pod vedením lektorů fyziky a informatiky se
seznámili se stavebnicemi a prostředím programovacího jazyka. Ze stavebnic sestavovali jednoduché roboty, které pomocí programovacích

nění děkujeme za pomoc učitelům a především
třídám 5. B a 5. C, které pomáhaly prodávat výrobky i za ty nejmenší – prvňáčky.
Žáci a učitelé ze ZŠ Palackého

vývojových diagramů „oživovali“. V programovacím jazyce tvořili jednoduché programy
se zaměřením na sekvenční příkazy, jednoduché cykly s podmínkou a proměnnými. Některé
z nich podbarvili zvukovými stopami. Páteční
večer byl zakončen promítáním filmů s tematikou o robotech. Víkendový pobyt vyvrcholil
předvedením „oživených“ robotů a vytvořených programů. Na práce žáků se přijela podívat i ředitelka školy. Ukázky robotů a programů
si můžete prohlédnout na webových stránkách
školy v sekci Projekty. Největším dobrodružstvím pro naše malé programátory bylo nocování v prostorách školy a odhalování tajemných
zákoutí nočních chodeb a tříd.
Irena Štaflová, koordinátorka projektu

základních i středních škol, a také dalších pracovníků škol a školských zařízení. Součástí
odpoledne bylo i vyhlášení ankety Moravskotřebovský Ámos. To je anketa o nejoblíbenější
učitelku, učitele, kterou pořádá městská knihovna. O pěkný kulturní zážitek se postarali žáci
a učitelé základní umělecké školy. K poslechu
i tanci hrál všem DJ Maty. Všem přítomným se
odpoledne velmi líbilo.
Spokojení učitelé

Pasování na
čtenáře
V úterý 25. 3. se všichni naši prvňáčci
poprvé zúčastnili slavnostního obřadu
pořádaného městskou knihovnou – Pasování do stavu čtenářského. Slavnostní
pasování s předáváním čtenářského průkazu proběhlo v zasedacím sále městského úřadu za účasti starosty, ředitele školy,
rodičů a příbuzných, kteří kromě celého
ceremoniálu zhlédli i krátké vystoupení
žáčků. Předané průkazy si někteří žáčci zaktivují při brzké návštěvě knihovny spolu s třídní učitelkou. Jsme rádi, že
v době plné moderní technologie pro některé děti díky tomuto aktu kniha neztratí
své kouzlo a děti si prožijí mnohé ve své
fantazii a s knihou v ruce. Tímto bychom
pracovnicím knihovny chtěli poděkovat
za práci při přípravě pasování a těšíme se
na návštěvu v knihovně a první půjčené
knihy.
Třídní učitelky
a žáci 1. tříd ze ZŠ Palackého
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Pozvánky
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CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112, e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Provozní doba
Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Mateřské centrum, katecheze
16:00-18:30 Tvořivé dílny

Noc kostelů v ČCE

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby
oddělovala den a noc. Budou na znamení
časů, dnů a let.“ (Gn. 1,14)
Sbor Českobratrské církve evangelické Vás
srdečně zve na další Noc kostelů, která se
uskuteční 23. května 2014. Kostel ČCE
(Svitavská 40, naproti nemocnici) bude
v tento den otevřený od 18 hodin do 24
hodin. Celým večerem bude znít živá hudba různých stylů, přichystán bude i dětský
koutek a občerstvení. Slovem bude všechny
hosty provázet farář ČCE Ivo David.
Za sbor ČCE Martina Miková

Středa:
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum
Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy
Připravujeme na květen: Pouť rodin, volejbalový turnaj, Noc kostelů, zahradní karneval. Po-

drobné info na webu a na letácích.
Prostory mateřského centra lze pronajmout např.
na oslavu narozenin vašich dětí (určeno pro děti
max. do 4 let věku). Prostory přízemí fary včetně kompletně vybavené kuchyně lze pronajmout
k rodinným oslavám (max. 30 osob). Info na tel.
736 609 318.

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Putování s Jirkou Kolbabou

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
Po
Út, St
Čt–So
Ne

9 hod. klášterní kostel
18 hod. farní kostel
18 hod. klášterní kostel
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Ve čtvrtek 1. 5. Vás zveme na děkanátní pouť
rodin k poutní kapli Mariánská studánka na
Rychnovském vrchu. Sraz pěších účastníků
je v 7:50 hod. u kapličky v Radišově (odchod
v 8:00 hod.). Mše sv. v kapli na Rychnovském
vrchu bude v 11:00 hod.

Obec Chornice zve všechny na třetí zajímavé
setkání se známým cestovatelem, který přijede
s vystoupením pod názvem Ostrov Bali – můj
druhý domov. Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indonéského souostroví,
800 km jižně od rovníku, leží malebný ostrov
Bali. Navštívíme chrámy, domácnosti, rybářské
vesnice, hory, jezera i okolní ostrovy. Čeká nás
návštěva ojedinělého místa plného krásných
lidí s bohatým duchovním životem ostrova,
který nemá na této planetě obdoby. Akce proběhne v pátek 16. května v kulturním domě
v Chornicích. Zahájení je v 19:00 hodin, vstupné 140 Kč. Vstupenky bude možno zakoupit
od 28. 4. v předprodeji, v kanceláři obecního
úřadu, tel: 461 327 807. Pokud nebude úplně
vyprodáno, bude možno zakoupit vstupenky na
místě. Všichni jsou srdečně zváni.

