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Moravská Třebová otevírá náruč letním
návštěvníkům i obyvatelům města
Ukázat projíždějícím a návštěvám, že Třebová
není jenom renesance a baroko na své východní
straně, a připomenout místním, že máme v samotném centru několik zajímavých koutků, kde
lze strávit hezké chvíle, by měl balíček letních
programů nazvaný Otevřená náruč města – Na
dvorečku ve městě.
V souvislosti se záměrem přilákat k nám zajímavé počty turistů, pro něž byl vytvořen produkt
Cesta od renesance k baroku (CRB), který má
přivést návštěvníky k poznávání historických architektonických a uměleckých zajímavostí města, jsme se rozhodli zajistit v době letní prázdninové sezóny také oživení centra Moravské
Třebové mimo trasu CRB.
S touto ideou souvisí také záměr zaplnění kulturní prázdnoty letní sezóny pro návštěvníky,
i místní občany, a především premiérové využití odkrytých dvorů, které se v souladu s původní
myšlenkou deparcelace z počátku devadesátých
let dvacátého století měly stát právě místem setkávání obyvatel města, zákoutími pro trávení
odpočinku a pro relaxaci přímo v centru Třebové.
Program tvoří ti, kteří umějí a chtějí
V rámci vytvořeného programu také razíme
myšlenku zviditelnění organizací zabývajících
se realizací volnočasových aktivit, jako jsou

srdečně zvou na svoje programy a doufají, že
DDM, kynologové, charitní organizace a další.
vám zpestří a zpříjemní pobyt ve městě, pokud
Program letních dvorů najdete na plakátech
zde budete trávit letošní doufejme krásné pravé
uvnitř červencového a srpnového vydání Moléto!		
Dagmar Zouharová
ravskotřebovského zpravodaje. V souhrnu
uveďme, že v červenci nás čeká jedno hraní na dvorečku, v pátek
19. července, a v srpnu
se o víkendu pobavíme
dvakrát, o sobotách 10.
a 24. srpna. Součástí třebovského kulturního léta budou i koncerty na
zámku, Kulturními službami obnovovaná tradice hraní na venkovním pódiu, sestaveném
uprostřed nádvoří právě za účelem drobných
muzikantských vystoupení v rámci turistické
letní sezóny. Město Moravská Třebová, ChariDen otevřených ateliérů konaný na konci června si užili návštěvníci
ta, kynologická skupina
zahrady u Trantírků v Sušicích, kde se pořádal už podruhé. Nejagility, Dům dětí a mlámladšímu se líbily figurální zahradní skulptury z dílny Jany Trantírkové ze šamotové hlíny. Více o akci na straně 4.
Foto: archív
deže a Kulturní služby
Moravská Třebová vás

Naši pekaři už léta bodují. Nejlepší chléb roku se peče
v Moravské Třebové
Články s tímto titulkem se objevily počátkem
června v mnoha českých médiích. Zmiňovaly každoroční účast jedné z našich nejvýznamnějších
firem v celostátní akci Dny chleba konané pravidelně v Pardubicích. Na této akci se setkávají odborníci a představitelé výrobců z celé ČR včetně
představitelů odborného školství, dodavatelů pekařských surovin i pekařských zařízení. Pravidelná je i účast významných hostů. Zlatým hřebem je
soutěž o „Chléb roku“ v kategorii konzumní chléb
1 200 g, a v kategorii řemeslný chléb. Třebovská
pekárna se této akce pravidelně zúčastňuje a již několikrát získala významná ocenění. V roce 2010
získal výrobek Březovský chléb ocenění „Řemeslný chléb vynikající kvality“ a v roce 2012 získal
ocenění „Chléb vynikající kvality“ konzmumní
chléb 1200 g. Největšího úspěchu však třebovská
společnost Moravec – pekárny s. r. o. dosáhla v letošním ročníku. V posledně jmenované, této pro
pekaře královské kategoriii, se na nejvyšší příčce
umístil Moravcův konzumní chléb 1 200 g a získal
tak prestižní ocenění „Chléb roku 2013“.
Třebovští pekaři si získaného ocenění nesmírně
váží. Vždyť právě konzumní chléb se v ČR řadí

mezi základní potraviny, se kterými se spotřebitelé setkávají na svém stole takřka každý den.
Samotné složení konzumního chleba, pouze pšeničná a žitná mouka, voda a sůl, může vyvolat
zdání, že se jedná o jednoduchý výrobek. Avšak
v pekařině jde o hlavní kategorii právě proto,
že vyrobit dobrý chléb není vůbec jednoduché.
Toto tvrzení dokazuje fakt, že i při stejném složení produkuje každá pekárna chléb s odlišnými

Vladimír Moravec přebírá hlavní cenu Foto: archív

znaky. K úspěchu třebovské pekárny právě u celého sortimentu chleba nevedla jednoduchá cesta. Již v devadesátých létech společnost investovala do speciální technologie výroby přírodního
kvasu. Metoda, která je společností využívána,
je dosud v ČR ojedinělá a rozhodně tvoří jeden
ze znaků, kterým se liší kvalita sortimentu chleba od konkurence. Následně byla obměněna celá
technologie od zpracování těst až po samotné
pečení. Dnes se jedná o moderní technologický
celek. Ani nejmodernější technologie však dveře k úspěchu neotvírají. Tu podstatnou část tvoří
práce celého týmu pracovníků, kteří se na vývoji
i vlastní produkci podílejí.
Dle slov jednatele společnosti je sortiment chleba nejúspěšnějším artiklem společnosti se stoupající tendencí v celém zásobovacím rajonu, který tvoří kruh s průměrem sedmdesáti kilometrů
kolem Moravské Třebové. Komerční úspěch tak
potvrzuje i prestižní ocenění odborné veřejnosti tou nejvyšší známkou. Pracovníci společnosti
vnímají toto ocenění současně jako veliký závazek ke svým spotřebitelům i vůči městu, kde se
peče „nejlepší chléb“.
(zr)
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Vedoucí odborů
městského úřadu
se představují
Seriál vizitek vedoucích odborů přerušujeme. Po prázdninové pauze najdete na
tomto místě vizitku vedoucího odboru
životního prostředí Pavla Báči.

