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Bydlení na kraji města:
komfortně a na dosah přírodě

Otevíral Okna vesmíru dokořán,
vzpomínáte? Sejděme se
s otcem kultovního seriálu,
popularizátorem astrofyziky
RNDr. Jiřím Grygarem, CSc.
Více na straně 4.

ve snaze podpořit zejména mladé rodiny,“ přiAtraktivní pozemky za rozumnou cenu
pomíná vstřícnost města při stanovování vyvoláLokalita rodinných domů Strážnického je nejnovacích cen místostarosta Václav Mačát. Pro spovějším hitem bydlení v našem městě. Pro mladé
kojenost, komfort a bezpečí obyvatel je kromě
rodiny, stejně jako pro lidi bydlící léta v cenzasíťování ostatně také připraveno zbudování
tru, je ideálním místem pro relax na čerstvém
ochranného valu proti přívalovým dešťům, což
vzduchu, přitom na dosah všech vymožeností,
svědčí o snaze města umožnit v kousku přírody
na které jsme zvyklí. Strážnického není satelit,
pod Hamperkem bydlení se všemi potřebami.
dojdete sem z města pěšky, v rámci každodenzenými nemovitostmi tak aktuálně jsou například
ního zdravého pohybu se skoro doporučuje. Na
bytový dům v ulici Zámecká č. p. 220, bytová
Město má něco pro každého
nejnovějším, a také nejkvalitnějším třebovském
jednotka v domě v ulici K. Čapka, bytová jednotsídlišti nehrozí rozrůstání do neakceptovatelka v ulici Olomoucká č. p. 148 a jiné. Veškeré
Kromě moderního komfortu v domech vytvářených rozměrů, což je dáno krajinnými specifiky.
podrobné informace najdou zájemci na weboných od prvního tahu projektantským perem dle
Město zde zainvestovalo pozemky pro výstavvých stránkách města a na kontaktech uvedených
vlastních představ, je v rámci prodejů městského
bu rodinného, ale
na soupisu nabízených nemoi individuálního
vitostí vloženém uvnitř tohoto
bydlení, z nichž
vydání zpravodaje.
drtivá většina si
už našla své obyOdbor majetku města a kovatele, či zájemce.
munálního hospodářství orNa ty zbylé jejich
ganizuje a připravuje dražby
parcely
čekají,
nemovitého majetku města
a budou nabízeny
Moravská Třebová od roku
v další z červno2012. Předtím organizoval
vých dražeb nea realizoval tzv. veřejná výmovitého majetku
běrová řízení, ve kterých
města. „Důležitým
se rovněž prodával majetek
faktem je, že u staměsta. Za tuto dobu v pěti
vebních pozemků
dražbách nabídlo město stav této lokalitě, ktevební pozemky, bytové domy
ré budou nabízeny
a bytové jednotky, z nichž
v dražbě dne 14.
bylo prodáno patnáct nemoFoto: Dagmar Zouharová vitostí. Celkový výtěžek či6. 2014, jsou ceny Poslední volné pozemky v půvabné lokalitě Strážnického...
pro nejnižší podání pod nákladovou cenou, ktenil 5.254.000 Kč. „Ceny pro nejnižší podání
nemovitého majetku dána šance na koupi i lidem,
rou město vynaložilo do jejich zasíťování, a to
jsou stanovovány individuálně podle místních
kteří preferují prověřený bytový fond. Mezi nabípodmínek, případně nákladů - například u stavebních pozemků - které město pro přípravu
nemovitosti vynaložilo,“ dodává místostarosta
Václav Mačát.
Dagmar Zouharová

Na Hřebči zazáří také letos hvězdy
celonárodní i regionální

Astronomické jaro skončí a léto začne 21. červko jak metricky, tak v rámci soukromých či
na 2014 v 12:51 hodin. Jen o několik desítek
pracovních vztahů. Jediné, co zbývalo zlepšit,
minut později se spustí první koncert třetího
byla oblast kulturního sdílení.
ročníku festivalu na pomezí HřebečskéAni letos proto nebudou v proho masívu, setkávací akce obyvatel
gramu chybět účinkující blízcí
Moravskotřebovska a Svinašemu divákovi a posluchači
tavska. Moravská Třebová
nejen žánrově, ale především
a Svitavy stály u zrodu myregionálně. Odpoledne zašlenky uspořádat nepřehájí
moravskotřebovský
hlédnutelný kulturní podinterpret, na pódium se donik s otevřenou náručí pro
staví také skupiny smíšené
všechny, kteří mají v době
z třebovských, svitavských
letního slunovratu cestu
a dalších muzikantů, z nichž
Jízdní řád kyvadlové dopravy
naším krajem, ale předeněkteří plavně procházejí
z Moravské Třebové na Hřebeč
vším pro ty, kteří v něm
ve svém uměleckém rozmaa zpět najdete na straně 3
žijí, pracují a mají vazby
chu uskupeními napříč žánz východu na západ a zpět napříč Hřebečskem.
ry i místy jejich působení v rámci svitavského
Svitavští a Moravskotřebovští k sobě mají blízregionu.

Program Hřebečského slunovratu najde čtenář
na samostatném plakátě, z jeho hlavních taháků však musíme coby reklamu na letošní ročník
zmínit Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy a špici
večera, vystoupení oblíbené formace MIG 21.
Jako zbylá část republiky, i v našem regionu je
vkus lidí podobný, při organizování festivalu
proto bylo nasnadě, že se bude vybírat z kapel
a účinkujících, které potěší ucho i oko Třebováka, stejně jako Svitaváka. Pro letošek se úkolu
dramaturgické přípravy ujaly Kulturní služby
města Moravská Třebová.
Program festivalu je letos poprvé posunut do
odpoledních hodin, avšak na kvalitě předkládané muziky to samozřejmě nijak neubírá. Pro ty,
kteří by si chtěli odpočinout od přívalu tónů,
Pokračování na straně 3
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Zprávy z radnice

Město pomůže mladým ke zřízení freeride trati
Projekt přírodního sportovního centra s adrenalinovým vyžitím byl předložen radním v Moravské Třebové. Rada města na jeho základě
rozhodla o podání žádosti Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny kategorizace
lesů z lesa hospodářského nově na les zvláštního
určení, a to u pozemku parc. č. 2855 o výměře
214 975 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, který je ve vlastnictví města Moravská Třebová. Návrh vychází z požadavku ob-

čanů, kteří tento prostor využívají a nadále mají
zájem tento lesní pozemek využívat pro sportovní a rekreační aktivity. V současné době je dle
platné lesní hospodářské osnovy dotčený lesní
porost zařazen v kategorii lesa hospodářského,
pro který je prvořadou funkcí produkce dřevní
hmoty. Změnou kategorizace dojde k nadřazení
funkce rekreační stávající funkci produkční.
Žádost vypracoval odbor majetku města po obdržení požadavku povolit uzpůsobení stávajících
stezek pro tzv. „freeride“. Na stávajících přibli-

Nechceme kopat silnice po plynařích
Jednání o koordinaci postupu rekonstrukčních
prací na infrastruktuře v některých třebovských
lokalitách vedou představitelé města Moravská
Třebová s plynárenskou společností RWE. Jedná se zejména o vyjasnění stanovisek k možné
rekonstrukci plynových přípojek v souvislosti
s plány města na obnovu kanalizace. RWE dodal
přehled plánovaných rekonstrukcí plynovodů
a přípojek ve městě:
2014:
- ul. Josefská,
- ul. Tyršova,
- ul. Polní + ul. Třešňová alej v úseku od křižovatky s ul. Míru až na konec zástavby směrem

Služby Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje,
Oblastní kanceláře Svitavy
Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968, je Kontaktním místem
veřejné správy – Czech POINT, a také Informačním místem pro podnikatele. Kromě poskytovaných výpisů z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí,
Živnostenského rejstříku,
Rejstříku trestů, Registru
řidičů, vidimace listin, legalizace podpisů, konverzí atd., lze v rámci služeb
poskytovaných Informačními místy pro podnikatele získat zdarma informace o podnikatelském
prostředí, programech podpory MSP, dotacích
EU i k zahájení podnikání. V souvislosti se změnami Nového občanského zákoníku nabízíme
semináře ušité firmám na míru dle jejich požadavků, výhodou jsou vlastní prostory firmy
a větší prostor pro dotazy a řešení problémů
uvnitř firmy.		
Lenka Báčová

k mostu na zahrádky
2015:
- ul. Jiráskova v úseku od křižovatky s ul. Komenského po křižovatku s ul. Zahradnickou,
- ul. K.Čapka v úseku od křižovatky s ul. Lanškrounskou po křižovatku s ul. Bezručovou,
- ul. Lanškrounská v úseku od křižovatky s ul.
Sluneční po odbočku k bytovkám v Sušicích
- l. Nádražní v úseku od nádraží ČD po finanční
úřad a dále část ul. Tyršovy k sídlu VHOS
- ul. Horní
Plán rekonstrukcí pro letošní rok by měl být dle
sdělení RWE konečný, plán akcí na rok 2015
ještě může doznat změn. Odbor rozvoje města

Přispěli jsme
na svitavský
babybox
Deset tisíc korun vyčlenilo ze svého rozpočtu město Moravská Třebová na provoz
nového babyboxu u svitavské nemocnice.
Od zakladatele babyboxů v České republice
Ludvíka Hesse obdrželo poděkování. (daz)

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 435 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 104 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové evidováno k 30. 4. 2014 na trvalém pobytu 10 539 občanů.
(zr)

žovacích lesních cestách, sloužících k dopravě vytěžené dřevní hmoty na vrchu Pastvisku,
si příznivci tohoto sportu už začali stavět malé
překážky freeridové trati. Touto myšlenkou, ale
i dalším možným využitím této lokality pro sportovní a rekreační využití obyvatel města, se ve
své diplomové práci zabýval třebovský vysokoškolák Petr Potyš, který odboru majetku poskytl souhlas s použitím své diplomové práce jako
projektu, který je nutné doložit k připravované
žádosti.				
(daz)

Získejte výhodně
nemovitý majetek
v dražbě
Další dražba nemovitého majetku
města Moravská Třebová je plánována na polovinu června. Uskuteční se dne 14. 6. 2014 od 9:00 hodin
v budově muzea. Úplné informace o nemovitostech (data prohlídek
a podrobnější popis) najdete na vloženém listu a na stránkách města
https://www.moravskatrebova.cz/
radnice/uredni-deska/drazby-mesta.

Tržní řád je
aktualizovaný, podomní
prodej se zapovídá
Návrh nového Tržního řádu byl připraven na
základě úkolu uloženého Radou města Moravská Třebová odboru Obecní živnostenský úřad.
Původně měli pracovníci odboru pouze doplnit
dosavadní Nařízení č. 1/2011 o zákaz podomního prodeje, avšak při přezkoumávání nařízení bylo zjištěno, že je třeba kvůli nejnovějším
legislativním změnám provést celkovou revizi
nařízení, a to s přihlédnutím k ochraně spotřebitele a dosavadním zkušenostem z využívání
Tržního řádu. Nové nařízení tak rozšiřuje svou
působnost o trhy, tržní místa, předsunutá prodejní místa, restaurační předzahrádky, vč. podomního prodeje, prodeje z pojízdných prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního
zařízení. V souladu s ochranou spotřebitele
zpřísňuje požadavky na vybavení míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb. Nově
zakazuje podomní prodej a prodej bez prodejního zařízení.			
(daz)

Vzdělávací program DOODPADU spustil web a zahajuje soutěž pro středoškoláky
Vzdělávací program DOODPADU aneb Co do
kanalizace nepatří, který je zaměřený na osvětu
a výchovu v oblasti odpadní vody, spustil v těchto dnech své webové stránky. Návštěvníci na
www.doodpadu.cz najdou nejen podrobné informace o projektu a aktuality, ale i množství informací, tipů a rad. „Zájemci se seznámí například
s jednotlivými druhy odpadu, které nepatří do toalety nebo kuchyňského dřezu, ale lidé to občas
nedodržují. Zároveň také vysvětlujeme i proč to

nedělat a kam tyto odpadky správně patří,“ přiblížila Lubomíra Kamenická. Web je stejně jako
celý vzdělávací program rozdělen do dvou částí.
V sekci „pro základní školy“ si děti a učitelé mohou přečíst pár dobrých důvodů, proč si do třídy
pozvat kocoura AGIho (průvodce projektu), i jak
si výukovou hodinu objednat. V části určené středoškolákům byla v těchto dnech zahájena soutěž
na téma Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt
nevyčistíš. Úkolem třídních kolektivů je sezná-

mit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do
kanalizace. „Ztvárnění záleží jen na jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet reklamní spoty,
plakáty, krátká videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěšnějších prací, které vyhlásíme na jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na maturitní
ples,“ řekl Jan Šimon. Na www.doodpadu.cz se
mohou třídní kolektivy do soutěže zaregistrovat,
přečíst si její pravidla a získat i pár dobrých rad
pro zpracování vybraného tématu.
VHOS