Program Českobratrské církve evangelické
Pravidelné bohoslužby každou neděli v 9:00
hod. v kostele ČCE.
Biblická hodina v domově pro seniory každé
pondělí v 15:30 hod. Biblická hodina na faře

každý čtvrtek v 17:00 hod. Páteční podveČCEr každý pátek od 17:00 hod. Staršovstvo
sboru zve všechny k účasti na sborovém životě.
Českobratrská církev evangelická

Vandr skrz Maló Hanó pod
taktovkou slunečního svitu
Vandr představuje tradiční pochod, který si oblíbila spousta obyvatel
nejen Moravské Třebové, ale i zájemců ze širokého okolí. V posledních pěti letech ho vždy provázelo slunce. Ani letos tomu nebylo jinak,
třebaže před akcí chybělo a po ní se rychle ztratilo do nenávratna. Na
start letos dorazilo 1100 dětí, dospělých a kolařů (na 50 km trase), aby
absolvovali některou
ze čtyř připravených
tras (od 13–42 km).
Děti s rodiči v rámci
tzv. Dětského vandru
(poosmé, 6 km) zamířili do Pekla. V rámci
celostátní akce Toulavý kočárek nechyběli ani ti úplně nejmenší. Myslíme, že si již
47. ročník kultovní
akce vychutnali náležitě všichni. Novinkou
a zpestřením oproti
Na Vandr skrz Maló Hanó chodí stále více lidí loňskému KřemílkoFoto: Dagmar Zouharová vi s Vochomůrkou se
stala delegace čarodějů a čarodějek z Bradavic, která vítala příchozí
v Ludvíkově. Úsměvy vandrovníků v cíli byly svědectvím dobré nálady. Kromě účastníků patří poděkování tradičním z organizátorům Klubu českých turistů v Moravské Třebové a všem sponzorům.
H. Kopřivová, předseda KČT M. Třebová

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1. 5.-30. 6. Enkaustika – Danuše Navrátilová
Výstava moravskotřebovské rodačky Danuše Navrátilové, která se enkaustice věnuje již několik let.
Přijďte si její tvorbu prohlédnout: po-čt: 9:00-17:00
hod., so: 9:00-12:00 hod.
1.-31. 5. Jaká je česká literatura?
Letošní ceny Magnesia Litera jsou již vyhlášeny.
Přijďte si pro vítězného Hakla, Svěráka… Více informací o knižních cenách získáte na www.magnesia-litera.cz a www.czechlit.cz. Půjčovní výstava je
dostupná v otevírací době knihovny
1.-31. 5. Láska ke krajině
Půjčovní výstava na témata: Hana Librová: Láska ke
krajině? Českem na kole – krajinomalby – poutník
Mácha. Den Země lze slavit každý den. Přístupno
v otevírací době knihovny
15. 5. Střípky z Asie - Taiwan
Milan Blaha pokračuje v cyklu přednášek s nejnovějšími zážitky z cest. Začátek v 17:00 hod. v kinosále
muzea. Pořádáno ve spolupráci s Kulturními službami MT
27. 5. Konverzační večery
Využijte možnosti konverzace v anglickém, německém nebo ruském jazyce. Začátek v 17:00 hod.
v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně. Předpokládaný termín: 17. 6. (změna vyhrazena)
Čtení na pokračování
7., 14., 21., 28. 5. – každou středu čteme v 14:00 hod.
klientům v soc. službách knihu Jana Karafiáta Broučci. Přidejte se k těm, kteří mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace na dětském oddělení knihovny
Knihovna dětem
1.-31. 5. Výstava Mladý čtenář 2014 – Pohádkové
známé i neznámé bytosti

Okénko ZUŠ
Kvapem se blíží 14. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku,
který proběhne ve dnech 31. května a 1. června.
V rámci této akce se 31. května dopoledne uskuteční na náměstí a na nádvoří moravskotřebovského zámku 2. ročník výstavy a soutěže historických vozidel. Tu tvoří výstava historických
vozidel, spanilá jízda po městě Moravská Třebová a soutěž historických vozidel. U příležitosti
120. výročí založení prvního cyklistického klubu
v Moravské Třebové bude v rámci soutěže a srazu historických vozidel zorganizován sraz historických jízdních kol, jehož součástí bude jízda
elegance, závod-časovka na 1 míli, spanilá jízda městem a soutěžní jízda na 12 km. V rámci celé akce se uskuteční jedinečná výstava historických trojkolek ze soukromé sbírky Jiřího Fialy,
kterému se podařilo vytvořit kolekci více než 140
kusů historických trojkolek, která je pravděpodobně největší svého druhu na světě. Exponáty
pocházejí z celé Evropy, ale i z Ameriky a Austrálie a dvě nejstarší trojkolky sbírky mají ve
svém rodném listě rok 1865. Součástí akce bude
taktéž jedinečné mobilní muzeum historických
kol a dětských dopravních prostředků manželů
Počepických z Lokte. Muzeum se specializuje na
unikáty, které jsou nejstarší svého typu. Návštěvník tak může spatřit například originální dětskou
drezínu z roku 1820. V průběhu dne návštěvníky
čekají vystoupení různých hudebních skupin a in-