Informace o dražbě
nemovitostí
v majetku města
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Zprávy z radnice

S občany nad projektem Rekonstrukce
kanalizace a vodovodu v ulici Jevíčské
V pondělí 10. června proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu setkání občanů s projektantem Zdeňkem Pavlíkem z firmy BETA-PROJEKT nad projektem Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu v ulici Jevíčské. Setkání byl přítomen místostarosta města Pavel Brettschneider,
pracovníci odboru rozvoje města a zástupci pro-

vozovatele VHOS, a. s. Necelá dvacítka obyvatel Jevíčské ulice byla seznámena s projektem,
ke kterému jednotliví majitelé nemovitostí podávali svoje praktické připomínky. Tyto připomínky projektant zapracuje do prováděcí dokumentace, podle které se bude dílo realizovat.
Za odbor rozvoje města Ludmila Lišková

Stipendia studentům vysokých škol

Stejně jako v předchozích letech město Moravská Třebová poskytne stipendia pro dva studenty
vysokých škol. Žádosti o stipendium se podávají na předepsaném formuláři na Odboru finančním, MěÚ Mor. Třebová, nám. T. G. Masaryka

29. Žádost je třeba podat nejpozději do 31.
7. 2013. Bližší informace o poskytování stipendií a tiskopis Žádost o poskytnutí stipendia jsou
umístěny na stránkách města www.moravskatrebova.cz ve formulářích odboru finančního. (zr)

Dražba pozemků, bytových domů
a bytových jednotek v majetku města se uskuteční dne 20. 7. 2013 v 9
hodin v budově muzea. Přesné informace o nemovitostech najdete na
stránkách města, kde jsou zveřejněny dražební vyhlášky jednotlivých
nemovitostí.		
(zr)

Od července bude
uvedena do užívání
rozptylová loučka
Technické služby provedly na hřbitově na Křížovém vrchu úpravy vedoucí ke zřízení rozptylové loučky. Ode dne 1. července 2013 je plánováno otevření rozptylové loučky. Do konce
roku 2013 bude připraven ke schválení nový
řád veřejného pohřebiště, ve kterém budou zohledněny všechny dodatky řádu i zkušenosti
z nového provozu rozptylové loučky.
(zr)

Na tradiční partnerskou návštěvu se koncem května vydala do německého Staufenberku delegace našeho města vedená starostou Milošem Izákem. Ve dnech 28. 5. – 30. 5. 2013 se zde konal tradiční městský
jarmark. Na fotografii starosta Miloš Izák s radním Petrem Kopunczem a starostou Staufenberku Peterem
Gefelerem při narážení sudu piva, jímž Krämermarkt ve Staufenberku pravidelně začíná. Foto: archív

Výzva k napojení na splaškovou kanalizaci města Moravská Třebová
V současnosti došlo ke zprovoznění části splaškové
kanalizace v Sušicích, na ul. Lanškrounská a Anenské údolí, jež je součástí akce Odkanalizování místních částí Udánek, Sušice, Boršova a modernizace
ČOV. Tímto vás vyzýváme v souladu s Dohodou
o podmínkách úhrady nákladů PD kanalizačních

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 5.
2013 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 460 občanů ČR a 109 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 5. 2013
na trvalém pobytu 10 569 občanů. (zr)

přípojek, kterou jsme s vámi uzavřeli, k napojení
splaškových vod z vaší nemovitosti do vybudovaného odbočení, ukončeného revizní šachtičkou,
a to do 60 dnů od zveřejnění této výzvy.
Pro technickou pomoc při napojování se lze obrátit na zástupce provozovatele (VHOS, a.s., Martin
Šibor, tel. č. 602 113 642), rovněž s ním je nutno
dohodnout následnou fyzickou kontrolu napojení do revizní šachtičky (nejlépe 2-3 dny předem)
a odevzdání vyplněné Žádosti o zřízení kanalizační
přípojky. Podrobný postup týkající se napojování
byl zveřejněn v lednovém zpravodaji 2013, který
je přístupný na internetových stránkách města. Připomínáme, že do splaškové kanalizace lze napojit
pouze vody splaškové, nikoliv srážkové vody ze
střech a zadlážděných prostranství, rovněž je zakázáno do této kanalizace zaústit drenážní nebo podzemní vody z vaší nemovitosti. Vlastní vypouštění
splaškových vod je možné až po uzavření Smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kterou

je nutno uzavřít s provozovatelem veřejné kanalizace VHOS, a.s., zákaznické centrum, Alena Hrubá, tel. č. 461 357 156. Upozorňujeme, že ten, kdo
neoprávněně vypouští odpadní vody do veřejné kanalizace, se dopouští přestupku, za který může být
příslušným vodoprávním úřadem pokutován až do
výše 100.000 Kč.
Správný postup pro připojení na kanalizaci:
1. Vyplnit a odevzdat Žádost o zřízení kanalizační
přípojky na VHOS, a.s.
2. Dohodnout si termín připojení se zástupcem provozovatele VHOS, a.s., Martinem Šiborem
3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení provozovatelem
VHOS, a.s.
4. Uzavřít Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod
5. Zahájit vypouštění splaškových vod
V Sušicích se možnost napojení na kanalizaci netýká č.p. 29, 111 a 117!		
(zr)