Informace
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Viditelná práce policistů pomůže městu od drogového nešvaru
Svitavská policie počátkem května spustila akci
„Úklid“. Došlápla si na výrobce drog na Moravskotřebovsku. Konečně se tak začíná řešit problém trápící množství lidí ve městě. Svitavský
toxi tým spustil již několik měsíců připravovanou
protidrogovou akci s pracovním názvem Úklid,
sdělila v prvních květnových dnech médiím mluvčí svitavských policistů Anna Štegnerová. Kriminalisté v souvislosti s rozsáhlou protidrogovou
akcí obvinili první osobu. Tou byl dvaadvacetiletý
muž z Moravskotřebovska, který byl v minulosti
již za obdobnou trestnou činnost potrestán. Podle policejní mluvčí se má jednat o pravidelného
uživatele pervitinu, který byl obviněn ze spáchání přečinu výroba a držení předmětů k nedovolené výrobě omamné psychotropní látky a jedu. „Je
velmi pravděpodobné, že by jeho obvinění mohlo být rozšířeno o další drogové delikty,“ dodala

mluvčí. Při domovní prohlídce se policistům podařilo zajistit kompletní varnu, léky a velké množství
chemikálií určených k výrobě pervitinu. Všechny
tyto věci již zkoumají policejní odborníci. „Jak mi
kriminalisté sdělili, obviněním dvaadvacetiletého
muže tato akce rozhodně nekončí. Obvinění dalších výrobců a distributorů drog má následovat. Je
to jen otázka času, kdy u výslechu a s obviněním
v kapse skončí další osoby,“ zakončila mluvčí.
V rámci protidrogové akce „Úklid“, v níž se
svitavští kriminalisté zaměřili na výrobce a distributory drog na Moravskotřebovsku, padlo
v rozmezí dvou týdnů již druhé obvinění. V polovině května policisté zadrželi 34 letého muže
z Moravskotřebovska, jenž je důvodně podezřelý z distribuce pervitinu na Moravskotřebovsku.
Má se mimo jiné jednat o dlouholetého uživatele drog (pervitinu i marihuany). Navíc byla tato

osoba v minulosti ohledně stejné trestné činnosti
nejen vyšetřována, ale odsouzena. Kriminalistům
se podařilo zjistit, že zadržený měl ve stovkách
případů distribuovat v okruhu pravidelných odběratelů pervitin. Odkud zdroj drogy pocházel?
A kdo jsou jejich další uživatelé? To jsou otázky,
na které v nejbližších dnech svitavský toxi tým
nalezne i odpovědi. Na základě těchto zjištění
budou s největší pravděpodobností následovat
nová obvinění. To, zda budou další výrobci
a distributoři drog vyšetřováni na svobodě, či
stíháni vazebně, rozhodne až soudce. S ohledem
na trestní minulost si může drogový dealer z Moravskotřebovska pobýt ve vězení až 5 let. Není
ovšem vyloučeno, že v průběhu vyšetřování vyplynou na povrch další podstatné skutečnosti, které mohou mít vliv na výši jeho trestu. Zdroj: OO
PČR Svitavy a Svitavský deník.cz 2. 5. 2014

Rozhledna Pastýřka slaví páté narozeniny

Odborný seminář
vodohospodářů už
po devatenácté
Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské
Třebové na semináři Nové metody a postupy při
provozování čistíren odpadních vod, jehož XIX.
ročník se konal ve dnech 8.-9. 4. 2014. V rámci
odborného programu byli účastníci seznámeni
mimo jiné s novým projektem DOODPADU aneb
Co do kanalizace nepatří. Pod tímto názvem zahajuje společnost VHOS, a. s., vzdělávací program
pro žáky základních a středních škol v našem regionu. Organizátorem semináře byla VHOS, a.
s., Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací
pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod. Odborná část probíhala v prostorách jídelny HEDVA, tradiční společenský večer se uskutečnil v městském muzeu.
Pro zajištění akce pořadatelé tradičně využívají
spolupráci s městem Moravská Třebová, místními
firmami a organizacemi. Celá akce je plně hrazena
z účastnických a sponzorských příspěvků. V rámci provozovatelů čistíren odpadních vod se jedná
o nejnavštěvovanější odbornou akci v České republice a ve spojení se společenskou úrovní jde
také o zajímavou propagaci našeho města.
Zdeněk Šunka, technický ředitel VHOS

Nechce se tomu ani věřit, jak ten čas letí, ale
naše krásná rozhledna, která se pyšní jménem
Pastýřka, slaví své páté narozeniny! Vrátila
se na své místo po 100 letech, aby se z výšky
516 m n. m. dívala na naše město a jeho blízké
okolí. Je třeba připomenout, že tuto stavbu, která stojí na Pastvisku, projektoval moravskotřebovský rodák Jan Škoda. Pastýřka je dřevěná
věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a železobetonovými základy. Výška rozhledny je 27
m, vyhlídková plošina je v 25 metrech. Z této
plošiny je možno vidět Moravskou Třebovou
a také Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky,
masív Králického Sněžníku a Zábřežskou vrchovinu (informace o přístupových cestách na
Pastýřku – www.mtrebova.cz nebo přímo v Turistickém informačním centru na nám. T. G.
Masaryka).
Každé narozeniny si zasluhují oslavu, a proto jsme se rozhodli, že bychom chtěli společně
s Vámi milovníky krásné přírody, symbolicky
poblahopřát naší rozhledně k jejím půlkulatinám! Jste srdečně zváni 7. června na rozhlednu
Pastýřku, kde každý, kdo přijde, obdrží drobnou
upomínku na tento narozeninový den. Dále na
Vás čeká překvapení, když vystoupáte na vlastní
rozhlednu a vyhlídkovou plošinu ve výšce 25 m.
Pro děti bude připraven program a celá akce se

uskuteční od 13 do 17 hodin. Na předem připraveném ohništi Vám bude umožněno opékání
vlastí uzeniny. K dobré náladě zcela jistě přispějí „přátelé táborových ohňů“ zpěvem a hrou na
kytaru!
Na návštěvu se těší Vaše rozhledna Pastýřka!
Uvnitř vydání vkladný list s pozvánkou!
Za organizátory akce Miroslav Muselík
Dokončení ze strany 1
bude i tentokrát připraveno bohaté občerstvení po celé ploše parkoviště U Tety, pro malé
a mladé soutěže a hry v přilehlém přírodním
koutku. Už tradicí je lidmi pozitivně přijímaná
kyvadlová doprava, která uleví jak prostorám
hřebečského areálu od přetížení motorovými
vozidly, tak přináší radost řidičům, kteří nemusí
na festival zajišťovat přesun svých příbuzných
a přátel a tedy abstinovat.
Moravskotřebovští organizátoři věnovali přípravě červnového Hřebečského slunovratu stejnou péči, jako jejich svitavští kolegové, s nimiž
se v organizaci akce střídáme, proto doufají, že
i třetí akce tohoto jména splní své poslání a stane se další hvězdou v sezóně místních kulturních
akcí pro obyvatele obou našich měst a jejich
okolí. 		
Dagmar Zouharová

Jízdní řád Hřebečský slunovrat 21. června 2014
směr tam
13:00 14:00
13:05 14:05
13:08 14:08
13:15 14:15
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22:00
22:05
22:08
22:15
22:18
22:21
22:30

Svitavy, vlakové nádraží před poštou
Svitavy, AN zastávka Hnát
Svitavy, parkoviště Penny market
Koclířov, spáleniště
Koclířov, škola
Koclířov, pošta
Hřebeč
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Boršov, státní statek
Boršov, hájenka
Boršov, hospoda
Boršov, škola
Boršov, pošta
22:00 Moravská Třebová, vlakové nádraží
22:05 Moravská Třebová, autobusové nádraží
22:10
Moravská Třebová, u nemocnice
22:10
Moravská Třebová, u komína
22:30
Hřebeč
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Přepravu zajišťuje: Jaroslav Hnát, Radiměř 444, 569 07 Radiměř, telefon 461 594 170

1:30
1:25
1:20
1:15
1:00
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V Moravské Třebové se mluvilo o výhledech středoškoláků
Setkání u kulatého stolu zaměřené na aktuální problematiku vývoje odborného školství
v oblasti Moravskotřebovska v souladu s požadavky trhu práce svolala do Moravské Třebové náměstkyně hejtmana Pardubického
kraje pro školství, kulturu a památkovou péči
Jana Pernicová. Konalo se v pátek 16. května
v prostorách Integrované střední školy Moravská Třebová. Setkání se zúčastnili kromě
vedení školy a města také představitelé odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupci úřadu práce, krajské
hospodářské komory a vybraných zaměstnavatelů působících v naší oblasti. V úvodní
části přítomní představili sebe, svoji agendu
a informace, které plynou z funkce, již zastávají, a které se týkají faktů souvisejících
s vývojem zaměstnanosti především v oborech nabízených ke studiu moravskotřebovskou Integrovanou střední školou. Přítomní
se shodli, že je nezbytné žákům i rodičům intenzívně osvětlovat předpokládaný vývoj na
trhu práce a směrovat je k výběru povolání
tak, aby byli absolventi učňovských i maturitních oborů skutečně perspektivními kádry
pro firmy konkrétního regionu. Tyto profese
logicky musí školit střední školy v oblasti,
což souvisí s udržením pracovní síly v regionu. Ze setkání byly zadány také konkrétní
úkoly, jedním z nich je viditelné zintenzívně-

ní spolupráce všech zúčastněných subjektů:
středních škol a úřadu práce spolu s poradci
pro volbu povolání ze základních škol, hospodářské komory a samozřejmě pardubického odboru školství. Integrovaná střední škola

Moravská Třebová se může pochlubit nejen
dlouholetou dobrou tradicí, ale také úspěchy
svých žáků v mnoha řemeslných i maturitních
oborech. Stojí rozhodně za to zvážit možnost
studia v oborech, které nabízí.
(daz)

Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová

Pozvánka na společné setkání rodičů budoucích prvňáčků
se svými třídními učitelkami
ve vestibulu školy dne 4. 6. 2014 v 16 hodin.
Na schůzce budou podány informace k zahájení školního roku a nezbytných nákladech souvisejících se školní docházkou.
Srdečně zvou třídní učitelky

Krátce z domova
pro seniory
Koncem měsíce dubna nám přijel ukázat
svoje vystoupení hudebně dramatický soubor klientů Domova u studánky Anenská
Studánka. Vystoupení, které měli moc pěkně připravené, sledovali naši zaměstnanci
a klienti v hojném počtu. 7. 5. jsme navštívili sociálně terapeutickou dílnu Ulita
Oblastní charity v Moravské Třebové, kde
jsme měli možnost vidět výrobky klientů
i proces jejich výroby. Naši klienti si mohli zkusit vyrobit například přání technikou
enkaustika. Setkání probíhalo v přátelské
atmosféře a každý z účastníků tak prožil
krásné odpoledne. Při odchodu jsme navštívili Andělský obchůdek, kde bylo možné si zakoupit výrobky klientů ze sociálně
terapeutické dílny Ulita. Moc děkujeme za
pozvání a věříme, že se nám do budoucna
podaří připravit rovněž vhodný program
pro klienty dílny, abychom je mohli přivítat v našem domově.
Realizační tým

Domov pro seniory je místem společných aktivit po celý rok 		

Foto: archív

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

Svitavách, postupují družstva, která obsadila první
a druhé místo, a to v obou kategoriích.

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

Trnavák skončil ve Svitavách
Jeden muž zaměstnal hlídku městské policie hned
dvakrát. Dne 15. 5. v odpoledních hodinách se vracel návštěvník Moravské Třebové domů do nedaleké obce Městečko Trnávka. V Moravské Třebové
zřejmě navštívil více „kulturních“ zařízení, nežli byl
schopen sám zvládnout, a nedaleko autobusového
nádraží, cestou na autobus zakopnul a upadl. Zřejmě bylo těžké v důsledku působení gravitační síly
tělo z chodníku zvednout, proto byla na místo přivolána hlídka městské policie. Strážníci nalezli muže
na autobusovém nádraží řádně usazeného na jedné
z laviček. Jelikož nebyl poraněný a odmítal jakoukoli pomoc, po podání vysvětlení strážníci z místa
odjeli. Avšak po necelé půlhodince se na služebně
městské policie opět rozezněl telefon a hlídka znovu vyjížděla na autobusové nádraží, kde údajně ležel
muž s poraněním hlavy. A domněnka se potvrdila.
Opět to byl onen muž, který se však při dalším pádu
udeřil do hlavy a bohužel se zranění neobešlo bez
následného odborného lékařského ošetření, a to až
v nemocnici ve Svitavách.

MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ
Ve městě se opět množí případy, kdy u vchodových
dveří, zejména domů a bytů generace dříve narozené,
zazvoní zprostředkovatelé a prodejci různých technických zázraků, výhodných tarifů telefonních operátorů,
zvýhodněných sazeb za dodávku elektrické energie či
plynu. Co vše se ve skutečnosti skrývá za nabízenými
výhodami a o kolik zákazník nakonec zaplatí za poskytnuté výhody více nežli u předchozího dodavatele,
to není otázka, kterou se dnes budeme zaobírat. Hovořit budeme o tom, co s takovým člověkem za dveřmi
vašeho domu či bytu stojícím a čekajícím na chvíli,
kdy cvakne zámek a dveře se otevřou. Jak již jsem
v nedávné minulosti uváděl, nejste-li si jisti osobou,
která se domáhá vstupu do vašeho obydlí, byť i se slovy, že jde kontrolovat stav vodoměru či elektroměru,
neváhejte a ještě před tím než dveře otevřete, přivolejte na místo strážníky městské policie. Osobu za
dveřmi informujte, ať vyčká příjezdu strážníků, kteří
provedou kontrolu, zdali se skutečně jedná o osobu
pověřenou daným úkonem. Bude-li svědomí takového člověka čisté, pár minut navíc určitě bude ochoten
obětovat. Bude-li však taková osoba se zlým úmyslem
přicházet, je více než-li jisté, že se bude snažit představitelům zákona vyhnout. A přijedou-li policisté na
místo, kde již nebude nikdo jiný mimo vás? Rozhodně
nemusíte mít obavy z hrazení nějakých nákladů spojených s výjezdem hlídky či jiných, zcela smyšlených
nákladů. Strážníci jsou zde od toho, aby mimo jiné
přispívali k bezpečnosti občanů a taková činnost rozhodně do této kategorie spadá.
S účinností od 1. 6. letošního roku byl vydán nový
Tržní řád, který zcela nově reguluje pravidla prodeje
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu, a to na trzích, tržních místech,
prodejních místech, předsunutých prodejních místech,
restauračních předzahrádkách, vč. pochůzkového
a podomního prodeje, prodeje z pojízdných prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení. A co je ve smyslu k výše uvedenému podstatné?
V novém Tržním řádu se mimo jiné dočteme, že se
podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez
prodejního zařízení na území města zakazuje. Za
pochůzkový prodej se však nepovažuje prodej předmětů pro účely veřejné sbírky pořádané podle zvláštního zákona, je-li příspěvek na veřejnou sbírku zahrnut v ceně předmětu.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V Moravské Třebové se konal již čtvrtý ročník soutěže pod záštitou BESIP nazvané Dopravní soutěž

mladých cyklistů. Hned v ranních hodinách 14. 5.
se sešli favorité zastupující šest základních škol, a to
z Moravské Třebové, Městečka Trnávky, Kunčiny
a Třebařova. Každou ze škol reprezentovala dvě
družstva, z nichž bylo jedno družstvo mladších a jedno starších žáků. Ani chladné a deštivé počasí soutěžícím nebylo překážkou. Celý předcházející školní rok poctivých příprav byl na vybraných borcích
jednotlivých škol znát. Mnozí bez jediné chybičky
zdolali nelehký test, ale i náročnou trať dopravního hřiště, zpestřenou mnoha nástrahami v podobě
dopravního značení, odbočovacích pruhů, ale i křižovatek s předností vozidel přijíždějících zprava,

První místo v dopravní soutěži patřilo starším žákům ZŠ Kostelní náměstí Foto: archív
a kruhového objezdu. Na soutěžící čekala i náročná
překážková dráha, kde nechyběla pověstná osmička
a další, po dešti téměř životu nebezpečné překážky.
I navzdory všem nástrahám si soutěžící vedli velice
dobře a vše se naštěstí obešlo bez jediného zranění. Výsledky byly překvapující a poctivost přípravy
byla znát. V obou kategoriích bylo obsazení na stupních vítězů naprosto stejné. První místa získali žáci
ZŠ z Kostelního náměstí z MT, druhá místa patřila
borcům ze ZŠ Kunčina a třetí vybojovala družstva
ze ZŠ Palackého z MT. Mezi nejlepší jednotlivce
v kategorii mladších patřila Petra Podhorná a Ondřej Holub a v kategorii starších prošli celou soutěží
s nulovým počtem trestných bodů hned tři, konkrétně Sára Svozilová, Simona Ondráčková a Olda Konečný. Do okresního kola, které se bude konat ve

Nebezpečné hrátky s kanalizací
V měsíci dubnu si povedená partička tří mladíků
z MT si ráno před pátou hodinou cestou z diskotéky
zřejmě krátila dlouhou chvíli. Nadarmo se neříká,
kde síly více naděleno, ochuzeno v jiných přednostech lidských bylo. Svoji fyzickou zdatnost chtěl
svým dvěma kamarádům předvést třetí mladík tak,
že začal vysazovat těžké mříže kanalizačních vpustí ležících na okraji vozovky jedné z nejfrekventovanějších ulic města, konkrétně v ulici Brněnské,
které posléze odhazoval na přilehlý chodník. Snad
jen mladistvá nerozvážnost mohla vést třiadvacetiletého muže k činu, který by z hlediska zákona
v jistých situacích mohl naplňovat i skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení. Tou dobou
však v této ulici konající hlídkovou činnost strážníci
městské policie skupinku tří mladíků dostihli a po
krátké retrospektivní kompozici byl představitelům
zákona znám celý příběh. Vše bylo navíc možné
podpořit sérií záběrů z kamerového systému, díky
novému operátoru dohlížejícímu na dění v ulicích.
Ovšem namísto hrdinů případně vzniklého krátkého filmu se z trojice mladíků stala parta údržbářů.
Nezbylo, nežli celou trasu zopakovat a mříže nasadit zpět na jejich místa, kam patří a kde plní svoji
zejména ochrannou funkci před případným úrazem.
Snad jediný otazník zůstává nad tímto případem.
Kdyby tuto činnost vykonávali v rámci svých pracovních povinností, odváděli by práci s takovou
chutí a nadšením?
Karel Bláha, velitel městské policie

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

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

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

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

jsou ve formátu 3D

Na hraně zítřka

Všechny cesty vedou do hrobu
16. 6. pondělí, 19:00, vstupné 120 Kč, komedie/
western, USA, titulky, nevhodný do 15 let, 116 min.

Ve všech hlavních rolích filmu účinkuje Seth
MacFarlane, tvůrce oblíbené komedie Méďa.
Napsal k němu scénář, režíroval ho a zahrál si
i hlavní roli zbabělého ovčáka Alberta. Když

9. 6. pondělí, 19:00, vstupné 110 Kč, akční sci-fi, USA, titulky, přístupný od 12 let, 114 min.

Příběh filmu se odehrává v blízké budoucnosti.
Mimikové, hmyzu podobní mimozemšťané, vytrvale útočí na Zemi a mění velká města v hromadu sutin s milióny lidských obětí.
Režie: Douq Liman, hrají: Tom Cruise, Emily Blunt,
Lara Pulver, Jeremy Piven, Bill Paxton a další.

Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se
zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, která se
s takovým srabem nechce dál zahazovat...
Režie: Seth MacFarlane, hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson a další.

Hvězdy nám nepřály

11. 6. středa, 19:00, vstupné 120 Kč, romantický/
drama, USA, titulky, nevhodný do 12 let, 124 min.

Hazel a Augustus jsou dva teenageři, které spojuje záliba v černém humoru, opovržení konvencemi a láska, která s nimi pořádně zamává.
Režie: Josh Boone, hrají: Shailene Woodley,
Ansel Elgord, Nat Wolff a další.

Khumba

14. 6. sobota, 15:00, vstupné 120 Kč, animovaný/rodinný/dobrodružný, přístupný, český dabing, 85 min.

Všiváci

23. 6. pondělí, 19:00, vstupné 110 Kč, drama/
komedie, ČR, nevhodný do 12 let

Všiváci jsou příběhem rodiny Rohanů. Mikuláš, špičkový neurochirurg, se utápí v bludném
kruhu milostných dobrodružství, avantýr a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, veterán
z české mise v Afghánistánu, prohrává svůj boj
s dluhy a z nich plynoucí složitou situací své rodiny. Spory bratrů Rohanů se točí kolem událostí z dětství, které je bolestně rozdělily a stále je
ovlivňují v jejich současném životě...
Režie: Roman Kašparovský, hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek a další.

Kulturní centrum
Hřebečský slunovrat

21. 6. sobota, vstupné: dospělí 100 Kč, děti
a mládež do 15 let zdarma.

Program:
14:00 Pavel Procházka (písničkář)
15:00 KOFE-IN (pop rock)
16:00 FLY FISH (rock)
17:00 WERGLŮV PJOS (punk rock)
18:00 DO VĚTRU (folk rock)
19:00 WO ON THE MOON (pop rock)
20:30 MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY
22:00 MIG 21
23:30 Diskotéka DJ MATY
Doprovodný program:
Soutěžní stanoviště pro děti – DDM Moravská
Třebová, skákací hrad. Bohaté občerstvení. Kyvadlová doprava zajištěna zdarma.
Svoz:
od 13:00 Moravská Třebová každou hodinu
(vlakové nádraží – aut. nádraží – nemocnice –
U Komína) - Hřebeč
od 13:00 Svitavy každou hodinu

FOTOFESTIVAL
Moravská Třebová

28. 6. sobota, 15. ročník, 28. 6.–24. 8.
Zahájení: sobota 28. 6. ve 13 hod. v budově muzea

Ivan Pinkava, Johana Pošová, Pavel Mára, Peter
Fabo a dalších 15 výstav. www.fotofestivalmt.cz
Připravujeme:

Moravskotřebovský
bramborák

26. 7. sobota, 14:00–24:00, zámek Moravská
Třebová

Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil napůl
pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je
prokletý a že je příčinou všech nepříjemností.
Režie: Antony Silverston

V programu vystoupí:
FOLK TEAM, Mirek Paleček a Ivo Jahelka, BG
NOVA, FLERET, HOP TROP, QUANTI MINORIS.

Zámek
Sputnik

25. 6. středa, 17:00, vstupné 90 Kč, rodinný/dobrodružný, německo, český dabing, přístupný, 83 min.

Zakázané uvolnění

14. 6. sobota a 18. 6. středa 19:00, vstupné
110 Kč, komedie, ČR, přístupný, 77 min.

Ústředním tématem filmu je svatba. Stresující
situace, kdy ženský nebo mužský hrdina vstupuje do soužití s někým jiným a musí opustit svůj
dosavadní život.
Režie: Jan Hřebejk, hrají: Jana Stryková, Hana
Vágnerová, Ondřej Sokol a další.

Pro desetiletou Frederiku je listopad 1989 katastrofálním startem – její milovaný strýček Mike je vyhoštěn z NDR a musí do 48 hodin zemi
opustit. Inspirováni svým velkým idolem kapitánem Kirkem, Frederike a její přátelé Jonathan
a Fabian postaví teleportovací stroj, aby se přenesli do Západního Berlína za strýcem Mikem.
Ale experiment dramaticky selže. Místo toho,
aby úspěšně přenesl tři děti, celá vesnice i s lidmi zmizí...
Režie: Markus Dietrich, hrají: Flora Li Thiemann, Finn Fiebig a další.

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

Stálé expozice

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

Pozvánky

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Do filmového projektu, který se bude realizovat červenec-listopad 2014, hledáme dvě nové tváře (herce): dívku ve věku 24–30 let, štíhlé postavy, výška cca 160 cm a více, a chlapce ve věku
22–28 let, štíhlé postavy, popř. plnoštíhlé, výška 170 cm a více, tmavé kratší vlasy. Další povahové a ostatní rysy uchazečů se budou posuzovat na místě. Uchazeči by měli mít alespoň minimální herecké předpoklady. V obou případech se jedná o vážnou roli ve filmu ze současnosti
(psychologické drama). Natáčení bude v Moravské Třebové a okolí. Casting se uskuteční dne
28. 6. od 13 do 19 hod. a 29. 6. od 13 do 19 hod. Místo konání: Základní umělecká škola v Moravské Třebové (komorní sál v přízemí). Vaše dotazy zodpovíme na fcastingy@centrum.cz.