Po celý květen si můžete prohlédnout obrázky všech
soutěžících, kteří se v březnu 2014 zúčastnili výtvarné soutěže. Přístupno v půjčovní době dětského oddělení
Tvořivé středy
7. 5. Kytička pro maminku
14. 5. Pokladnička
21. 5. Rybka
28. 5. Obrázek na zeď
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
knihovny
Šikovné děti mezi námi
12. 5. Záložka – tvořit budeme s Veronikou Daňkovou. Začátek v 15:00 hod.
15. 5. Obal na knihu – dílnu povede od 15:15 hod.
Veronika Daňková
19. 5. Seznámení s PC programem na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, čeština) pro děti – svůj originální program představí od
14:30 do 15:30 hod. Michal Kavan a Jiří Humpl.
Zveme nejen děti, ale i rodiče!
Odpoledne s babičkou
Úterý 6., 13., 20., 27. 5. – čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének a mnoho dalších jiných činností. Vede Slavěna Miklošová. Začátek v 15:00 hod.
v dětském oddělení knihovny
22. 5. Výměna samolepek My máme rádi Česko
Všichni sběratelé pozor! Máte možnost měnit samolepky My máme rádi Česko (Penny Market). Začátek akce v 14:30 hod. v dětském oddělení. V 15:00
hod. proběhne tombola o balíčky samolepek pro
všechny účastníky!

terpretů: Melody Gentleman Lednice hrající
československé evergreeny 30. a 40. let minulého století a slavné filmové melodie té doby. Odpolední program obohatí Junior Band a Bubny
Band ZUŠ Moravská Třebová, hudební skupina
COOKIES, zpěvák Marek Ztracený se svoji skupinou, ABBA STARS a tradičně profesionální
skupina bicích nástrojů JUMPING DRUMS. Nebude chybět ani bohatý program pro ty nejmenší.
V neděli 1. června dopoledne se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie festivalová přehlídka sborů s duchovní hudbou a odpoledne na
nádvoří zámku přehlídka všech zúčastněných
pěveckých sborů. Mimo jiné zde bude i bohatý program pro děti. Za nepříznivého počasí se
odpolední program uskuteční v reprezentativních
prostorách ZUŠ Moravská Třebová na zámku.
Součástí festivalu je i výstava výtvarných prací
současných žáků výtvarného oboru ZUŠ s názvem Výtvarný svět na zámku. Hlavní program
přehlídky výtvarných prací probíhá na arkádách
a ve výstavních prostorách moravskotřebovského renesančního zámku. Vystaveny budou i práce
vyrobené v rámci uměleckých dílen probíhajících
od 26. do 30. 5. Časový harmonogram a přesný
program je na vloženém letáku, který je součástí
tohoto vydání zpravodaje.
Již tradičně Vás zveme na PODVEČERY S MÚZAMI konané 15. 5. a 22. 5. v 17:30 v Komorním
sále ZUŠ na zámku.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
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26. 5. Turnajové odpoledne – Pexeso
Přijďte si zahrát v 15:00 hod. na dětské oddělení.
Nutné se předem přihlásit. Nejlepší hráče odměníme!
30. 5. Velký dětský den pro MŠ a ZŠ
Akce ve spolupráci DDM, kulturních služeb, městské knihovny a Zdravého města. Na programu soutěžní stanoviště v duchu komedie století S tebou
mě baví svět. Akce proběhne od 8:00 do 11:30 hod.
Děti, těšte se na vystoupení veselého klauna!
„Doba maturit je doba nostalgická a ztrpčuje člověku začátek léta. Kromě toho mi bývá trochu líto
maturantů. Domnívají se mylně, bývá jim to vštěpováno, že skládají zkoušku zralosti. Až ji složí, samozřejmě že úspěšně, pak teprve pochopí, jak jsou
strašně nezralí, a nebudou ještě dost staří a moudří,
aby z toho měli radost.“ (Skácel Jan: Jedenáctý bílý
kůň, str. 56)
Knihovna přeje všem maturantům mnoho úspěchů!