Z města
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Pomáhejte odhalit vandaly a přispět
k jejich potrestání
Případy poškozování nového mobiliáře a technického zařízení nejen na nové turistické trase
ze zámku na Kalvárii se
v poslední době nebezpečně množí. V zámeckých
zahradách, u Brány času
a na jiných místech byly
v minulých dnech napáchány škody za desítky tisíc korun. Naposledy odnesly „pozornost“ vandalů
svítidla v nových zámeckých zahradách (viz foto)
a kryty svítidel u Brány
času.
Po březnové zprávě o to- Bez komentáře…

tálně zdemolovaných lavičkách na Křížovém vrchu informují Technické služby o nových útocích našich, bohužel neznámých, kulturnímu životu moderního člověka
nepřizpůsobivých spoluobčanů. Vedení města vyzývá obyvatele Moravské
Třebové, kterým toto řádění není lhostejné, aby
byli pozorní a na případné
útočníky na veřejný majetek neváhali neprodleně
po jejich zastižení zavolat
hlídku městské či republi(daz)
Foto: archív TSMT kové policie!!!

Kampaň – Den bez tabáku
Na
poslední
květnový den
každoročně připadá Světový
den bez tabáku,
kampaň podporovaná Světovou zdravotní
organizací. Kampaň upozorňuje nejen obecně na rizika spojená s kouřením, ale také na
aktuální témata, jako je omezení reklamy
na tabákové výrobky nebo zákaz kouření
v restauracích. Řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou se u příležitosti Světového dne bez tabáku koná ve Zdravých
městech, obcích a regionech. Žhavým tématem v České republice je možnost prosazení zákazu kouření v restauracích. Zatímco na politické úrovni je téma předmětem
ostrých sporů, ve městech a obcích přibývá
provozoven, které nabízejí čistě nekuřácké

prostředí jako výhodu a bonus pro své zákazníky. Jednou z takových kaváren je Laskavárna ve Svitavské ulici. Zaměstnanci
této kavárny se ve spolupráci se Speciální
základní školou Moravská Třebová a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR zapojili
do této kampaně. Žel nepřízeň počasí odradila případné zájemce od měření hodnot
našeho zdraví a ochutnávky zdravých pokrmů, takže této nabídky využilo asi jen
40 občanů. Ovšem děti ze speciální školy
neodradilo nic od výroby soutěžních obrázků na téma Nahraď cigaretu… Autory jsme
odměnili diplomy a sladkostmi. Obrázky
můžete obdivovat v zahrádce Laskavárny,
která je umístěna ve dvoře františkánského
kláštera, do 31. 7. 2013.
Ludmila Lišková, Koordinátorka Projektu
Zdravé město a MA 21
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Komise památkové
péče informuje
Připravujeme zájezd na zámek Častolovice
a další na Orlickoústecku. Termín realizace je
24. srpna. Přihlášky se zálohou 150 Kč v muzeu
od 23. července.
Připomínáme blížící se termín 15. ročníku fotosoutěže Moravská Třebová – jak ji neznáme.
Vernisáž výstavy se uskuteční 13. 9. v 16 hod.
v klášterní kapli (ul. Svitavská), na ni navazuje od 17 hodin beseda o historii Moravské Třebové nad starými fotografiemi a odpovědmi na
dotazy. Zájemci-fotografové musí odevzdat fotografie s tématikou města v městském muzeu
do 31. srpna.
Komise památkové péče vyhlašuje 15. ročník
fotosoutěže

Moravská Třebová –
jak ji neznáme
Cílem je zachytit neobvyklou tvář našeho města
- novými pohledy
- v proměnách času
- za rozmanité hry světel nebo ročních období
Prioritní je obsah (neotřelost) snímku, umělecká kvalita odvozená dle ambicí autora. Lze využít i tématu Památky v přírodě (neobvyklé reálie
v okolí města). Vítány budou rovněž reportážní
snímky zachycující prostý život ve městě. Zúčastnit se mohou fotoamatéři i profesionálové
z Moravské Třebové i odjinud. Snímky o rozměru
minimálně 13 x 9 cm (barevné i černobílé) odevzdávejte do 31. srpna v kanceláři muzea. Větší
snímky jsou vítané. Lze využít i barevného tisku.
Odborná porota vyhodnotí tři nejlepší autory, kteří
budou vyhlášeni a oceněni na vernisáži ke Dnům
evropského dědictví. Snímky nejlepších tří oceněných tvůrců budou ponechány v archívu muzea.
Zachyťte i vy neopakovatelé okamžiky, prchavou
krásu našeho města.			
(mt)