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

Výstavy v rámci Fotofestivalu
Moravská Třebová 2014

Výstavy budou zahájeny 28. 6. 2014 a potrvají
do 24. 8. 2014
Pavel Mára (výstavní sál v prvním patře)
Johana Pošová (výstavní sál v přízemí)
Ateliér Rudo Prekopa FAMU (dvorana)

Letní muzikohraní

Zveme Vás 12. 6. v 15:30 hod. do muzea
na příjemné letní posezení, které pro Vás
připravili žáci Hany Dosedělové ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová.
Po roce znovu

Den otevřených ateliérů
V sobotu 14. června se v Pardubickém kraji od 9 do 17 hodin opět otevřou pro veřejnost ateliéry mnoha místních výtvarníků. Do svých ateliérů a zahrad Vás v letošním roce
v Moravské Třebové srdečně zvou:
Zuzana Mičková (Jiráskova 44),
Jana Čubrdová a Jan Paďour (Lázeňská 3)
Podrobnosti na http://www.kultura-chocen.cz/kultura-mesta-chocen/1369809709-den-otevrenych-atelieru.htm

Připravujeme: KULTURNÍ LÉTO
1. 7.–31. 8. Hravou formou za historií našeho
města (v rámci dvorečků)
Výlet do historie našeho města pomocí zábavných kvizů, otázek a úkolů, které se vztahují
k historickému centru a historickým událostem
Moravské Třebové
12. 7. Na Dvorečku ve městě
Bleší trh ve spolupráci s odborem majetku města
(Více informací k oběma akcím uvedeme červencovém čísle MTZ)
13. 7. Cháronovi blázni
Pochmurná pouliční inscenace, loutkové skeče,
tančení na chůdách…
17:00, zámecké nádvoří, vstup volný
20. 7. Pískomil se vrací (pro děti)
Většina postaviček z Pískomila, ale i jeho hosté, se
totiž podíleli na repertoáru kapely Kašpárek v rohlíku
16:00, zámecké nádvoří, vstup volný
26. 7. Moravskotřebovský bramborák
Vystoupí: FOLK TEAM, Ivo Jahelka, Mirek Paleček, BG NOVA, QUANTI MINORIS, FLERETa HOP TROP

14:00–24:00, zámecké nádvoří, vstup volný
3. 8. Jiří Hurich (písničkář)
Písničkář s plně autorským programem „od protestsongu“ až po baladu
17:00, zámecké nádvoří, vstup volný
17. 8. Volné sdružení moravskotřebovských
hudebníků
17:00, zámecké nádvoří, vstup volný
23. 8. Na Dvorečku ve městě
Zábavné a soutěžní dopoledne pro děti, akce se
koná ve spolupráci DDM Moravská Třebová
a Kulturních služeb města. Podrobné informace
uvedeme v červencovém čísle MTZ.
24.–27. 8. Kinematograf bratří Čadíků
Příběh kmotra, Revival, Kandidát, Donšajni
vždy od 21:00, náměstí TGM
30. 8. Kejkle a kratochvíle
Historický průvod, kejklíři, šermíři, rytířské turnaje... ale také skupiny Last Time, Rybičky 48
a Kamil Střihavka se skupinou Leaders
14:00–24:00, náměstí TGM, vstup volný
Změna programu vyhrazena!

6.6.
7.6.
13.6.
14.6.

Páteční Dance Party – Dj Fuller
Oldies Party a Dj Company
Star Dance Night – Dj Tony
Živel v Duku Duku – Dj Maty

představujeme nového Bechera!

20.6.

Rozdáváme dárky s Fernetem

21.6.
27.6.

Předprázdninová Morgan Party – Dj Tony
Božkov Speciál Night – Dj Maty

28.6.

New face Party
bude se malovat a tetovat!!!

– Dj Maty

– Dj Mirek Karásek
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Aktuality

Semináře matematiky dle koncepce profesora Hejného
v ZŠ Kostelní náměstí Moravská Třebová
„Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě
umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na
trhu práce Vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je
a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí,“
vysvětluje autor prof. Milan Hejný. Pod záštitou
Akademie moderního vzdělávání, o. p. s., a Nakladatelství Fraus, s. r. o., proběhl na ZŠ Kostelní náměstí vzdělávací
program akreditovaný v DVPP, určený
učitelům 1. stupně
ZŠ, pod názvem Rozvoj matematické gramotnosti v praxi. Jednalo se o tři semináře
s názornou ukázkou,
jak lze rozvíjet matematické myšlení žáka
vzdělávaného matematice dle koncepce
prof. Hejného. Program byl členěn na tři
klíčové části:
1) Otevřená hodina
- účastníci viděli hodinu matematiky ve
třídě, která je vedena
v koncepci prof. Hejného zkušeným pedagogem.
2) Analýza otevřené hodiny - účastníci

měli příležitost seznámit se se smysluplností jednotlivých aktivit v realizované hodině. Nedílnou
součástí byla diskuse.
3) Teoretická východiska s praktickou ukázkou - účastníci se seznámili s klíčovými odlišnostmi koncepce prof. Hejného od běžné
výuky. Byla představena některá z prostředí,
která naslouchající učitelé viděli ve vyučovací hodině. Zároveň měli pedagogové pří-

ležitost prakticky si vyzkoušet úlohy z těchto
prostředí.
Učitelé získali nové podněty pro výuku matematiky na prvním stupni základních škol. Seminář
seznámil učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka.
V kolektivu žáků budou moci porovnat, do jaké
míry je žákovské uvažování v hodinách matematiky kvalitní.
Pavel Klech

Mladí řečníci
z moravskotřebovského
gymnázia ve finále

„Krása slova mluveného, to je něco překrásného.
Řečnictví je pro nás vším, vyhrát soutěž
snem naším.
Čtrnáct krajů předvede se dnes, ať žije
Mladý Demosthenes!“
Tímto pokřikem zahájili soutěžící celostátní kolo VII. ročníku mezinárodní soutěže Young Demosthenes. Do soutěže,
v níž se účastníci představují ve dvouminutovém monologu na libovolné téma
bez ohledu na žánr, se naše škola úspěšně
zapojuje již třetím rokem. Po vítězstvích
v třídním, školním, regionálním a krajském
kole se Adam Weinlich (2. AV), Dominika
Draesslerová (5. AV) a Kristýna Marková
(7. AV) probojovali do kola celostátního.
V něm Adam Weinlich obsadil ve své kategorii krásné 3. místo. Finálové kolo proběhlo před zraky odborné poroty a televizních
kamer v nádherných a majestátních prostorách Emauzského kláštera. Atmosféra byla
přátelská a motivující. Úžasným zážitkem
bylo setkání s Alexandrem Hemalou, který
finálové klání moderoval, a Janou Adámkovou, duší celé soutěže. Projekt probíhá
pod záštitou MŠMT ČR a také většiny hejtmanů a primátorů.
Vyučující ČJ

Osmáci ze ZŠ Palackého v gymnáziu
Žáci osmých tříd navštívili mediální učebnu
Gymnázia Moravská Třebová. 5. a 14. května byl
pro ně připraven projektový den Zpracování zvuku
na počítači. Dvojice pomocí programu Audacity
namluvily zvukové soubory z krátkých textů bratří Grimmů. Poté žáci jednotlivé namluvené zvukové stopy sestříhali a proložili hudbou. Vytvořenou

zvukovou nahrávku převedli do formátu MP3. Svá
vlastní zvuková dílka si poslechli pomocí programu
Media Player a uložili na vnější paměť. Projektový
den Zpracování zvuku na počítači byl v letošním
školním roce již druhou aktivitou vzájemné spolupráce ZŠ a Gymnázia Moravská Třebová.
Irena Štaffová

Historie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Příběhy z muzejního depozitáře X.
Svatý obrázek
V muzeu jsou shromažďovány svaté obrázky
z různých období, získané různým způsobem.
Většinou bývaly založeny v knihách, darovaných do muzejní knihovny.
Mezi nimi je i kolorovaná rytina sv. Antonína
Paduánského, vytištěná u J. Kranicha v Uničově.
Má rozměry 10, 1 cm x 7 cm. Na rubu je inkoustem psaný text: „Weis Anton. Ders stild der ist
ein dib. Schüler der IIten Klasse. M. T. 1830“
(„Weis Anton. Kdo to
ukradne, ten je zloděj. Žák II. třídy. M[oravská].
T[řebová].
1830.“) První část textu obsahuje gramatické
chyby, druhá část textu
je dopsána jinou rukou,
v psaní zběhlejší.
Svaté obrázky
jsou drobné devoční
grafiky, jejichž kořeny
sahají až do starověku. Ve středověku byly
vkládány i do brnění
rytířů. Svaté obrázky
dnešního typu se objevují v 16. století v souvislosti s nástupem protireformace, měly šířit
katolictví mezi nejširší
lidové vrstvy. K jejich
největšímu
rozšíření došlo v 19. století.
Tehdy se významným
a vyhlášeným centrem
jejich vzniku stala po
Augsburgu Praha, kde
se svaté obrázky tiskly
v zavedených firmách
(Koppe, Hoffmann, Maulini, Morak, Rudl) nejen pro celou habsburskou monarchii. Byly nabízeny v místech slavných náboženských poutí,
v kostelích apod. Sloužily ale i jako dárek ke
křtu, prvnímu svatému přijímání, rovněž k Novému roku a Velikonocům. Vytvářeny byly nejčastěji technikou mědirytu, leptu, od 19. století
litografií a ocelorytinou, a byly často kolorované. Tisklo se na papír, někdy na pergamen nebo
na hedvábí. Obrázky bývají i různě zdobeny,
rozšířené jsou ručně vypichované nebo strojově
ražené krajky papírové nebo z pergamenu, doplňovány jsou nalepenými zlatými plíšky, textilem, zvlášť tištěnými a vystřiženými (někdy
kolorovanými) částmi obrázku. Ve 20. století
vznikají svaté obrázky za pomoci zinkografie,
hlubotiskové fotografie, autotypie, uplatňují se
i další moderní reprodukční techniky. Nejčastějším námětem svatých obrázků jsou Panna Maria
a Ježíš, častí jsou i další světci. Na svatých obrázcích se objevují dobová vyobrazení poutních
míst a zázraků, které se na nich odehrály. Doprovázejí je i modlitby ke světci.
Anton Weis
Antona Weise podepsaného na rubu obrázku
můžeme s velkou pravděpodobností ztotožnit

s Antonem Georgem Weisem, který se narodil
v Moravské Třebové 11. prosince 1823 a téhož
dne byl pokřtěn. V roce 1830 bylo tedy Antonovi šest až sedm let, což by mohlo odpovídat
druhé třídě obecné školy, pokud by školní docházku zahájil ještě před šestými narozeninami.
Jeho rodiče byli Anton Weis, soukenický mistr,
a Thekla, dcera Franze Schenka, soukenického
tovaryše. Rodina bydlela v předměstském domě

ského řádu. Nakonec byl přijat do osamělého
horského kláštera poblíž Forli, kde žili jen čtyři
mnichové.
Když se ve Forli chystal ke kněžskému svěcení,
všimli si představení jeho řečnického a kazatelského nadání. A tak se stalo kazatelství hlavní
náplní jeho činnosti. Antonín také potíral bludy
sekty katarů v severní Itálii, v jižní Francii se
pak účastnil křižáckého tažení proti sektě albigenských.

č. p. 238, tedy v Lanškrounské ulici č. 42. Kmotry byli soukenický mistr Georg Wondra a svobodná měšťanka Paulina Grönigová. Snad právě
od některého z nich dostal malý Anton obrázek
svého patrona.

V roce 1231 se sv. Antonín, vyčerpán svými misijními cestami, uchýlil na statek Campo di San
Pietro. Zemřel 13. června 1231 ve věku pouhých 36 let na padovském předměstí. Svatořečen byl již 11 měsíců po své smrti. V roce 1263
byla v Padově postavena basilika zasvěcená sv.
Antonínovi a byly sem přeneseny jeho ostatky.
U hrobu se udály mnohé zázraky.
Atributy svatého Antonína jsou kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž. Bývá zobrazován,
jak káže rybám, nebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Nejčastěji je však na obrazech
s malým Ježíškem v náručí.
Svatý Antonín je patronem milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod,
proti neplodnosti, starých lidí, chudých, cestujících, pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na
poště, proti horečce, proti nemocem dobytka,
proti moru, proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi, františkánů, zvířat, koní, proti lichvě a úrokům. Modlitba ke sv. Antonínovi se doporučuje při hledání
ztracených věcí.
Svatému Antonínovi Paduánskému je zasvěcen
13. červen, kdy slaví Antonínové svátek i podle
občanského kalendáře.		
-jm-