OCHMT informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 5. 5. v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Květnový svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 14. 5. Odjezd ve 14:00 hod. ze
dvora sociálních služeb na ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 734 797 498.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:0015:30 hod. v budově charity v ul. Svitavské 44,
M. Třebová, kontaktní osoba p. Vašáková tel.
734 797 498.
Akce – již 8. ročník akce Ukaž co umíš proběhne v květnu v prostorách františkánské zahrady.
Příjemné odpoledne, kde mohou lidé s handicapem a senioři ukázat své dovednosti pořádáme
na podporu integrace handicapovaných do společnosti. Na akci jsou připraveny soutěže, zábavný program a zakončení je tradiční opékání buřtů
a posezení u táboráku.
Zelený čtvrtek – tento den se nesl v příjemném
duchu kdy pro nás zaměstnance pastorační asistentka nachystala překvapení v podobě návštěvy Jaroměřic. Začali jsme v tempu při výstupu
na Kalvárii. Přálo nám krásné počasí a mohli
jsme po výstupu venku posvačit mazanec a velikonočního beránka, poté došlo i na prohlídku
samotného areálu poutního místa s výkladem.
Po sestupu na nás čekal oběd v místní restauraci
a nechyběla ani zelená barva. I takovéto duchovní akce jsou důležitou součástí naší práce.
Mírov – na den 17. 4. jsme byli pozváni na akci
Věznice Mírov. Cílem bylo hodnocení projektu
Humanita díky kterému se zapojí doživotně odsouzení vězni do práce v šicí dílně a jejich výrobky následně pomáhají. Prvotně se jednalo o odstraňování log a markantů ze zabavených oděvů,
poté došlo i na šití hraček, obě činnosti pomáhají
složkám IZS v Olomouckém kraji a dále se aktivity rozšiřují i na další oblasti jako je spolupráce
s neziskovými organizacemi v okolí. Na tomto
setkání byly zastoupeny všechny organizace,
které jsou s tímto projektem jakkoliv spojeni.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za možnost být součástí této úžasné věci.
Andělský obchod – rozšiřujeme sortiment našeho obchodu a zveme všechny k návštěvě, otevřeno je po-pá 8:30-11:30 a 13:00-16:00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu Svitavská 655/44 vchod
z ulice Školní.
Příjemný květen, lásky čas,
přejí zaměstnanci Charity v Moravské Třebové
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Sport
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Dění v klubu thajského boxu Bonus Gym o.s.
Po dlouhé době přinášíme informace o činnosti Bonus
Gym o. s. od konce loňského léta. 21. 9. 2013 jsme
se zúčastnili semináře s thajským trenérem Atapong
Aumananem a jeho bojovníky, který se konal v Praze
a byl součástí dalšího kola MČR v Muay thai. 26. 9.
se náš talentovaný bojovník Lukáš Novosad představil na galavečeru thajského boxu Arena 29 v Ostravě,
kde se utkal s domácím soupeřem. Bohužel i rozhodčí
byli domácí a přesto, že Lukáš svého soupeře zvládl
bravurně, rozhodčí to nakonec viděli jinak. Poté, 5.
10. v Brně na turnaji Alpine logistik liga K-1, nastoupili další dva naši střelci Filip Dobrozemský ve váze
-86 kg a Jiří Zatloukal v +91 kg. Filip vítězí 3:0 na
body a Jirka svého soupeře posílá k zemi v prvním
kole krásným kolenem na hlavu. Konec roku jsme
završili tradiční exhibicí na Mikulášském karnevale
1. 12. 2013 v moravskotřebovském muzeu. Dlouho
jsme neodpočívali a 25. 1. 2014 jsme sed vydali do
Prahy na první kolo Ekobeny ligy v K-1, kde se opět
do ringu postavil Jiří Zatloukal v těžké váze +91 kg
a vítězí 3:0 na body. 22. 2. v profesionálním zápase
na galavečeru Fight Night 5 v Bílovci, kde nastoupil
proti těžšímu soupeři z Ostravy, Jirka bohužel poprvé prohrává na body. 15. 2. na profizápasu na prestižním galavečeru Noc bojových sportů v Benešově pod
plnými pravidly thajského boxu (tzn. včetně loktů)

nastoupil ve váze -75 kg Lukáš Novosad. Předvedl,
že v jeho pouhých 17 letech je tvrdým bojovníkem,
a v nádherném zápase plném tvrdých úderů lokty vítězí na body proti silnému pražskému soupeři.
Měsíc březen byl zlomovým pro naše nové bojovníky,
kteří si své dovednosti jeli poprvé vyzkoušet do Klatov na třetí konání Ekobeny ligy v K-1. Křtem ohně
prošli Michael Drdla ve váze -71 kg a Tomáš Pobucký v -81 kg. Oba byli skvěle připraveni, ale Michael
prohrává na body, Tomáš na body vyhrává. Posledním
dosavadním turnajem byl Den rváčů 3 v Plzni, kde
si svou prohru z minulého měsíce chtěl vynahradit
Michael Drdla opět ve stylu K-1. Bohužel nám však
třikrát změnili soupeře, konečný byl od Michaela
o třídu výš s větším počtem zápasů. Michael, který po
roce tréninku thajského boxu v našem klubu shodil 18
kg, mu nenechal nic zadarmo, ale ve vypjatém zápase
nakonec prohrává na body.
A co nás čeká v nejbližší době? Výzva a šance se naskytla talentovanému Lukáši Novosadovi, který se
dostal do státní reprezentace a zúčastní se letošního
mistrovství světa v thajském boxu světové organizace IFMA pořádaném v Langkawi v Malajsii. Konat se
bude od 1. do 10. května. O výsledku v dalším článku
zpravodaje, vše také na www.bonusgym.cz.
Milan Margetin, trenér klubu