14. sportovní den v Domově pro seniory
Nepříznivé jarní počasí předchozích dní neodradilo 51 seniorů v pátek 7. června od sportovního klání. Sportovní den zahájil pěvecký soubor Domova
pro seniory pod vedením J. Stejskalové. Všechny
účastníky přišel povzbudit a popřát mnoho zdaru starosta města Miloš Izák. Tradiční sedmiboj
v „netradičních disciplínách“ potěšil jistě každého z nich, a tak si mohli vyzkoušet chytání ryb,
navlékání kroužků, skládání obrázků, hledání kolíčků, hod míčků na cíl, trefu na bránu, rozeznávání chutí. Odměnou v cíli byl sladký koláček. Po
obědě jsme se opět všichni sešli. Nyní ve větším
počtu i trochu obměněné sestavě. Sportovní dopoledne bylo náročnější než běžné dny, proto někteří
potřebovali po tomto klání doplnit chybějící síly.
Všichni „sportovci“ dostali za své výkony diplom
i odměny od našich sponzorů. Odměnou bylo také
vystoupení mažoretek z Rozstání. Tradičně nechyběly opečené párky, točené pivo, limonáda i hudba. V pestrém dni si každý mohl najít něco pro
radost. Ti, kteří přišli dokázali všem a především
sami sobě, že přes svůj věk i zdravotní problémy
mají stále tolik potřebnou radost ze života. Tento
den se mohl uskutečnit díky pochopení a štědrosti našich sponzorů, letité spolupráci se vstřícným
vedením ISŠ v Moravské Třebové a jejich studentů. Všem děkujeme.
Realizační tým

Obyvatelé Domova pro seniory si v červnu zkusili, co dokáží

Foto: Dagmar Zouharová
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Aktuality
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Architekti zapracují na nové centrální Třebové
Svolat schůzku s architekty s cílem projednat návrhy na řešení budoucnosti areálu stávající městské tržnice a prostoru vedle nově budovaného
objektu na místě hotelu Morava navrhlo vedení
města Moravská Třebová. Důvodem je trvající
zájem majitele nově budovaného objektu, který roste v místě bývalého a předloni vyhořelého hotelu Morava, o řešení nutného parkování.
Ten nabízí městu odkoupení vedlejší budovy,

kde však nyní sídlí organizační složka města
Centrum volného času a další subjekty. Podle
předsedy výboru pro strategický rozvoj Václava Mačáta je nutno pojmout celou tuto důležitou
a exponovanou příjezdovou lokalitu do centra
Moravské Třebové komplexně.
Návrh stavebních prací a celkové urbanistické pojetí příjezdu do centra Moravské Třebové
– tak tedy zní zadání poptávkového řízení na

Třebová se stane členem
Asociace měst pro cyklisty

Přinášet druhým radost je tak jednoduché!

Možnost členství v Asociaci měst pro cyklisty schválili v červnu členové zastupitelstva, kteří se jím zabývali
na základě doporučení rady města. Vznik sdružení je
vyvolán nutností spojit města podporující cyklistickou
dopravu a společně uskutečňovat kroky, které povedou
ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu. Města přitom
budou aktivně spolupracovat při naplňování jednotlivých opatření Cyklostrategie měst Uherskohradišťské
charty na období 2011–2014. Druhým posláním sdružení je šíření VIZE 25, neboli podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženým podílem mezi
jednotlivými složkami dopravy. Vizí je, aby se ve městech v roce 2025 individuální automobilová doprava,
cyklistická doprava, veřejná a pěší doprava na celkové
dopravě podílely rovnoměrně. Asociace měst pro cyklisty bude plnit svoje úkoly a iniciativy a úzce spolupracovat s národním cyklokoordinátorem, se Svazem
měst a obcí ČR a s příslušnými vládními orgány a dalšími institucemi. Počátkem července se bude v Praze
konat ustavující schůze, na níž zástupcem Moravské
Třebové bude místostarosta Pavel Brettschneider, z jehož iniciativy naše členství vzešlo: „Doufám, že budeme mít jako město zastoupení ve vrcholném orgánu
asociace,“ dodává místostarosta k projektu, k němuž
se už přidala města Jihlava, Zlín či Opava. Očekává se
další nárůst nových členů. 		
(daz)

zpracování architektonické studie, která by měla
předplánovat novou podobu velké plochy prozatím neatraktivní lokality, jež je složitá právě
kvůli jejímu protnutí státní silnicí. Je proto nutné ji pojmout i z hlediska dopravní obslužnosti
a bezpečnosti. Osloveni byli dva architekti, kteří
pracovali pro město v minulosti, aby vedení Moravské Třebové předložili své představy možného řešení.				
(daz)

Dárek dětem v puntíkované školce Jiráskova dali deváťáci ze základní školy v Palackého ulici.
V hodinách volitelného semináře výtvarné výchovy pod vedením Hany Horské nejdříve vytvořili
návrhy na stěnu budovy, která sousedí se zahradou mateřské školky. Hned první červnové dny bez
deště využili k malbě stěny. 					
Foto: Hana Horská

Den otevřených ateliérů má ve Třebové šanci zakořenit
Dům Jiřího Paďoura v Lázeňské ulici a zahrada a stavení Trantírkových na konci Sušic
byly dvěma místy, na která v našem městě
lákaly návštěvníky pozvánky letošního Dne
otevřených ateliérů. Jedná se o výtvarný projekt, který se koná v celém Pardubickém,
a také v sousedním Královéhradeckém kraji,
kde akci pořádá Kulturní zařízení města
Chocně. Veřejnosti jsou v jeho rámci zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků či řemeslníků (malířů, fotografů, sochařů, řezbářů,
keramiků a dalších), otevřeno mají také některé výstavní galerie. Celá akce je oslavou
výtvarného umění, lidé mohou navštěvovat
nejen umělecké ateliéry a řemeslné dílny,
ale také zahrady, dvorky, hospodářské usedlosti a jiné soukromé prostory umělců. Už
vloni, přestože se DOA konal o květnovém