Sv. Antonín Paduánský
Svatý Antonín z Padovy byl portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel. Narodil se
v Lisabonu kolem roku 1195 (uvádí se 15. srpen
1195), jeho matka pocházela ze šlechtického
rodu. Původně se jmenoval Fernando Martins
de Bulhões. V 15 letech vstoupil do kláštera augustiniánů v Lisabonu. Později byl na vlastní žádost přeložen do kláštera v Coimbře, kde získal
značné teologické vzdělání.
Významným zvratem v jeho životě byl pohřeb
pěti františkánských misionářů, kteří byli umučeni marockými muslimy. Tehdy se mladý Fernando rozhodl tyto misionáře následovat a přestoupil z augustiniánského do františkánského
řádu, kde přijal jméno Antonín. Hned po příjezdu do Afriky však onemocněl zimnicí a nakonec
se musel vrátit do Evropy.
Na zpáteční cestě byla jeho loď zahnána k sicilským břehům. Odtud se Antonín vydal do Assisi
za svatým Františkem, zakladatelem františkán-
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Kolme kuukautta Suomessa – Tři měsíce ve Finsku
Gymnázium v Moravské Třebové se opakovaně zařadilo mezi pouhou dvacítku škol v České
republice a umožnilo svým studentům unikátní
zkušenost: středoškolský studijní pobyt v cizině.
Program Comenius, úspěšně realizovaný školou
již poněkolikáté, obsahuje kromě samotného výjezdu do zahraničí i hostování studenta z ciziny
v české rodině, což je nejenom velký zážitek, ale
také notná dávka odvahy či odříkání. Průběh celého cyklu se pokusila stručně shrnout jedna z letošních účastnic, Tereza Sedlářová: „V letošním
školním roce jsme já a moje nejlepší kamarádka
měly možnost zúčastnit se Individuální mobility
žáků Comenius a staly se z nás výměnné studentky. Věděly jsme od začátku, že program je zaměřen na tři měsíce studia ve Finsku, a že k nám
na podzim přijedou 2 nové ‘‘sestry‘‘. A neváhaly
jsme ani chvíli. Všechno se zdálo daleko a nebylo
potřeba o tom mluvit – potom bylo najednou září

a k nám do města, školy a hlavně domů přijely
Ella Jonninen a Milla Siivonen. Sotva jsme se poznaly a už byl prosinec a holky měly odjíždět! Tři
měsíce utekly jako voda a mít doma sestru navíc
bylo příjemné zpestření, stihly jsme toho dost,
včetně tanečních. Vánoce, lyžařský kurz se školou, únor, odlet. Přesně takhle rychle to ubíhalo
nám. Najednou se se mnou všichni loučili a potom už si jen pamatuji první lekci finštiny. Finsko
je úžasné a já bych jeho návštěvu mohla všem
vřele doporučit, hlavně co se přírody týče. Vlastně ani nemám žádné negativní zkušenosti nebo
zážitky, moje hostitelská rodina byla moc milá,
lidé ve Finsku ochotní a téměř všichni schopní
domluvit se alespoň základní angličtinou. Párkrát
jsme se dostaly do úzkých, snad jsme se i ztra-

tily, ale vždycky to dobře dopadlo – právě díky
ochotě lidí a spolužáků. Ve škole byli na výměnné studenty zvyklí, protože tam jezdí již desítky
let a tráví ve škole i celý školní rok. Poznávání
nových lidí tudíž nebyl problém, jazyková bariéra už vůbec ne! Jakmile přišel týdenní stereotyp
spojený se školou, čas začal utíkat jinak a my si
zvykly. Takže, rekapitulaci za uplynulým půlrokem vidím jako nějakou rychlou čáru, plnou
vzpomínek, překvapení a skvělých zážitků. Jsem
vážně vděčná, že jsem měla možnost odjet a poznat jinou zemi a její kulturu. Ellu po 6 měsících
mohu nazvat sestrou i bez uvozovek a doufám, že
ji ještě uvidím. V mnoha věcech se od Finů lišíme, ale zase tak rozdílní nejsme. Kiitos paljon/
Díky moc!“
Iva Kodešová, mentorka projektu

Okénko ZUŠ
S blížícím se koncem školního roku
bychom vás rádi pozvali

19. června v 18:00 hodin
do Koncertního sálu
na slavnostní vyřazení
absolventů a pasování prvňáčků.
Vyřazení absolventů je symbolickou tečkou za ukončením 7letého nebo 11letého
studia a předání štafety novým budoucím
prvňáčkům. Součástí slavnostního programu bude vystoupení žáků tanečního
oboru a komorních souborů a orchestrů
ZUŠ.
Srdečně gratulujeme výtvarnému oboru
k postupu do celostátního kola Přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán
2014 a Junior Bandu k druhému místu
v krajském kole soutěže ZUŠ tanečních
a jazzových orchestrů.
Již tradiční Podvečer s múzami se koná
5. 6. v 17:30 v Komorním sále. Těšíme
se na Vás.
Základní umělecká škola

Jarní recitační soutěž 2014
Sedmnáctý ročník krajského kola recitační soutěže žáků základních speciálních škol, základních
praktických škol a praktických škol Pardubického
kraje zaklepal koncem dubna na dveře městského
muzea. Recitační soutěž každoročně pořádá místní Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola ve spolupráci s Kulturními službami
města za finančního přispění Pardubického kraje,
města Moravská Třebová. Své básně, texty či recitační pásma přijeli přednést žáci a žákyně z Pardubic, Žamberka, Poličky, Svitav, Brna i odjinud.
Přihlášených bylo 120 dětí z deseti základních či
středních speciálních škol. Recitační soutěž měla
pochopitelně i odborné poroty, které měly opravdu nelehkou úlohu. Soutěžilo se v pěti kategoriích

dle věku dětí a šestá kategorie patřila recitačním
pásmům sborů. Dětí, které svým přednesem zaujaly, byla opravdu spousta. Některá z nejvyšších
míst patřila i žákům naší školy. Ve svých kategoriích se umístili na třetím místě Růženka Burešová, na druhém místě David Kanka, Tomáš Ostřížek, na prvním místě Veronika Lattenbergová
a v kategorii sborů obsadil 2. místo 4. + 5. ročník
základní školy praktické. Letošní ročník krajské
recitační soutěže byl opět příjemným setkáním,
které rozhodně stojí za to pořádat. V přátelské, ač
soutěžně naladěné atmosféře každoročně shlédneme nejinspirativnější vystoupení dětských sólových recitátorů. 		
Za Speciální ZŠ,
MŠ a PrŠ Moravská Třebová Lenka Moravcová

Exkurze a projektové dny v gymnáziu – aktivity z projektu ESF
Exkurze Synthesia Pardubice – žáci kvinty se
seznámili s teoretickými postupy při výrobě chemikálií. Nahlédli do výrobního procesu látek,
které se využívají k hubení nejrůznějších škůdců a seznámili se i s aplikací těchto chemických
látek.
Exkurze Flora Olomouc – v areálu výstaviště měli kvintáni jedinečnou příležitost spatřit
značné množství rostlin, o nichž se učili v rámci biologie. Uvedená aktivita nenásilnou formou
přispěla k rozšíření jejich botanických znalostí.
V rámci projektového dne Zpravodajství zpracovali získané informace z obou exkurzí do podoby webových stránek.
Exkurze Hvězdárna – žáci sexty navštívili
Hvězdárnu a planetárium
v Hradci Králové: Součástí exkurze byla i Galaktická
stezka, která zobrazuje jedenáct nejznámějších nebeských objektů v naší galaxii.

Exkurze Vodní elektrárna – žáci 6. AV navštívili elektrárnu na Dlouhých Stráních. Absolvovali vycházku na Praděd, kde si zopakovali pojmy z geologie a geografie.
Exkurze Jaderná elektrárna – septimáni navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice
a jadernou elektrárnu Dukovany. Žáci zde získali
nové informace o samostatném procesu výroby
jaderné energie, o úložišti vyhořelého jaderného
paliva, o ekologii provozu, o „vztahu“ okolních
obcí k jaderné elektrárně.
Reklama – třídenní projektový blok pro žáky
6. AV. Žáci se věnovali tomuto jedinému tématu
z různých úhlů pohledu. Lektoři téma zpracovali
v pěti vyučovacích předmětech (matematika,

fyzika, chemie, základy společenských věd,
informační a komunikační technologie), čímž
názorně dokázali, že oblast reklamy zasahuje
prakticky do všech sfér lidského života.
Projektový den Hřebeč – žáci kvinty plnili
řadu různých úkolů: vrtali půdní sondu, zjišťovali pH půdy v různých místech trasy, zkoumali prostředí koryta Rezavého potoka, hledali fosílie, určovali azimuty sídel spatřených
z rozhledny na Strážném vrchu. Druhý den se
v prostorách školy zabývali detailnějším rozborem některých přírodnin, zkoumali vlastnosti
půd Hřebečského hřbetu, hledali organismy ve
vzorcích vod z rybníků, prostřednictvím senzorů Pasco sledovali změny koncentrace kyslíku
při fotosyntéze a zpracovávali data naměřená prostřednictvím
přístrojů GPS.
Irena Štaffová,
koordinátorka projektu

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
2.–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.
2.–30. 6. Dítě a dětství
Půjčovní výstava s dětskou tematikou - dějiny, biografie, autobiografie, skutečné příběhy,
vzpomínky a umělecké portréty. Dostupné
v půjčovní době dospělého oddělení.
2.–30. 6. Pradávné vitamíny
Bylinky a zelenina jako hlavní námět půjčovní výstavy. Přístupno v otevírací době dospělého oddělení.
17. 6. Konverzační večer
Chcete si vyzkoušet konverzaci v anglickém,
německém nebo ruském jazyce? Přijďte na
jazykové lekce, které zdarma vedou zkušení
lektoři Hana Krejčová, Miroslav Landa, Šárka
Sekaninová. Začátek v 17:00 hod. v městské
knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
4. 6. Ptáčci
11. 6. Puzzle
18. 6. Včelka
25. 6. Kytička do školy
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK.

2.–5. 6. Pohádkové čtení na zámku
Každodenní podvečerní předčítání pohádek
pro děti na nádvoří zámku. Začátek vždy
v 17:00 hod. Uspořádáno v rámci 4. ročníku Týdne čtení dětem, který pořádá nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Ve
čtvrtek 5. 6. se uskuteční místo čtení představení Co se dělo v pohádkovém lese, které sehraje místní ochotnický soubor J. K.
Tyla.
10. 6. Turnajové odpoledne – Černý Petr
(karetní hra)
Začátek v 15:00 hod. v dětském oddělení, nutno se přihlásit předem! Nejlepší hráče odměníme!

17.–18. 6. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže
Lovci perel, kteří budou mít možnost utratit vydělané moriony. Směna bude probíhat v čase otevírací doby dětského oddělení
knihovny.
Pozor! Čtení na pokračování v soc. službách
a Odpoledne s babičkou se v měsíci červnu
nekoná!
Půjčovní doba o prázdninách 2014
Upozorňujeme čtenáře na prázdninovou změnu výpůjční doby: v červenci a srpnu rozšiřujeme výpůjční dobu dětského oddělení.
Provozní doba všech oddělení knihovny (dospělé oddělení, dětské oddělení, studovna)
bude sjednocena:
Pondělí–čtvrtek: 9:00–17:00 hod.
Sobota: zavřeno

Dům dětí a mládeže hledá aktivní
spolupracovníky pro vedení kroužků
Umíte něco mimořádného, atraktivního, nového? Je
Vám nejméně 18
let? Přijďte mezi
nás a staňte se vedoucím nového zájmového kroužku DDM. Poskytneme

Po stopách české historie
Žáci čtvrtých ročníků se ve vlastivědě seznamují
s historií naší země. Žáci IV. B ZŠ Palackého se
po půl roce učení jeli podívat do Prahy, aby na
vlastní oči viděli místa, kde se odehrávaly naše
dějiny. V úterý 29. 4. si museli přivstat, protože vlak odjížděl v 6 hod. a cesta mezinárodním
rychlíkem stála zato. Doprovázelo je několik rodičů. V Praze jeli metrem i tramvají. Prošli a prohlédli si všechna známá místa – Valdštejnskou
zahradu u Senátu, Hrad s katedrálou, Vladislavským sálem, Zlatou uličkou, Daliborku i střídání
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hradní stráže, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí. Navštívili i kostel u P. Marie
Sněžné s františkánským klášterem, kde viděli
nejstarší strom Prahy tis, nejvyšší oltář a klenbu kostela v Praze, ale i starou historickou klášterní knihovnu. Odpoledne navštívili Vyšehrad,
kde jim p. učitelka Jarůšková ukázala hroby
slavných osobností. Vyhlídka na Prahu z místa,
odkud asi skočil Šemík, byla úchvatná. Večer se
vrátili domů plní dojmů a zážitků. Všichni byli
nadšeni, ještě teď se jim o Praze zdá. Žáci IV. B

Třebovští školáci pravidelně konají výlety do hlavního města. Tentokrát se s významnými
místy našich dějin seznámili žáci čtvrté třídy ZŠ Palackého		
Foto: archív

Vám zázemí pro vaši
činnost v partě fajn
lidí, kteří rádi předávají své zkušenosti
dětem. Kontaktujte
nás na tel. 461 316 786 Bára Švestková, Jana Chadimová, Zdena Tauerová

Výlet do Útěchova
Dne 30. 4. jsme s dětmi navštívili jezdecký klub Edity Weissarové v Útěchově. Pro děti byla připravena jízda na konících. Ve volné chvíli pro děti Barbora
Švestková z DDM připravila zábavná
stanoviště. Po dopoledním programu
jsme přešli na návštěvu k Janě a Josefu Haasovým. Připravili pro nás oheň,
kde byly připraveny párky na roštu. Paní
Hassová pro děti vyrobila čarodejnici,
kterou jsme upálili. Po občerstvení děti
mohly vyzkoušet nespočet dobrodružství. Volný pohyb po velkých haldách,
po kterých je provázeli Honzík s Kubíčkem. Vrcholem byla však jízda na
tříkolce. Pan Haas byl tak hodný a svezl
každé dítě i paní učitelky. Za pestrý program a příjemné prostředí a pohoštění
patří manželům Haasovým veliký dík.
Poděkování patří také Báře Švestkové
za zajištění programu pro děti, které se
právě nevozily na koni. A v neposlední
řadě děkujeme všem, kteří se podíleli na
jízdách pro děti. Tento den byl pro děti
velkým zážitkem, zažily spoustu nových
věcí, byly neskutečně hodné a pozorné,
vyšlo nám krásné počasí a byla to neopakovatelná atmosféra. Ještě jednou všem
velký dík!		
Kolektiv
mateřské školy Piaristická-Zvoneček

strana 12 / červen 2014

DDM

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
3. 6. Krajské kolo OVOV - od 9:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého
3. 6. Houboví skřítci pro ZŠ Linhartice
Zábavně naučné odpoledne zaměřené na známé i neznámé lesní skřítky a houby, se kterými
v lese žijí
5. 6. Obvodní kolo atletické všestrannosti nejmladšího žactva – od 8:30 hod. na hřišti ZŠ Palackého, kategorie chlapců a dívek 2.-5. tříd, rozsah soutěže: 50 m, dálka, míček, 600 m - dívky,
800 m - chlapci
7. 6. Pohádková zahrada – akce pro rodiče zejm. s předškolními dětmi, areál zahrady
DDM, prezence od 9:00 do 9:45 hod., plnění
úkolů na pohádkových stanovištích, sbírání razítek do glejtu a následná audience u královské
rodiny (sladkosti, pamětní medaile). K dispozici
ohniště, toalety, možnost zakoupení občerstvení
– cukrovinky, nápoje, párek v rohlíku, babiččiny
buchty aj. S sebou sportovní oblečení a obuv dle
počasí, pláštěnku, Kč. Startovné 20 Kč (glejt).
Akce ve spolupráci se Zdravým městem v Moravské Třebové
8. 6. Den rodin SLET PRINCŮ A PRINCEZEN. Zábavné soutěžení ve sportovním areálu
Staré Město. Od 14:00 hod., prezentace masek
princátek a princezen, soutěžní stanoviště, vyhodnocení a další program pro širokou veřejnost.
10.–12. 6. Ze života koní
Zábavně vzdělávací program pro děti ZŠ Palackého ve spolupráci s JK Útěchov.