Vandr pro děti 2014
neboť cesta vesmírem
Letošní již 8. ročještě neskončila, ješník začínal opět na
tě zbývalo zvládnout
radnici v Moravské
přistávací
manévTřebové, kde každý
ry a nakonec prolézt
dostal mapku 7 kilodlouhý tunel ven z rametrové trasy a zjiskety. V cíli na Zámku
til, že na něj čeká 10
v Moravské Třebové
úkolů. Celý Vandr
každý, kdo absolvopro děti se odehrával výcvik na kosmoval v duchu Vesmíru
nauta a plnil všechny
a každý, kdo se zúúkoly, dostal diplom,
častnil, to zjistil už na
že se stal kosmonau1. stanovišti, kde si
tem. Děkujeme všem,
děti ještě před odleDětskou trasu letošního osmého ročníku vandru pro mlátem měly vyzkoušet dež přišlo cca 430 účastníků Foto: František Matoušek kteří se zúčastnili, na
dětskou trasu přišlo
třes rukou. Při drucca 430 účastníků. Těším se zase za rok 
hém úkolu měly nakreslit cokoliv, co jim připomíObrázky a fotky dětí budou vyvěšeny 31. 5. 2014 na
ná vesmír a také se vyfotit jako kosmonaut. Dalším
Zámku v Moravské Třebové, kde pro Vás chystáme
úkolem bylo představit si, jak jde evoluce srovnává1. Dětský den, těšíme se na Vás!
ním obrázků za sebou a na dalším si zase vyzkoušet
TOM Čochtani Moravská Třebová & Active21
svou barvoslepost, protože každý kosmonaut před
odletem je vystavován mnoha zkouškám. Při jednom
z úkolů se z dětí stali kosmonauti a vyzkoušely si,
jaké to je chodit po povrchu jiné planety a za odO Brněnskou dračici se v moravské metropoli poměnu dostaly „kosmický hamburger“ jako svačinku
prala mini formace Střípky 2. Byla to fuška, ale pona své cestě Vesmírem. Nesměla chybět síť, která
dařilo se a děvčata si přivezla zlatou medaili s dráčtentokrát představovala úplně jinou dimenzi, a tak si
kem uprostřed. Holky brečely radostí a my s nimi.
každý mohl vyzkoušet, jak na něj funguje gravitace.
Mažoretky Střípky 1, 2, 3 jely na zámek souStart rakety byl nachystán přímo v pekle a pak už jen
těžit! Soutěž v Holešovském zámku byla krásná,
zbývalo opéct si buřty na posilněnou a vyrazit dále,
nejen krásné vzpomínky na nádherné prostředí si
všechny skupiny odnesly, ale také 2 zlaté za mini
děti, za děti bronz, krásné 4. místo si přivezly i juniorky. Bezvadný sobotní výlet nejen pro rodinu.
Za mažoretky Střípky z DDM Eva Kalábová
7. ročník Generali-Sport Bárt BIKEMARATHONu se
uskuteční v sobotu 17. 5. 2014. Start a cíl závodu je
na letišti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se můžete od 9:00
Skupina mažoretek Espiral Moravská Třebová
do 10:30 hod. v místě startu nebo předem na internetu,
měla velmi úspěšný víkend 5.-6. 4. Dne 5. 4. jsme
případně v cykloprodejně Sport Bárt v Ústí nad Orlise zúčastnili soutěže O Litovelský pohárek 2014,
cí. Trasy: 50km (hlavní závod – start v 11:30), 22km
kde nejstarší skupina děvčat získala zlatou medai(hobby jízda – start 11:00). V rámci závodů proběhne
li v kategorii miniformace senior. Úspěšný víkend
dětský den (soutěže pro děti, skákací hrad, …) pod
pokračoval v neděli 6. 4., kdy se část naší skupiny
vedením Rodinného centra Srdíčko, cyklistický závod
zúčastnila Mistrovství Moravy a Slezska sól a duí
Velká cena pro malé děti a testování kol. Bližší info:
v Hluku. Zde i přes velkou konkurenci byla naše
www.bikemarathon.cz, nebo na tel.: 603 526 307.
skromná výprava velmi úspěšná. Zuzana DvořákoPřijďte, těšíme se na Vás, za pořadatele Jiří Holubář
vá a Ivana Greplová získaly bronzovou medaili a ti-

Střípky a jejich úspěchy

Bikemarathon – veřejný
závod horských kol

Pokračování ze strany 3
Z Moravskej Třebovej pricestovali v stredu večer družstvá prípravky a mladších žiakov. Ich
pobyt na Slovensku trval až do nedele, kedy
postupne odohrali priateľské zápasy s družstvami hokejových klubov z Partizánskeho, Brezna,
Prievidze a Lučenca.
Po prvej a úspešnej návšteve hokejových nádejí
pricestovali k nám v piatok 28. 3. aj muži – hokejisti, ktorí na základe pozvania nášho hokejového klubu prišli odohrať odvetný priateľský
duel. Išlo už o dvanásty vzájomný zápas medzi
hokejistami z partnerského mesta. Absolvovali
turistiku na Hornú Roveň a Veterné sedlo, kde
máme lyžiarske stredisko Salamandra rezort,
prechádzku v okolí Richňavských jazier, či výstup na Sitno. Samotný hokejový zápas sa hral
v sobotu vo Zvolene. Pred ním sa na Radnici
mesta stretol starosta Moravskej Třebovej Miloš Izák s doprovodom s primátorkou Nadeždou
Babiakovou, ktorú osobne pozval do Moravskej
Třebovej na tohtoročné Dny slovenskej kultúry.
Hokejisti z nášho klubu Banskej Štiavnice mali
na vrch po dve tretiny zápasu, (stav po prvej
tretine 3:1, po druhej 4:3 v prospech HK BŠ),
avšak koncentrovaná hra hostí priniesla úspech
práve im a napriek záverečným sekundám hry
bez štiavnického brankára sa už nepodarilo zvrátiť nepriaznivý stav a naopak, súper nás potrestal
ďalším gólom do prázdnej brány. Konečný stav
po riadnom ukončení zápasu bol 5:7. Naši priatelia odchádzali domov v nedeľu, ale najradšej
by u nás ešte nejaký týždeň zostali. Aj to je znak,
že sa u nás cítili dobre, a pevne veríme, že neodmietnu naše pozvanie aj v roku nasledujúcom.
Čo dodať na záver. Myslíme si, že takto sa upevňujú partnerské vzťahy. Naše poďakovanie patrí
rodičom, trénerom mládeže z HC Slovan Moravská Třebová, našim priateľom hokejistom
a pánu starostovi Milošovi Izákovi s doprovodom, všetkým spoluhráčom z HK Banská Štiavnica, všetkým divákom ako aj samotným sponzorom. Veríme, že všetky krásne zážitky, prežité
v našom meste a jeho okolí, budú naši priatelia
z Moravskej Třebovej tlmočiť svojim blízkym
a kamarátom, ktorí sa potom rozhodnú navštíviť
naše starobylé, krásne mesto Banskú Štiavnicu.
Za HK Banská Štiavnica Dušan Lukačko