víkendu, v němž z pátka na sobotu klesly
teploty o více než deset stupňů a celá

Jana Trantírková se loučí s jedněmi z prvních hostů
sobotního odpoledne.
Foto: Dagmar Zouharová

sobota propršela, se například k Trantírkům
přišlo podívat více než sedm desítek lidí.
Podobného počtu dosáhla návštěvnost na
tomtéž místě také letos. Ti, kteří keramičku,
malířku a dnes především výtvarnici
pracující se sklem metodou fusingu Janu
Trantírkovou znají, čekali příjemné prostředí
a toho se jim dostalo, některé z nás však
ohromila nádherně vedená zahrada, kterou
Jana na poslední chvíli ještě upravila do
naprosté dokonalosti. Příjemným osvěžením
byla návštěva vnitřního prostoru domu, kde
vystavovala své obrazy třebovská malířka
Anna Sekaninová, rozená Krupičková. Tato
poutavá akce, která ukazuje některé naše
spoluobčany ve světle, v němž je mnoho lidí
nezná, si ve Třebové rozhodně začíná nacházet své příznivce.
Dagmar Zouharová

Město se zamyslí nad zlepšení zaměstnanosti na svém území
Míra nezaměstnanosti ve městě Moravská Třebová je 9,9%, v regionu MTJ 11,1%, obdobná
výše jako v roce 2012. Členy strategického výboru pro rozvoj města (VSR) o tom na jejich
posledním jednání informovala ředitelka svitavského úřadu práce Vladimíra Kantoříková.
Dlouhodobá nezaměstnanost v MT je ca 55%.
Na veřejně prospěšné práce (VPP) pro obce je

letos nejvíce peněz za posledních 5 let, doporučila proto městu je využít. V případě podání
žádosti do 15. aktuálního měsíce může už od
dalšího měsíce nastoupit zaměstnanec s příspěvkem. Ve Třebové jsou aktivní zejména
Technické služby, momentálně využívající příspěvek u 18 osob. Žádat můžou i MŠ, ZŠ a další veřejné subjekty. V Moravskotřebovském

zpravodaji byla v červnu zveřejněna informace
o aktivní politice zaměstnanosti ÚP a jejích klíčových nástrojích, ÚP v další fázi řešení politiky zaměstnanosti v Moravské Třebové zjistí
možnosti podpory podnikání, klastrů, sdílených
služeb apod. VSR znovu posoudí další možnosti podpory podnikání formou klastrů, inkubátorů, atp. na území města.
(daz)

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

Městská policie radí
Zastavení a stání

Dopravní značení je stanoveno na základě zákona
o provozu na pozemních komunikacích vyhláškou
ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb., a vyhláškami,
které ji novelizují. Dopravní značení usměrňuje
provoz na pozemních komunikacích a přispívá
k plynulosti dopravy. Zopakujme si několik pojmů. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu (ale
pozor, o dalších aktivitách není řeč!). Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro
zastavení. A konečně nesmíme zapomenout ani na
poslední pojem – zastavit vozidlo – znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče. Při
zastavení a stání musí každý řidič splnit základní
podmínky. Zastavit a stát lze jen vpravo ve směru
jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na
jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo, v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace, nedojde-li k ohrožení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič
vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500
kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji
pozemní komunikace nebo zastavit ve druhé řadě.
Při volbě takového parkování je však třeba mít na
paměti, že se nemění následující pravidlo: při stání
musí zůstat alespoň jeden volný jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Ale i přesto
pozor! Místní úpravou mohou být v obci i mimo
obec vyznačeny dovolené způsoby stání, nebo dokonce poloha vozidel. Tuto místní úpravu je samozřejmě nutné respektovat. A na co si dát pozor při
zastavování a stání? Nezapomeňte, že při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům
vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením přepravy osoby těžce
pohybově postižené musíte ponechat boční odstup
nejméně 1,2 metru. Tento odstup je důležitý pro
nastoupení a vystoupení osob, které mimo vozidlo
používají invalidní vozík. Pokud uvedený odstup
nevnímáte jako užitečný pro vozíčkáře a berete jej

jen jako šikanu ze strany zákona, zkuste se na to
podívat z druhé strany. Při menším odstupu vám
vozíčkář při opouštění vozidla může poškrábat lak,
a to přeci nechcete. Stůjte proto od takto označených vozidel ještě dál a máte klid.

Rád hlasitou hudbu

Hlasitá hudba vycházející ze zaparkovaného vozidla stojícího v ulici Sportovní probudila v noci
z 16. na 17. 6. obyvatele přilehlého domu. Hlídka
přivolaných strážníků zjistila, že v osobním vozidle, ze kterého se linula hlasitá hudbu, je zamčený
muž, který tvrdě spal. Až po několika minutách
se podařilo muže probudit. Muž však na klepání
a bouchání reagoval tak, že začal klepat a bouchat
zevnitř vozidla. Dokonce prázdná láhev vodky posloužila jako nástroj pro několik úderů do skleněné
výplně okna vozu. Po dlouhých minutách se podařilo naštěstí vozidlo otevřít a muže dostat z vozu
ven. Na místo byla přivolána rychlá záchranná
služba pro zjištění, zda-li je muž v pořádku a nepotřebuje odbornou lékařskou péči. V dechu posluchače hlasité produkce byly naměřeny téměř 3 ‰
alkoholu, proto bylo rozhodnuto ve spolupráci
s přivolanou hlídkou policistů Obvodního oddělení PČR o převozu na Protialkoholní záchytnou
stanici do Pardubic. Náklady spojené s návštěvou
hudebního festivalu by rozhodně nedosahovaly
výše investice do takto strávené noci.