11. 6. Bowlingový turnaj pro děti a mládež –
Bowling Stupka, prezence 16:00–16:15 hod. Věkové kategorie do 8 let, 9–12 let, 13 let a více.
Vyhodnocení v 17:45 hod. Symbolické startovné
10 Kč. S sebou na přezutí botasky – bílá podrážka, možnost zapůjčení obuvi od vel. č. 37. Více
na plakátech
21. 6. Hřebečský slunovrat dětem CESTA
ZA LESNÍMI, LUČNÍMI I DOMÁCÍMI
SKŘÍTKY
Akce pro děti a širokou veřejnost v rámci kulturní akce HŘEBEČSKÝ SLUNOVRAT ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská
Třebová. Soutěžní stanoviště od 14:00 hod. do
17:00 hod. Podrobnosti na plakátech
27.–28. 6. Poslední zvonění aneb Hurá na
prázdniny – pobyt v DDM pro děti z kroužků
DDM a jejich kamarády. Kreativní a sportovní
program včetně bowlingu, návštěvy hvězdárny
a noční hry. Nástup v pátek v 16:00 hod., zakončení v sobotu v 18:00 hod., cena 150 Kč ZÚ
(180 Kč ostatní). Přihlásit se můžete telefonicky,
pokyny s přihláškou ke stažení na našem webu
nebo v DDM. Bližší informace Z. Tauerová
Nabídka na letní prázdniny
POZOR ZMĚNA!
Příměstský tábor na poslední chvíli pod názvem
Bylo nás pět - akční cena 1.000 Kč. Termín
18.–22. 8., denně 8:00–16:00 hod. v DDM. Děti
můžete přihlásit telefonicky, e-mailem do 25. 7.
Bližší informace o programu apod. na letácích,

našem webu nebo v DDM u Z. Tauerové
14.–18. 7. Příměstský tábor v DDM - STVOŘENÍ SVĚTA. Když Zeus pohlédl na svět, zjistil, že krajiny jsou pusté a prázdné. Proto nechal
stvořit člověka. Pojďme si společně zahrát na
bohy a lidi podle starých řeckých bájí a pověstí.
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. Podrobné informace Barbora Švestková
25.–29. 8. Kytarová školička - NA KYTARU
HRAVĚ pro všechny bývalé i stávající členy
kytarového kroužku DDM. Podrobnosti v DDM.

Pro příští školní rok
plánujeme zájmové
kroužky
Hejbánky – pohybový kroužek pro rodiče
s dětmi
Tancáček pro nejmenší – taneční kroužek
Kreativ – pro dospělé

Poděkování

Liga proti rakovině Praha a DDM Moravská Třebová děkují studentkám ISŠ
a Gymnázia v M. Třebové za to, že podpořily onkologická centra v ČR prodejem kytiček měsíčku lékařského v rámci
Květinového dne.

Aktuality
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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
Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy
Upozorňujeme, že v červenci a srpnu je mateřské centrum zavřeno.
V prostorách centra probíhají prázdninové akce.
Plánujeme:
28. 6.–1. 7. Puťák do Zlatých Hor (pro děti od
8 let věku)

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
Středa:
9:00-12:00 Mateřské centrum

19.–25. 7. Dovolená rodin na Šumavě
7.–9. 8. Pěší pouť z M. Třebové do Králík
11.–15. 8. Prázdninová školička s Bobem
a Bobkem (pro děti od 5 let)
Prostory 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.

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 2. 6. v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se
uskuteční 11. 6. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora
sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 739 002 744. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30
hod. v ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní
osoba p. Vašáková, tel. 734 797 498.

Zprávy z OCHMT
Dne 26. června se od 9:00 do 13:00 hod. v parku u Muzea v Moravské Třebové uskuteční akce
Zeptej se mě aneb Den s IZS. Loni měla tato
akce velký ohlas a doufáme, že letošní ročník na
úspěch naváže.
Ukaž, co umíš
Dne 27. května proběhl v zahradě františkánského kláštera další ročník akce Ukaž, co umíš. Zúčastnili se ho senioři a zdravotně handicapovaní.

Všichni si příjemné odpoledne plné her a soutěží
užili a doufáme, že si odnesli i spoustu krásných
zážitků. Tímto bychom rádi poděkovali za účast
Domovu pro seniory v Moravské Třebové, svazu
invalidů a dále studentům Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
za jejich pomoc při organizaci. Velké poděkování patří Zdravému městu Moravská Třebová,
které poskytlo finanční příspěvek.
Co se děje ve službách
Klienti STD Ulita se nyní připravují na plnohodnotný rozjezd v potravinové dílně. Nyní se vybírá sortiment, který bude prodáván v Andělském
obchodě. Již nyní si v obchodě můžete koupit
výrobky z potravinové dílny jako jsou ovesné sušenky, slané tyčinky, čokoládové kokosky
a další.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
jsou zapojeny do dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí. Aktivity projektu jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV. V rámci tohoto
projektu proběhla dne 31. 5. 2014 víkendová
aktivita spojená s přenáškou Drogy a my.
V průběhu 3. červnového týdne dojde v Andělském obchodě k drobným technickým úpravám. Díky těmto úpravám budeme moci rozšířit náš sortiment o regionální produkty.
Krásné červnové dny plné pohody přeje tým
pracovníků OCHMT. Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách:
www.mtrebova.charita.cz

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

9 hod. klášterní kostel

Út, St

18 hod. farní kostel

Čt–So

18 hod. klášterní kostel

Ne

8 hod. farní kostel

11 hod. klášterní kostel
V neděli 1. 6. bude ranní mše sv. v 9:00
hod. ve farním kostele, kde proběhne první
svaté přijímání dětí.

strana 14 / červen 2014

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Směry dalšího rozvoje sportu ve městě ozřejměny
Na další řádné valné hromadě se sešli v multifunkčním zařízení v hale REHAU zástupci všech
oddílů TJ Slovan, aby jako obvykle zhodnotili uplynulé období a deklarovali sportovní a investiční priority probíhajícího období roku 2014.
I po téměř šedesáti letech (vznik 1956) zůstává
struktura TJ funkční i účelná. Členská základna
se zásadně neproměnila, byť je mírně nižší. V 13
oddílech a sportovních subjektech vyvíjí aktivitu
přes 1100 členů, což odpovídá možnostem města této velikosti; fakt, že pravidelně sportuje 1/10
občanů, dle věkového koeficientu až ¼ města, je
samozřejmě potěšitelný. Garantem aktivity jsou
jednotlivé oddíly, hnacím motorem aktivita výkonného výboru. Ten však do kreativity samostatných subjektů však zasahuje minimálně, razí
heslo Jak si to uděláte, takové to máte…
TJ si zachovává i nadále statut významného garanta a koordinátora sportovního vyžití místních
občanů. Zejména jde o pomoc při finančním zajišťování potřeb oddílů, včetně funkčnosti sportovišť. V tom směru VV TJ komunikuje s městem,
jež jeho prostřednictvím uvolňuje sportovcům
přibližně 8 milionů ročně. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji tak může vykazovat přijatelný skluz
(hospodářské výsledky jsou plně kompenzované), přičemž největší díl dluhu hospodaření jde na
vrub výdajů na trenéry. „Ekonomické problémy
nás nečekají ani v letošním roce, kdy disponujeme vyrovnaným rozpočtem více než 10 milionů
korun,“ prozradil ve své zprávě předseda TJ Pavel Charvát. Host valné hromady, místostarosta
MěÚ Václav Mačát, znovu připomněl probíhající
projekty na úseku sportu, k nimž zařadil relaxační park Knížecí louka, stejně jako FITNES-stezky v prostoru Křížového vrchu. Ocenil zahájení
obnovy terasy na tenisových kurtech jako odvážnou investici rozloženou do příštích tří let, zhodnotil stav výstavby cyklostezek k Útěchovu. Jako
vhodnou investici kvitoval realizaci dětského hřiště na fotbalovém stadionu, které zmnoží přístup
rodin s dětmi. Pozornost dle něj zaslouží i sportovní ankety, zejm. aktualizací stávajícího formá-

tu. Své vystoupení skončil stylově: „Díky všem,
kdo žijí sportem a kdo reprezentují naše město. Za
město se těším na spolupráci se sportovci v roce
2014“. V diskusi zástupců jednotlivých oddílů
zaznělo jednoznačně, že „maximalistické a vrcholné úspěchy jsou až druhotné, rozhodující je
především pravidelná efektivní aktivita“. V tom
směru k nejaktivnějším sportovním odvětvím ve
městě patří hokej, fotbal, cyklistika, ženský volejbal, atletika, střelectví, cyklistika, stolní tenis,
travní lyžování či turistika. Projevem jsou tradiční akce ve městě konané v průběhu roku (Vandr
skrz Maló Hanó, seriál Cykloman ad.), stejně tak
četné úspěchy zdejších sportovců. Výrazného výsledku v novém roce 2014 dosáhli futsalisté, když
nepropadli mezi ligisty v národním finále Českého poháru. Odměnou jim byl vstup do TJ Slovan
(jako součást oddílu ASPV). Stejně lze hodnotit
úsilí hokejistů (krajští šampióni, juniorka 2. místo). Šachisté po roce vybojovali postup do KP
I. třídy, v daný okamžik na podobný dosáhly
i volejbalistky. I fotbalisté se po ročním působení
v I. A třídě vrací mezi krajskou elitu, kam logicky
patří. Turisté vykazují zhruba 5 akcí měsíčně (ve
všech odborech), cyklisté se prosazují na všech
frontách (M. Hájková, J. Doležel aj.). Kulturisté s 88 členy objevili kromě P. Havlíka dalšího
reprezentanta (Martin Rašner). Nelze pominout
ani sportovce, kteří nalézají uplatnění jinde a přitom reprezentují Moravskou Třebovou (cyklista
L. König - profi stáj NetApp, hokejista M. Langhamer - farma NHL, florbalisté Jiří Skácelík Fb Svitavy, fotbalisté Abrahám, Holub, Konečný
a mnozí další. Atletika „vstala z mrtvých“ a udržuje si stabilní úroveň (2. liga), její součástí je
v současnosti nově ambiciózní tým žen. Sport
v Moravské Třebové má jinou strukturu a podíl
sportovních odvětví (což je závislé na zázemí
a podmínkách) než Svitavy, Litomyšl či Polička,
přesto mohou třebovští vykázat mnoho podnětného a interesantního (reprezentanti v kimbale)
a vyjádřit spokojenost. Tak se na valné hromadě
TJ Slovan fakticky stalo.
(mt)

Běžci na trase z Dětřichova opět uctili oběti války
Připomínka 69. výročí konce 2. světové války se
v Moravské Třebové uskutečnila v tradičním formátu, takže 8. května nemohl chybět Dětřichovský
memoriál, v jehož 39. ročníku uctili běžci silničního běhu, dvoustovka mládeže na tzv. Malém DM
a půltisícovka přihlížejících na moravskotřebovském rynku či podél trasy důstojně památku žen
z Ukrajiny, Polska, Běloruska a jejich dětí z „porodního tábora“ v Dětřichově (fungoval tu v letech
1943-45). Na trasu z Dětřichova do Moravské Třebové dlouhou 8,1 km vyběhlo 66 účastníků v sedmi věkových kategoriích. Loňský vítěz Radek
Hübl na startu opět nechyběl a hned od začátku nenechával nikoho na pochybách, že míní své prvenství zopakovat. To se mu podařilo, ovšem k zisku
poháru musel vydat hodně úsilí. V šestičlenném
vláčku, který se před polovinou trati „utrhl“ zbytku
startovního pole, měl také svého kolegu z Ústí nad
Orlicí Martina Moravce, zdatně jim sekundovali
i českotřebovský Martin Vacek, lanškrounský Jiří
Chlup, šumperský Jaroslav Ženčák a zejména domácí Martin Berka. Právě do něj vkládala naděje
desítka atletů AK Moravská Třebová, kteří pojali
účast jako trénink na blížící se vstup do druhé ligy.
Berka byl v cíli jako druhý. Tempo ti nejlepší dokázali vystupňovat, takže nebylo žádných pochyb.