Český volejbalový pohár
juniorky zvládly se ctí

Čtyřiadvacet týmů z celé ČR se střetávalo turnajovým způsobem. Pořadatelem toho posledního
(4., finálového) byl PVK Precheza Přerov. Moravskotřebovské juniorky potvrdily výbornou
a přátelskou atmosféru, která tu vládla. Naše
děvčata sice neudělala žádnou větší „díru“ do
světa, nicméně 14. místo celkově bylo na hranici
jejich možností (např. Svitavy 9. místo, Litomyšl
-24), na TOP ztratila 7 bodů. Nejlepší byla Slávia Hradec Králové, ze soupeřek v dlouhodobé
soutěži Junior Brno (4.).
(mt)

Úspěšné Mažoretky Espiral

tul II. vícemistr Moravy a Slezska v kategorii duo
děti, dále v kategorii Junior starší skončila Monika
Vlková a Ilona Kužílková na krásném čtvrtém místě
a v sólu kategorie junior mladší skončila Monika
Vlková na pátém místě s postupem na celorepublikové finále Národního šampionátu mažoretek ČR
2014. Musíme poděkovat i Karin Kolářové a Andree Štolové za reprezentaci naší mažoretkové skupiny a všem děvčatům popřát mnoho úspěchů na
dalších soutěžích, které je čekají.
Jitka Štolová

Sport
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Sportovní pozvánka
Fotbal
3. 5.
4. 5.
10. 5.
11. 5.
17. 5.
18. 5.
24. 5.
25. 5.
31. 5.

17:00 Dorost - Přelouč
17:00 A muži - Přelouč
10:00 Žáci st., ml. - Ústí n/O.
17:00 C muži - Bystré
9:00 turnaj přípravek
17:00 Dorost - Skuteč
17:00 A muži - Moravice
10:00 Žáci st.,ml. - Litomyšl
17:00 Dorost - Pardubičky
10:00 C muži - Křenov
17:00 B muži - Polička B

Volejbal (Skupina PA-Z-2A )
10. 5. 10:00 a 13:00 VK M. Třebová - TJ
Žichlínek
31. 5. 10:00 a 13:00 VK M. Třebová - Sokol Žamberk A
Cyklistika
17. 5. SUPERBIKE - terénní časovka jednotlivců na horských kolech (crosscountry)
2. závod Cyklomanu Focus 2014, M. Třebová-Sušice (hřiště) v 15:00 hod. Info: Josef Doležel, tel. 777 206 702
Od 13 hod. dětský závod Cyklománek
25. 5. Městské Cross country 3. závod seriálu Cykloman Focus
Start 11:00 hod., náměstí TGM před radnicí (před tím prezentace) Info: Miloš Mička, tel. 603 849 342, Petr Štěpánek, tel. 603
164 589
Atletika
8. 5.
10:00 hod. 39. ročník silničního
běhu Dětřichovský memoriál. Od 8:30 na
nám. TGM Malý dětřichovský memoriál

MČR mládeže ve střelbě
družstev laserovou
puškou Svitavy 2014
Zimní přípravu jsme úspěšně zakončili v sobotu
29. 3. ve Svitavách šestým mistrovstvím republiky.
Ve střelbě na optické střelnici přijely poměřit svou
technickou zdatnost a pevné nervy děti ze všech klubů mládeže SBTS ČR. Účastí 84 závodníků, tedy
28 družstev ve čtyřech kategoriích mládež dokázala,
že o střelecký sport v této formě je mezi mládeží velký zájem. Kvalifikační závod proběhl o týden dříve
21. 3. již tradičně v Křenově, tímto děkuji zdejším
pořadatelům. Ze střeleckého klubu v Moravské Třebové se na MČR nominovalo 10 tříčlenných družstev.
V kategorii „A“ 4, „B“ 2, „C“ 2 a „D“ 2 družstva.
Nejlepší výsledky našich střelců na MČR:
kategorie A do 12 let
2. místo Michaela Přidalová, Veronika Knápková,
Kristýna Škrabalová
3. místo Matěj Šmíd, Jan Medřík, Vladimír Kaláb
kategorie B do 16 let
1. místo František Přidal, Patrik Neumann, Andrea
Havelková
kategorie C do 21 let
3. místo Matěj Piňos, Zita Zouharová, David Mička
kategorie D do 26 let
1. místo Radim Kyrcz, Milan Jičínský, Petr Zemach
2. místo Dominik Žák, Petra Fedrselová, Lukáš Kadlec
Skvěle reprezentovaly město Moravskou Třebovou
i ostatní děti našeho klubu. Pro nás je velkým úspěchem to, že jsme schopni naplnit dětmi nejmladší
kategorie a zároveň si zachovat i mládež do 26 let.
Za trenérskou a technickou spolupráci, zejména u nejmenších dětí, patří dík Zdeňku Kadlecovi a Petru Zemachovi. Velkou devizou je pro náš klub zimní zázemí na střelnicích vojenské školy v Moravské Třebové.
Poděkování patří i městu za finanční podporu střeleckého klubu mládeže. Tomáš Přidal, trenér mládeže
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Program činnosti Klubu
českých turistů