Rvačka

Pár minut před půlnocí dne 14. 6. byla přivolána
hlídka městské policie do restaurace U Kavky,
kde došlo ke rvačce mezi hosty. Jak na Divokém
Západě vypadala restaurace ve chvíli, kdy přivolaná hlídka představitelů zákona dorazila na místo. O napjaté atmosféře svědčily rozházené židle
a stoly a značný nepořádek, který nasvědčoval
předchozímu souboji. Ve skupině vzájemně se napadajících mužů bylo jen těžce rozeznatelné, kdo
je útočník a kdo se pouze brání. Situace byla nepřehledná a když chtěli muži zákona sjednat pořádek, výtržníci se neváhali pustit i do samotných
policistů. Ve vypjaté chvíli se podařilo několika
aktérům z restaurace utéct. I přesto se však podařilo hlídce několik mužů zadržet a zjistit jejich totožnost. Až z Mohelnice pocházel jeden z aktérů
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potyčky, který byl posléze předán do rukou spravedlnosti. Celým případem se dále zaobírá Obvodní
oddělení Policie ČR.

Podnapilý řidič

Hlídka městské policie vyjela dne 24. 5. na kontrolu
parkoviště u marketu Lidl, kam měl dle oznámení
přijet značně podnapilý řidič s vozidlem jeep. Možná by na sebe tolik neupozornil, kdyby na parkoviště nevjel přes zatravněný pás. Taková suverenita už
je hodně viditelná. Hlídka strážníků na místo přivolala i kolegy z Policie ČR a takticky vyčkávali,
kdy řidič sedne za volant a rozjede se. Muž byl však
natolik ovlivněný alkoholem, že si popletl svůj vůz
se stejným, zaparkovaným jen o několik metrů dál
a snažil se dostat dovnitř. Nakonec však zjistil, kde
se jeho vozidlo nachází, neváhal nasednout a uvést
vozidlo do pohybu. V tu chvíli vyrazily obě složky
do akce a řidiče v jeepu okamžitě zastavily. Muži
z MT byla dechovou zkouškou naměřena hladina
alkoholu téměř 2,7 ‰. Případ si proto převzala
k dalšímu šetření hlídka Policie ČR.

Den s IZS

Dopoledne strávené s jednotkami Integrovaného
záchranného systému a organizacemi zajišťujícími
chod prevence kriminality ve městě pod záštitou
Městské policie Moravská Třebová a Oblastní charity Moravská Třebová bylo možné prožít 14. 6.
v parku u muzea v ulici Svitavské. Již tradičně
bylo možné zhlédnout techniku, výzbroj i výstroj
jednotlivých složek požárních jednotek, zdravotnické záchranné služby, jednotlivých složek Policie ČR a městské policie. K vidění byly jednotky
dobrovolných hasičů ze Starého Města a skupina
dětí SDH Udánky, která měla pro své kamarády
připraveny soutěže a drobné odměny. Dále bylo
možné se seznámit s činností Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které má své sídlo v ulici
Komenského, Domu dětí a mládeže z ulice Jevíčské a Oblastní charity, která má své zázemí v ulici
Svitavské. Všechny uvedené organizace měly pro
účastníky připraveny soutěže a program na celé
dopoledne. Bylo také možné vyzkoušet si „opilé brýle“, které byly k dispozici u stánku BESIP,
a byla nabízena možnost nechat si změřit krevní
tlak, hladinu cholesterolu a mnoho dalších u stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Akce přilákala stovky dětí a mnoho dospělých a věříme, že
pro širokou veřejnost byla možností seznámení se
s jednotlivými složkami IZS a organizacemi prevence kriminality v Moravské Třebové.
Karel Bláha, velitel městské policie

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

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

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

Městské kino
Kino od března nepromítá. Pro stávající technologii kina už nejsou v distribuci žádné nové
filmy, proto bude provoz znovu obnoven až
po zavedení digitální promítací technologie.

16:00 COP
Populární plzeňská bluegrassová skupina v čele se
zpěvákem, kytaristou a bavičem Míšou Leichtem.
COP staví svůj projev na přirozené dominanci zpěváka, kytaristy a baviče Míši Leichta za energické podpory svých spoluhráčů. Dnes si již prakticky nikdo
nedokáže představit Zahradu (nejprestižnější festival

Kulturní centrum
Eva Henychová

14. 7. neděle, 15:00, nádvoří moravskotřebovského zámku, vstup volný
Eva Henychová je nejen
zpěvačkou, kytaristkou,
skladatelkou i textařkou
v jedné osobě, ale především
charismatickou
osobností, která dokáže
zasáhnout srdce lidí všech
generací. Její písně jsou
osobní výpovědí člověka,
který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života.

Moravskotřebovský
bramborák
27. 7. sobota, od 15:00,
nádvoří zámku, vstup volný

15:00 Libor Žíla - TULÁK
TULÁK - kytarista, zpěvák a skladatel v jedné osobě - to je Libor Žíla. Hraji
převážně ve stylu country a folku hlavně
své vlastní skladby. Samostatně jako TULÁK vystupuji
několik posledních let po severní Moravě. Doprovázím
se sám na kytaru a foukací harmoniku, doplňuji se
vlastními podklady nahranými ve studiu. Slyšet jste
mě mohli v Lázních Klimkovice, Hrabyni, na vinobraní DK AKORD v Ostravě-Zábřehu, na Hlavní třídě
a zámečku v Ostravě-Porubě, na slavnostech v OstravěHrabové, při různých společenských a sportovních
událostech, svatbách, oslavách, zkrátka všude tam, kde
se lidé rádi baví a zpívají. V neposlední řadě jsem se
zúčastnil i mnoha festivalů, jako Beskydské folkování
ve Frýdlantě n. Ostravicí, Suchdolského country festu
nebo PORTY na Slezskoostravském hradě v Ostravě.