Kromě široké účasti domácích atletů upoutal fakt,
že v každé kategorii byl úspěšný „přespolák“ (Prostějov, Šumperk, Brno, Praha, Třebíč, Vamberk
aj.). Z třebovských byli nejlepší Berka, Sekanina,
Sekaninová, Michálek, Kadidlo. Nejstarším účastníkem byl A. Bílek (1934).
Značnému zájmu se těšil paralelní Malý dětřichovský memoriál pořádaný už po jednatřicáté
(od r. 1983). V různých věkových kategoriích
(3-16 let) se na start postavilo více než 180 dětí,
včetně těch nejmenších. Třebovské náměstí se
tak doslova zaplnilo rodiči a stovkami přihlížejících občanů, kteří nefalšovaně vzdávali hold
každému, kdo zdárně doběhl do cíle. Organizátoři podnětného sportovního dopoledne biatlon
klub AVZO, DDM a komise Zdravé město mohli
být bezesporu plně spokojeni.
39. Dětřichovský memoriál – vítězové: Radek Hübl (Vencl Team Ústí nad Orlicí, muži A),
Martin Vacek (Iscarex Česká Třebová, muži B),
Jaroslav Ženčák (TJ Šumperk, muži C), Oto Kubišta (Iscarex Česká Třebová, muži D), Adam
Bocek (Biatlon Prostějov, junioři), Eva Sekaninová (Moravská Třebová, ženy A), Jana Matyášová (Dolní Dobrouč, ženy B). Vítězný čas měl
hodnotu 26:13,3.		
(mt)

Sport

SUPERBIKE – blátivý díl
Cyklomanu

O terénní časovku na severním okraji M. Třebové, s náročnými sjezdy a výjezdy, je už několik let
v rámci seriálu Cykloman značný zájem. Očekávání vyvolával Superbike i letos, leč málokdo tušil,
jaké získá atributy. Při startu se spustil liják a po
dvou hodinách se 9 km trať (Sušice - Dubina - kolem Hradiska - Sušice) změnila k nepoznání a připomínala spíš bahniště divokých prasat. „Do kopce to nejelo kvůli nabalenému blátu, z kopce kolo
mizerně brzdilo, na kořenech a trávě nebezpečně
klouzalo. I já zažil pád!“ popsal své prožitky ze závodu nejúspěšnější junior K. Urbášek. O pády nebyla tentokráte nouze, naštěstí zůstaly bez zranění.
Vítězem se stal každý, kdo se dostal zdárně do cíle.
Závod jako loterie
Mezi 66 bikery ze širšího regionu, z domácích favoritů chyběli na startu Němčík a Orálek. V kuloárech se nejvíce sázelo na trojici medailistů Schön
- Pocsai - Doležel. „Bude to loterie, snad by bylo
lepší jet trať na bruslích. Ale vzpomeňte na mou
předpověď, že letos bude každý závod mít jiného
vítěze,“ prorokoval organizátor a stavitel tratě Josef Doležel. S minutovými odstupy vyrazili bikeři
do náročného terénu s jediným cílem: dojet! „Vítězství a umístění v desítce bude dnes jakási přidaná hodnota,“ s úsměvem komentoval S. Pocsai.
Jak předpověděl, tak se stalo, on sám se do ní nevešel. Po dvou hodinách byli konečně všichni v cíli!
Rozestupy nejlepších bikerů byly tentokráte větší,
také celkový čas o tři minuty nabobtnal. Všechny
překvapil matador Petr Štěpař, když v cíli se lakonicky, leč lapidárně vyjádřil: „Jelo mi to, věřil
jsem si, rozhodovaly zkušenost, risk a štěstí, měl
jsem všeho dost, a tudíž z výsledku radost!“ Překvapili mladí junioři, kteří viditelně dotáhli „svět
jedničkářů“. Bylo to dobrá propagace mountbikové cyklistiky, závod ukázal, že cyklisté jsou tvrdí
hoši. Spokojeností zářila i padesátka dětí v doprovodném závodu Cyklománek.
Výsledky celého startovního pole (dle jednotlivých kategorií) naleznete na www.cykloman.cz

Sport v ZŠ Palackého

Nástup jara a blížící se konec školního roku sebou
přináší také účast v již zaběhnutých, či nových
sportovních soutěžích. I žáci naší školy se několika
takových soutěží v posledním období zúčastnili.
Jednou z těch nových byl koncem dubna fotbalový
turnaj E.ON CITY CUP ve Svitavách, kde dvojice žáků 1. až 5. tříd soupeřily v mini fotbalových
arénách. Turnaje se zúčastnilo sedm škol. Finále
se odehrálo v režii Moravské Třebové. Naši malí
fotbalisté čestně a bez taktizování získali 2. místo
a 900 bodů do dalších bojů tohoto projektu.
Mezi další úspěšné akce patří již „zaběhnutý“ Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV).
Okresního kola, jehož patronem byl olympionik
Gejza Valent, se zúčastnilo 7 škol s celkem 106
závodníky. Naše družstvo složené ze čtyř dívek
a čtyř chlapců, a také jednotlivci, soutěžili v šesti
disciplínách. I přes nejnižší věkový průměr družstva se nám podařilo obsadit první místo a postoupit do krajského kola pořádaného 3. června naší
školou za účasti olympioniků a mistrů světa.
Dominovali jsme také ve fotbale, kde kluci zvítězili v obou kategoriích v obvodním kole McDonald´s CUP. A jako vítěz okresního kola kategorie A si
vybojovali postup do krajského finále.
I atletická soutěž Pohár rozhlasu nám přinesla
dvě třetí místa (mladší dívky a chlapci) a jedno
druhé (starší chlapci) v okresním kole.
Učitelé ze ZŠ Palackého

Sport

Červnová sportovní
pozvánka
Fotbal
1. 6.
7. 6.

9:00 Přípravka - pohárové utkání
10:00 C muži - Borová
10:00 Dorost SKP - FC Jiskra
8. 6.
17:00 A muži - Jiskra
15. 6.
10:00 B muži - Libchavy
16:00 Žáci - Lanškroun
21. 6.
17:00 A muži - Načešice
22. 6.
17:00 Dorost SKP - Ústí n/O.
17. a 18. 6. - vždy od 10 hodin Stars Cup mezinárodní turnaj mládeže za účasti ČR,
SR, Německa, Nizozemska
27. 6. 17:00 Hradologie/zámkologie: střetnutí fotbalových gigantů-ligistů FC Baník
Ostrava vs. AS Trenčín
Cyklistika
4. závod Cyklomanu - BACH (Bohemian
Adventures Challenge)
7. 6. 12:00 hodin (prezence od 10 h.) - ředitel: Vladimír Dokoupil (724 927 157)
Cykloturistická akce na horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Závod je určen pro dvojice
- mužské, dámské i smíšené - pro aktivní
bikery nebo pro příležitostné hobíky. Tempo i trasu si určuje každý individuálně. Morálním vítězem je každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.
5. závod Cyklomanu 2014 - MIRVA Tour
28. 6. - start v 12:00 hodin, předtím prezence
Silniční závod na trase Staré Město - Rychnov na Moravě - Žichlínek - Lubník - Tatenice - Krasíkov - Třebařov - Staré Město.
Délka okruhu 30 km (4 kola) - počet libovolně volitelný.
Cyklománek: elévové – ročník 2009 až
2012 – distance 1,5 km D1 – ročník 2006
až 2008 – distance 1,5 km D2 – ročník 2003
až 2005 – distance 3 km D3 – ročník 2000
až 2002 – distance 4,5 km
Volejbal
14. 6.
10:00 a 13:00 VK M. Třebová VK Vysoké Mýto		
(mt)

Fotbalisté zvládli návrat
do KP v předstihu

Pět kol zbývalo při uzávěrce MTZ do konce
soutěžního ročníku a fotbalisté SKP Slovan už
nemohou nepostoupit! Zatím průběžně vedou tabulku I. A třídy, nicméně na nepostupová místa
mají náskok 12 bodů. Přiznejme si, že tak špatně nebude, aby se stalo něco neočekávaného,
nepředvídatelného. Na opačném pólu se ovšem
umisťuje B tým - měl být coby nováček „štikou“
1. B, jenže zatím urputně bojuje o setrvání v soutěži. Podobně jsou na tom dorostenci. Věřme, že
se to oběma týmům podaří, zatímco žákovské
celky už musely podobné úsilí vzdát. S družstvy
přípravky naopak panuje spokojenost. Fotbalovým fanouškům jako zpestření před blížícím se
MS v Brazílii lze nabídnout další dvě připravované akce ve městě: Stars Cup - dvoudenní mezinárodní mládežnický turnaj a akci nazvanou
Hradologie/zámkologie, v jejímž průběhu uvidí
diváci ve vzájemném duelu ligové týmy z ČR
a SR (FC Baník Ostrava a AS Nitra).
(mt)
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Atleti vstoupili do bojů
První kolo II. ligy mužů, skupina C, se uskutečnilo Ústí nad Orlicí (17. 5.). Třebovská ekipa jela
v co možná nejsilnější sestavě, jejich ambice mířily vysoko. Hlavně chtěli zdárně asistovat Ústí
n/O., (hlavní rival o konečné 2. místo), což však
u zkušeného týmu v domácím prostředí bylo
téměř nemožné. Přesto mladí atleti nezklamali. V konkurenci dalších 5 družstev vybojovali
celkové 4. místo. I s tím jsou velmi spokojeni,
vždyť sezóna se teprve rozjíždí.

Historii atletiky píšou i ženy
Pro atlety AK MT byl orlickoústecký závod pikantní ještě tím, že jim sekundovaly ženy. Navzájem se obě skupiny povzbuzovaly, což působilo jako přirozený a dovolený dopink. A jak se
ukázalo, přineslo to své ovoce. Při své premiéře
v druholigové soutěži (II. ligy žen, skupina C)
sbíraly ženy především zkušenosti, rozhodně se
neztratily - vyrovnaly se silnému „středu“, takže
vědí, jak se zlepšovat. Celkově dosažených 98
bodů stačilo sice jen na 6. místo, přesto je to velký úspěch. O své suverenitě neponechaly nikoho
na pochybách domácí atletky. Za třebovské atletky nastoupily: Sekaninová Eva (100 m, dálka),
Rodová Markéta (200 m, 400 m, dálka), Bekeová Veronika (400 m, oštěp), Juříková Eva (400
m, 800 m), Mlčochová Aneta (1500 m, 3000 m),
Šunková Zdenka (400 m př., výška), Šatníková
Zuzana (400 m př., oštěp), Bambušková Ivona
(výška, štafeta 4x100), Ambrozová Petra (koule,
oštěp), Černá Dana (disk). Nejlepšího výkonu
dosáhla Zdenka Šunková, když vyhrála běh na
400 m překážek (74,38)		
(mt)
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Program činnosti Klubu
českých turistů

1. 6. Autobusový zájezd na Rozkvetlou Pálavu.
Odjezd přihlášených zájemců v 6:30 hod. od autobus. nádraží, předpokládaný návrat kolem 18 hod.
Pěší procházka v délce 14 km v lokalitě mezi Novomlýnskými nádržemi a Mikulovem. Zajišťuje J.
Schneeweiss
7. 6. Oslava výročí 5 let od otevření rozhledny
Pastýřka. Podrobnější informace na samostatných
plakátech.
12. 6. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru
KČT od 19:00 hod. Upřesnění programu na prázdniny 2014, upřesnění organizačních záležitostí zájezdu na Podzvičinsko.
14. 6. Účast na DP Přes kopce a dolíky, trasy: PT
5, 10, 15, 30 km, CT 35, 40, 55, 100 km. Start Dolní Dobrouč, fotbalové hřiště za kostelem, pořadatel
KČT Dolní Dobrouč 2009. Cykloturistický výlet do
Dolní Dobrouče v délce cca 75 km. Sraz zájemců
o účast v 8:00 hod. u autobus. nádraží. Návrat do
18:00 hod. Podrobnější informace o turistickém
pochodu na www.preskopceadoliky.cz. Zajišťuje L.
Weinlich, H. Kopřivová
21. 6. Účast na cykloturistické jízdě Na kole okolo
Konice, trasy 20, 40, 60, 90, 120 km. Cykloturistický výlet do Konice v délce cca 70 km. Sraz zájemců
o účast v 7:20 hod. u autobus. nádraží. Podrobnější
informace nejen o cykloturistické jízdě, ale i o turistickém pochodu KONICKÉ ŠTRAPÁCE na www.
stdostal.unas.cz. Zajišťuje D. Mikulková
V měsíci červnu 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

Koloběžky vodou křtěné

Staré Město a Moravská Třebová se opět po dvou
letech staly místem konání ROLLO ligy v koloběhu. A znovu jako před lety se stala akce zpestřením víkendu, který jinak pokazilo počasí. Náročný
program 1. ligového kola v našem regionu zajišťoval staroměstský Pavel Legát, který po svém několikaletém působení v Kidokai Jablonec n/N. se
v současnosti stal „štikou“ v týmu Lipenští draci
(Lipník n/B.). „Koloběžky jsem do Moravské Třebové přivedl už před šesti lety. I přesto jsem byl letos mírně nervózní, když jsem nestíhal, ale závod je
závod, ten jsem si vychutnal!“ netajil se svou spokojeností. V sobotu se uskutečnil tzv. dlouhý závod
(30 km) na trase Staré Město - Třebařov - Petrušov,
pravidelně střídající drsné výjezdy a prudké sjezdy.
Mezi muži kategorie Masters neměla konkurenci
dvojice reprezentantů Alois Onderka (Lipenští
Draci) a Ladislav Provod z klubu PSP KK Plzeň.