1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka
– 36. ročník. Setkání účastníků v době od 12:00 do
15:00 hod. v Javoříčku, kde obdrží Pamětní list. Odjezd zájemců o společnou jízdu v 9:00 hod. od klubovny KČT (Piaristická 8). Ostatní si volí čas a trasu
podle vlastního uvážení. Zajišťuje L. Weinlich
8.-11. 5. Květnový zájezd Okolím brány Šumavy
– Sušicko (pěší, voda, cyklo). Odjezd přihlášených
účastníků od klubovny KČT v 6:00 hod., návrat
okolo 18:00 hod. Program dle propozic
14. 5. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru
KČT od 19:00 hod. Upřesnění programu na měsíc
červen a akcí o prázdninách.
17. 5. Účast na DP Pochod za sedmizubým hřebenem v Boskovicích, trasy: PT 5, 10, 20, 32, 51,
60 km, CT 20, 52, 73, 107 km. Start: sokolovna,
pořadatel KČT Boskovice a TJ Boskovice. Sraz na
autobusovém nádraží v 6:25 hod., odjezd linkového autobusu 6:30 hod. Návrat linkovým autobusem
v 15:38 hod. (odjezd autobusu v 14:46 hod. z Boskovic). Zajišťuje D. Mikulková
31. 5. Účast na DP Putování za loštickým tvarůžkem, trasy PT 8, 15, 25, 35 a 50 km, CT 15, 25,
50 km. Start: Loštice, fotbalové hřiště SK, pořadatel KČT Loštice. Cykloturistický výlet do Loštic
v délce cca 70 km. Sraz zájemců o účast v 8:00 hod.
u autobus. nádraží. Návrat do 17:00 hod. Zajišťuje
P. Harašta
1. 6. Autobusový zájezd Rozkvetlou Pálavou. Odjezd přihlášených zájemců v 6:30 hod. od autobus.
nádraží, předpokládaný návrat kolem 18 hod. Pěší
procházka v délce 14 km dle propozic. Podrobnější
informace ve vývěsce KČT. Přihlásit se lze telefonicky nebo e-mailem do 23. 5., tel. 723 944 230,
e-mail: milakolarikova@seznam.cz. Zajišťuje
J. Schneeweiss
V měsíci květnu budou v případě příznivého počasí každou volnou neděli uskutečňovány vycházky,
vyjížďky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00
hod. (neděle) u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz
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Fotbalisté začali jaro impozantně (Stav k 20. 4. 2014)
Úplně jinak než na podzim, kdy zvládli tři porážky
taktovkou matadorů získávají důležité ostruhy. Tak
v prvních třech zápasech, aby pak již kráčeli neomohou být použiti v „béčku“. Průběžné pořadí:
hroženě vstříc svému cíli: návratu do krajského pře7. místo 14 5 3 6 27:29 18 bodů
boru. Na úvod jara se potkali se stejnými soupeři,
Dorost
kteří jim uštědřili před půlrokem porážku. A jakže
Dorost po náročné zimní přípravě odstartoval jaro
to dopadlo?
s jediným cílem: potvrdit příslušnost ke krajskému
FC Srch - A muži 0:3 (0:1) Branky: Štěpánek
přeboru. V dramatickém duelu v Heřmanově MěstA muži - Horní Jelení 4:0 (1:0) Branky: Masopust 2,
ci vyválčili dorostenci cenný bod, díky jemuž v taKučerňák, Vančura
bulce poskočili o dvě místa výše. Hodně potrápili
Chrudim C - A muži 0:3 (0:2) Branky: Masopust 2
i druhý tým v tabulce, nicméně na body to nestačilo.
A muži - Hlinsko B 4:1 (2:0) Branky: Masopust 2,
Průběžné pořadí: 11. místo: 17 5 1 11 39:80 16 bodů
Kučerňák, Štěpánek
Žáci (KP)
Průběžné pořadí: 1. místo 17 14 0 3 58:18 42 bodů
Nejúspěšnějším týmem z mládežnických kategorií
(+ 5 bodů)
zůstává starší přípravka, v niž vkládají trenéři RoB muži
man Cápal (oceněný v anketě Sportovec roku 2013)
Tým vykazuje obrovské výkyvy ve výkonech i moa Štefan Gallik oprávněné naděje.
(mt)
rálce hráčů. Jestliže se
zprvu zdálo, že po postupu do vyšší soutěže může
„okupovat“ i přední místa, v tento okamžik jde
zejména o uhájení příslušnosti ke stávající úrovni
soutěží (I. B třída). Průběžné pořadí: 11. místo
17 5 2 10 28:33 17 bodů
C muži
Tým „tak trochu na soukromé noze“ je vítanou
možností pro vysloužilé
fotbalisty či naopak pro Foto A-týmu SKP Slovan po utkání s Horním Jelení. Vítězstvím se slovanisté dostaty nejmladší, kteří pod li do čela tabulky a potvrdili své postupové ambice Foto: František Matoušek

Stolní tenisté skončili soutěže bez problémů
V té loňské doháněli výpadky, sounáležitost s divizí zachovali na poslední chvíli. Sice to bylo
leckdy na vážkách, záleželo na síle soupeřů, jednou výše, jindy pokles v tabulce. Závěrečné čtyři
zápasy hráli s celky na posledních místech.
A (divize)
M. Třebová A - Steinerova Choceň C 10:8
M. Třebová A - TTC Ústí n/O. B 9:9
TTC Skuteč A - M. Třebová A
Medovina Hlinsko A - M. Třebová A
Linea Chrudim A - M. Třebová A
Tesla Pce A - M. Třebová A
Konečné pořadí divize 2013/2014: 8. místo 18 5
5 8 0 140:149 20 bodů