folkové a country hudby), Portu (velmi známý festival s dlouhou tradicí), Jamboree (nejstarší bluegrassový festival v Evropě), Struny na ulici a další bez přítomnosti COPu. COP je velmi populární i v zahraničí,
o čemž svědčí pravidelné návštěvy Velké Británie,
Slovenska, i dalších zemí zbytku světa. Zatím nejaktuálnějším studiovým počinem je album Padlej anděl,
které vyšlo na konci minulého roku.
17:15 Pavel Procházka
Hraje blues, folk, country, rock nebo pop, nezařazuje se. Hraje od svých patnácti let jako samouk už jen
proto, že je levák. Jeho dráha začínala na elektrickou kytaru po sklepech a garážích s různými seskupeními, s názvem nebo bez názvu. V té době dostal
nabídku do moravskotřebovské rockové skupiny
Pedál. Mimo této kapely byl zakládajícím členem
hudebního avantgardního tria Rotten seal (Shnilý tuleň), jako baskytarista a byl spolutvůrce písní spolu
s Antonínem Nečasem Zappou, hrajícím na saxofon,
akordeon, zvonky a bubeníkem Bohdanem Hyblem.
18:15 Svítání
Svítání představuje svým posluchačům hudební
styl, který lze jen těžko žánrově zařadit a nazývá se
Original Czech Music. Kapela hraje několik typů
koncertních vystoupení. Akustická verze nabízí krom
stálé sestavy hostující cimbalistku a jde o koncert
hudby postavené na vokálech, kytarách, violoncellu,
cimbálu, akordeonu, perkusích, mandolíně a baskytaře. V průběhu vystoupení zazní nejen skladby z vlastní autorské dílny, ale i úpravy děl Jaroslava Ježka,
Voskovce a Wericha - Šaty dělaj člověka, Život je jen
náhoda..., dále také instrumentální perličky jako např.
slavný Montiho čardáš. Ve verzi s bubeníkem, která
se častěji objevuje na větších akcích či festivalech,
může s kapelou vystoupit taktéž hostující baskytarista, specialista na tento nástroj, který přitvrdí zvuk
spolu s bubeníkem a taktéž rockovějším repertoárem.
V této verzi programu zazní písně vlastní i skladby
přejaté, např. Whistler od Jethro Tull. Ani v této verzi
není vynechán instrumentální kousek či případný aca-

pellový bonbónek. Kapela Svítání dlouhodobě podporuje projekt Adopce na dálku. Pořádá pravidelné
koncerty ve prospěch tohoto projektu, který poskytuje
vzdělání chudým dětem v Africe, Indii i v Evropě.
19:30 Docuku
Šestičlenná folklorbeatová skupina DOCUKU pochází z Valašského Meziříčí, kde také žije a tvoří. Její
název dle slovníku valašského nářečí znamená „honem“ nebo „rychle“, a tomu odpovídá i značná část
repertoáru. Svižné, melodické písničky na pomezí
folklóru a bigbítu čerpají z lidového odkazu, především moravsko – slezského, polského, slovenského či
balkánského. O valašských hudebních kořenech samotných hudebníků vypovídají také osobitá aranžmá
a vlastní skladby, postavené na fůzi folkloru a rocku
nebo milostné balady. Po odchodu některých členů
na podzim roku 2010 si skupina prošla hledáním nových spoluhráčů a nyní vystupuje v již ryze mužské
podobě. Trojici zakládajících členů (Jiří Buksa - kytara, heligónka, zpěv, Roman Vavřík - akordeon, Karel
Mikuš - bicí) doplnili folklórní hudebníci z regionu,
kteří mají hráčské zkušenosti i z jiných hudebních
projektů. Violista Dan Pšenica, kontrabasista Pavel
Hanuštiak a houslista, benjamínek Kristián Lambert
aranžují písně z předchozích dvou alb Docuku pro
čistě mužský projev a zároveň jsou příslibem pro naplnění obsahu slangového názvu skupiny.
21:00 Spirituál Kvintet
Od září 2009 hrál Spirituál kvintet neuvěřitelnou
PADESÁTOU SEZÓNU! Repertoár skupiny je nebývale široký - od moravských lidových písní, renesančních, pražských, irských a skotských balad
až ke gospelům a spirituálům. Řada písní zlidověla,

koncerty se často stávají společným muzicírováním
Spirituál kvintetu a publika. Spirituál kvintet hraje
ve složení: Jiří Tichota – kytara, Zdena Tichotová –
zpěv, Veronika Součková – zpěv, Jiří Cerha – zpěv,
Jiří Holoubek – kytara, zpěv, Dušan Vančura – kontrabas, zpěv.				
(zr)

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

Stálá expozice

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

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

Stálé expozice
• Muzeum

egyptské princezny aneb
Cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Výstavy

Jiří Thýn • Viktor Kopasz • Michal Šeba
FED UJEP – Ateliér Pavla Baňky
Výstavy pořádané v rámci 14. ročníku Fotofestivalu
Moravská Třebová potrvají do 21. 8. 2013

Nové upomínkové předměty

V muzeu jsou nově v prodeji oblíbené upomínkové
a sběratelské předměty – turistická vizitka a fotomagnetky s různými náměty.