Oba získali bezpečný náskok před svými pronásledovateli Milošem Tichým (Koloběžky Náchod)
a Pavlem Legátem (Lipenští draci) - 01:12:29.
Jména nejlepších s dosaženými časy naleznete na
www.kolobezky.com. Druhý den pokračoval náročný program v Moravské Třebové kratším kritériem
(9 km), v němž hlavní favorité proměnili svá pořadí: 1. Provod - 2. Onderka. Skvělého umístění dosáhl domácí organizátor Pavel Legát (bronz) před
Milošem Tichým. Pořadatelé se nakonec shodli,
že ani déšť nebyl překážkou výborné atmosféry,
která mezi scootery pokaždé panuje. Ostatně každý start závodu začínají sborovým pokřikem „trhni
nohou!“, což si lze vysvětlit i jako symbolické pohrdnutí momentálními potížemi a problémy. Koloběžky se v dešti neutopily a znovu učarovaly. Byly
to dva dny vzrušení, emocí, radosti a dobré nálady
mezi 139 účastníky z celé ČR.		
(mt)

Bohemia aerobic tour 2014

Naposledy jste se dověděli o sportovně-tanečních
úspěších skupin Alegria (Radost) a Crazy Cats
(Bláznivé kočky). Dnes doplňujeme o další skupinu
Kecky. Taneční uskupení se zúčastnilo v Kutné Hoře
4. kola postupové soutěže v pódiových skladbách
Bohemia aerobic tour 2014. V tanečním maratónu
(8-19 hodin) mezi 161 týmy převážně z velkých
měst nechyběly ani zástupci z regionu. Soutěžilo
se v kategoriích Step, Fitness, ATS, Sport, Dance,
Komerční aerobic. I přes velké množství soutěžících se všem tanečníkům udělovaly diplomy a věcné ceny a první tři místa dostávala medaile. Jestliže
skupina Crazy cats skončila v kategorii Dance (věková skupina 10-16 let) na 4. místě (všechny teamy
v této kategorii byly vyrovnané, takže i tato pozice

je vlastně úspěchem), skupina Kecky obsadila v kategorii Dance (věková skupina nad 16 let) 2. místo
a děvčata se ozdobila stříbrnými medailemi. Zúčastní se tak celostátního finále, které se uskutečnilo
znovu v Kutné Hoře (po uzávěrce MTZ).
Přibližme si ještě skupinu Kecky. Jde o amatérskou
pohybovou skupinu, která ve svých choreografiích
využívá prvky zumby a aerobicu. Má teprve krátkou historii – vznikla v lednu 2014 – ze zcela prozaických pohnutek. Ženy si potřebovaly poklábosit
a stihly si i zatančit. O jejich šikovnosti mluví jejich
úspěchy. Kecky trénují hodinu týdně (pod vedením
Heleny Gálové ve Starém Městě), v současné době
tvoří skupinu 16 členů. A toto berte jako výzvu: držte nám palečky a přijďte se na nás podívat.
(mt)

strana 16 / červen 2014

Sport
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E.ON City Cup ve Svitavách vyhrála ZŠ Kostelní náměstí!
Zcela nový projekt zaměřený na
školní mládež i veřejnost připravila
společnost E.ON. E.ON City Cup má
2 fáze. V té první se hraje fotbálek
v klecích, ve druhé se řeší otázky zaměřené na ekologická a energeticky
úsporná opatření. Dne 16. 4. se vydalo 30 dětí i se svými učiteli - trenéry reprezentovat naši školu ve fotbale do kruhových arén na náměstí ve
Svitavách. Soutěžili žáci 1.-5. tříd,
z každé třídy dvě dvojice chlapců
a jedna dvojice dívek. Kruhové arény
měly průměr 5,5 m, dvě minibranky,
podklad tvořila umělá tráva. Hrálo se ve 2 skupinách, přičemž naše
škola po celou dobu turnaje neokusi- Žáci z Kostelního náměstí zazářili v soutěži o pohár energetiků

Volejbalistky usilují o postup
Volejbalistky míří za postupem. Tak se to jevilo ještě před zahájením jarní části soutěže KP
II. Děvčata získala na podzim slibný náskok
před dvojicí Lanškroun - Litomyšl, v současnosti se jim tolik nedaří. Jak zmínil okresní tisk:
„Hráčky Slovanu vyklidily špičku.“ V zápase
s Lanškrounem vyšly volejbalistky VK Slovan
naprázdno. „Vše je ovlivněno několika faktory.
Máme řadu zraněných hráček, mladá děvčata,
jež máme momentálně v týmu, jsou kvůli studijním povinnostem vytíženy a kromě toho naše
konkurentky (Lanškroun) mají o dva zápasy více.
Rozhodně neházíme flintu do žita,“prozradila
kapitánka Dagmar Netolická. Takže z nedávné
jistoty zůstaly rozpaky a zbývá jen doufat, že dohrávky s horšími týmy zvládnou mnohem lépe
a znovu zabojují o vytoužený postup. Za měsíc
budeme chytřejší.
Lanškroun C - VK M. Třebová 3:1 (-14,17,11,18)
Lanškroun C - VK M. Třebová 3:0 (14,15,22)
VK M. Třebová - Žichlínek A 3:0 (16,18,20)
VK M. Třebová - Žichlínek A 3:1 (17,16,-15,20)

Průběžné pořadí: 1. Lanškroun C (39), 2. Litomyšl (35), 3. Moravská Třebová (32), 4. Česká
Třebová (32), 5. Žamberk (17), 6. Vysoké Mýto
(16), 7. Žichlínek (9).		
(mt)

Mažoretky Střípky děkují za finanční
podporu, která se jim dostala od rady města
a které si děvčata velice váží. Reprezentace
našeho města je pro Střípky stále prioritní.
Za mažoretky Eva Kalábová.

Moravskotřebovský thaibox na mistrovství světa
V minulém čísle zpravodaje jsem nastínil další z velkých šancí moravskotřebovského klubu
thajského boxu Bonus Gym, jakožto účast našeho talentovaného závodníka Lukáše Novosada na
MS v Muay Thai (thajský box) organizace IFMA,
konaném od 1. do 10. 5. v Malajsii. Lukáš ještě těsně před samotným šampionátem strávil týdenní tréninkový a zároveň aklimatizační pobyt
v Thajsku na ostrově Koh Samui, kde ladil formu.
Na samotném MS se letos sjelo neuvěřitelných
103 států ze všech koutů světa. Lukáš se vlivem
šťastného losu dostal do semifinálových klání
a ve výsledku přivezl pro českou republiku, a samozřejmě i pro náš klub, bronzovou medaili! Radost mladého sportovce je samo sebou obrovská,
ale zákulisí podpory ze strany našeho státu je více
než smutné. Tento náš sport je stále bohužel v pozadí co se týče různých finančních podpor naší
asociace CMTA (česká muay thai asociace), tudíž
není naplno schopna zajistit finanční prostředky
svých reprezentantů tak, aby se mohli na podobných šampionátech účastnit všichni ti, kteří si to
zaslouží. Lukáš i všichni ostatní z reprezentace
si vše museli bohužel hradit sami a věřte, že to

nebylo málo. Proto také naši republiku v Malajsii reprezentovali pouze čtyři sportovci. Tři z nich
však dokázali dosáhnout na bronzové medaile!
Tito sportovci vynaloží neuvěřitelné úsilí, aby se
mohli utkat s těmi nejlepšími. Stojí za tím hodiny
a hodiny tvrdého tréninku, shazování váhy apod.
V každém odvětví sportu se cesta k úspěchu musí
vydřít a já si myslím a závěrem chci říci, že i tento
náš sport si zaslouží trochu toho uznání a pochopení.
Milan Margetin, trenér klubu

V Moravské Třebové
v červnu opět na
ligový fotbal

V pátek 27. 6. od 17:00 hodin sehrají na fotbalovém stadionu v Moravské Třebové přípravné utkání přední český ligový klub FC
Baník Ostrava a druhé mužstvo právě končícího ročníku slovenské ligy AS Trenčín.

Foto: archív

la hořkost porážky. Ve skupině jsme
postupně porazili svitavské školy
T. G. Masaryka a Felberovu a také
školu z Poličky. V semifinále pak
školu z náměstí Míru Svitavy a ve
finále školu z Moravské Třebové
Palackého. Všem reprezentantům
patří obrovské poděkování, stejně
tak trenérům - učitelům, kteří je na
turnaj připravovali a v neposlední
řadě i rodičům, kteří přijeli své bojovníky povzbudit. Odměnou hráčům pak byl pohár a diplom z rukou
pana starosty, 10 fotbalových míčů
a pro každého dres, který jim zůstane
na památku.
Učitelé 1. stupně ZŠ Kostelní náměstí

Atletické jaro u Kostela

Na konci dubna proběhlo v Moravské Třebové okresní kolo OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Soutěžilo se v pětiboji
(sprint 60 m, hod medicinbalem, skoky přes švihadlo, kliky a běh na 1 000 m). Naši školu reprezentovalo osmičlenné družstvo a osm jednotlivců. Družstvo (Petra Podhorná, Tereza Radová,
Anna Váradi, Markéta Stránská, Ondřej Holub,
Jakub Dvořák, Michal Racl a Dominik Konečný)
skončilo na čtvrtém místě. Z jednotlivců si postup
do krajského kola vybojovali Jakub Dvořák, Markéta Stránská, Jolana Peterková a Sára Svozilová.
Starší dívky se celé jaro připravovaly na atletický
Pohár rozhlasu a pečlivý trénink se vyplatil. Družstvo dívek 8. a 9. tříd (Markéta Stránská, Jolana Peterková, Tereza Jáchymová, Sára Svozilová, Anna
Váradi, Vendula Školařová, Aneta Jiroušová a Vendula Beyerová) vyhrálo oblastní kolo a postoupilo
do okresního kola. V okresním kole 13. 5. v Litomyšli si bodový zisk dívky ještě vylepšily a skončily na skvělém třetím místě. Vladimíra Machačová

Mladí tenisté
zahájili úspěšně

Tenisová mládež ve městě se rozvíjí nejen početně,
ale také výkonnostně. V letošní sezóně reprezentují moravskotřebovský klub čtyři mládežnická družstva, dorostenky vypomáhají v družstvu dospělých
a další hráči a hráčky hostují v týmu dorostu v Jevíčku. Začátek sezóny byl nabitý událostmi a také
úspěchy. Předposlední víkend v dubnu se uskutečnily meziokresní (krajské) přebory ve všech kategoriích. Náš klub reprezentovala dvě děvčata v kategorii mladších žákyň a dvě dívky v kategorii dorostu.
A mladší žákyně, Hanka Hájková a Petra Podhorná,
vybojovaly nádherné třetí místo ve čtyřhře! Poslední dubnový víkend proběhlo dvoudenní předsoutěžní soustředění mládeže, jehož se účastnilo na pětadvacet dětí z pěti kategorií. Kromě dopilovávání
technických nedostatků se hráči a hráčky věnovali
tenisové etice, řádům a pravidlům. A výsledky se
dostavují! Družstvo mladších žáků svá utkání doposud spolehlivě vyhrálo. Babytenisté po úvodní
prohře vybojovali cennou remízu, jen nejmladší benjamínci zatím získávají zkušenosti bez bodu. Ale
sezóna zdaleka nekončí a další vítězství se brzy určitě dostaví!
Iva Kodešová, vedoucí mládeže
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