Stejně se vedlo i další družstvům moravskotřebovského TJ Slovan.
B (krajská soutěž B)
Konečné pořadí: 6. místo 20 9 1 10 0 151:156
28 bodů
C (regionální přebor)
Konečné pořadí: 5. místo 18 7 5 6 0 146:133 37
bodů
D, E (regionální soutěž)
Konečné pořadí: 1. Borová C (52), 2. Svitavy C
(43), 3. Moravská Třebová D (42), 4. Polička C
(41), 5. Korouhev B (41), 6. Vidlatá Seč C (40),
7. Němčice (35), 8. Moravská Třebová E (26),
9. Linhartice B (20), 10. Borová D (20). (mt)

Šachisté vybojovali postup
Letošní anabáze šachistů TJ Slovan v krajském
nad svými soupeři. Poslední zápas byl rozhopřeboru II. třídy měla
dující v „přetahované“
šťastný konec. V pods Ústí n/O. Nakonec
statě si celou sezónu
postupové ambice nijak
udržovali hráči dobrou
nezauzlil. Byl zajímavý
soustředěnost i výkonhned z několika hledisek
nost i přední místa v tanapř. kuriózní byla sebulce. Do druhé polovistava TJ Slovan, v jehož
ny vstupovali s obavami,
středu nastoupili Vencl
aby nepropadli v samém
J. (78 let) a Jiroušek J.
závěru, jako tomu bylo
(10 let). Jedna z partií
loni. Naštěstí se tak neskončila už po 8 tazích.
stalo, byť řada zápasů
Vysoká suverénní výhra
přinesla zajímavé zátřebovských
šachistů
pletky a tak si šachisté
pak znamenala definitivmohou poklidně připo- Naši šachisté slaví návrat do krajské špičky ní návrat do KP I. třídy.
mínat slavná vítězství
(mt)
Foto: František Matoušek Gratulujeme!

Sport

Zimní halová tenisová
liga uzavřela svůj účet
Tenisté TJ Slovan jsou v laufu. Letos budou dokonce hrát 1. celostátní ligu (druhá nejvyšší soutěž
v ČR) a jejich sport zažívá díky nafukovací hale
a možnosti celoročního provozování tohoto sportu boom i v Moravské Třebové. Dokladem tohoto
faktu byl už 3. ročník zimní tenisové ligy, kterou
odehrálo 9 týmů systémem každý s každým.
Jessgrove (Svoboda M., Lipavský P., Sodomka
P.), Chas (Piroš J, Padrtka J., Soška), Spinnmarketing (Durák L., Bis A., Podhorná H.), Roltechnik (Šejnoha J., Šejnoha P.), Kösso (König M., König L., Rolinek L.), Pirmin (Podhorný P., Podhorný
L., Nečas J.), Qanto (Vodička S., Říha L.), Elektro
Koschata (Koschata R., Hečko A), Rehau (Kaše,
Sekáč I., Reich). Po základní části se do play-off
probojovaly pouze první čtyři týmy, což byly týmy
Pirmin, Spinnmarketing, Kösso a Jessgrove . Stejně napínavé a dramatické byly i vyřazovací boje.
V semifinále Spinnmarketing porazil Kösso 2:1,
zatímco Pirmin zdolal Jesgrrove 2:0. Finále pak
nabídlo vrcholný tenis, samozřejmě na úrovni zcela amatérské, ovšem za ni by se nemusel nikdo stydět. Pirmin deklasoval Spinnmarketing 2:0. Bratři
Podhorní tak po svém otci, zdatném fotbalistovi,
znovu prokázali podobně široký sportovní talent
i vícebojařský záběr. Celkově zvítězili už potřetí.
V boji o třetí místo podlehl tým Kössa hráčům z Jessgrove 1-2. Poděkování organizátorům celé akce.
Pořadí: 1. Pirmin, 2. Spinnmarketing, 3. Jessgrove,
4. Kösso.				
(mt)

Cyklistický Prolog se stal
kořistí „Indiána“ Pavla Kudy
Organizátoři očekávají tradičně standardně velkou účast, byť jsou si vědomi dvou důležitých
aspektů: cyklistických akcí v regionů přibývá,
stejně jako neustále vzrůstá úroveň závodníků. „Přijďte v hojném počtu poměřit síly,“ pozval všechny loňský cykloman Josef Doležel.
Současně dodal, že ani pro něj to nebude nic
jednoduchého, neboť spousta mladých talentů
hodlá matadorům znepříjemnit sportovní život.
To se nakonec plně potvrdilo kromě skutečnosti, že peloton ovládli přespolní jezdci, do nejlepší desítky pronikli jen tři domácí. Prvním
z desítky závodů, který určí nejvšestrannějšího
cyklistu města za rok 2014, byl silniční Prolog.
Jízdu proti chronometru na trase Křenov - Moravská Třebová (9 km) odstartoval v sobotu 19.
dubna ve 13 hodin. Na startu se sešla opět téměř stovka účastníků v jednotlivých z 9 věkových a genderových kategoriích. Mnozí z těch,
kteří v dřívějších ročnících kralovali, chyběli. Plně je nahradili noví, mladí a ctižádostiví
cyklisté. Ve větrném počasí vítěz oproti loňsku
sice mírně zaostal, ale desítka těch nejlepších
byla zcela suverénní. O vysoké sportovní úrovni mluví jednoznačně nepatrné sekundové časové rozdíly mezi cyklisty. Pozitivně hodnotil
„svůj“ závod organizátor V. Němčík, když podotknul: „Byl to bezproblémový a plně vydařený podnik, na úvod nové sezony potěšil všechny
účastníky.“ 		
(mt)
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