Fotofestival 2013
– vystavující
Pavel Baňka - zámek, Zámecké nám.
Jiří Thýn - muzeum, ul. Svitavská
Viktor Kopasz - muzeum, ul. Svitavská
Michal Šeba - muzeum, ul. Svitavská
FUD UJEP (Atelier P. Baňky) - muzeum, ul.
Svitavská
Nicole Taubinger a Iwan Seiko - radnice, náměstí
TGM
Dalibor Bednář - radnice, náměstí TGM
Zuzana Bobovníková - MěÚ, ul. Olomoucká
Jiří Brna - MěÚ, ul. Olomoucká
Jakub Janura - MěÚ, ul. Olomoucká
Ivana Vostřáková - MěÚ, ul. Olomoucká
Jiří Chadima - MěÚ, ul. Olomoucká
Jarda Tenzo Krátký - Mazhaus Poštovka, ul.
Poštovní
Štěpán Jílek - Mazhaus Poštovka, ul. Poštovní
Martin Lukeš - restaurace Excalibur, ul. Cihlářova
FK Litovel - domov důchodců, ul. Svitavská

Jack Daniels Summer Night

Piere
6.7. Nalaď se na Jackovo hudební léto 2013! Vychutnej si- DjJacka
a vyhraj super rockové brýle, originální rockovou kytaru,
nebo vstupenky na festival Benátská noc. Jack Daniels – 50 Kč

13.7.

Morgan Pirates Party

20.7.

XXL Semtex Night

27.7.

80´s & 90´s Party

- Dj Pegas

Vychutnej si letní akci s rumem Captain Morgan s orig. dárky.
Captain Morgan Spiced & Black – 35 Kč

- Dj Pitrrs

Tento večer poteče semtex ve všech podobách proudem!
Semtex Forsage – 200 Kč, Vodka & Smetex – 40 Kč

Amundsen Broskev – 20 Kč, Čeko Libre – 35 Kč

- Dj Maty
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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
Za zábavou do knihovny
Prázdniny pro rodinu
Jednotná půjčovní doba pro děti i dospělé!
PO-ČT: 9:00-17:00 hod.
SO: 9:00-12:00 hod.
Pozor! 27. 7., 3. 8., 10. 8. a 17. 8. bude z organizačních
důvodů uzavřena studovna. Internet a denní tisk bude
k dispozici na dospělém oddělení.
Hrajeme si spolu – celý den k dispozici společenské
hry (pexeso, puzzle, kris-kros, scrabble, sudoku, stolní
fotbal, aj.) a kolo štěstí (vědomostní kviz s odměnou)
Knižní stopovaná – s knihami za dobrodružstvím
a pokladem (literární a vědomostní kviz)
Cestujeme… – výstava map, turistických průvodců
a cestopisů
1. 7.-6. 9. Fotografie žáků výtvarného oboru ZUŠ
Výstava fotografií žáků výtvarného oboru ZUŠ Moravská Třebová, které vznikly pod vedením Petry
Zápecové v rámci výtvarných dílen při festivalu Moravskotřebovské arkády. Přístupno v půjčovní době
knihovny (po-čt: 9:00-17:00 hod., so: 9:00-12:00 hod.)
Knihovna dětem
1. 7.-31. 8. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá třída
a Kdo čte, ten se nenudí, pořádaných knihovnou ve
školním roce 2012/2013. Přístupno v otevírací době
knihovny

ČESKÝ

Čte celá třída
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové začátkem měsíce října 2012, u příležitosti Týdne knihoven, vyhlásila již 15. ročník soutěže Čte celá třída. Cílem soutěže je vést děti ke čtení,
pomáhat utvářet jejich návyk pravidelně navštěvovat knihovnu, umět se v ní orientovat a samostatně
vyhledávat potřebné informace. Třída zapojená do
soutěže musela v období od 1. 10. 2012 do 31. 5.
2013 navštívit alespoň jednou společně městskou
knihovnu, stát se v co největším počtu žáků ve třídě
čtenáři knihovny, vypůjčit si v daném období co nejvíce knih a časopisů. A dále vytvořit společný čtenářský deník (minimálně 1 zápis o přečtené knize
od 1 žáka).
Hodnocení proběhlo 2 kategoriích – žáci I. stupně
základní a speciální školy, žáci II. stupně základní a speciální školy, a žáci víceletého gymnázia.
Knihovna každé čtvrtletí zpracovávala výsledky
soutěže a třídy s průběhem soutěže seznamovala.
Výsledky soutěže Čte celá třída 2013:
I. kategorie
1. místo 5. C (ZŠ Palackého ul.) – 62,5 % čtenářů
a 46,29 výp./1 žák
2. místo 3. C (ZŠ Palackého ul.) – 95,7 % čtenářů
a 38,13 výp./1 žák
3. místo 2. tř. (ZŠ ul. Čs. armády) – 100,0 % čtenářů
a 37,43 výp./1 žák

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZO v Moravské Třebové
ve spolupráci se
Zdravým městem Moravská Třebová

pro rok 2 0 1 3
vyhlašuje již tradiční soutěž

Hodnoceny budou nejpestřejší, nejzajímavější květinové výzdoby
na balkónech, oknech a v předzahrádkách.
Smyslem soutěže je rozkvetlé město z venkovního pohledu,
tedy pokud se vžijeme do role návštěvníka, tak jak by se město
Moravská Třebová líbilo z hlediska pestrosti, barevnosti předzahrádek
nebo bohatosti zeleně na oknech, balkónech, v okolí firem ....
Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1 – 2 fotografií
se jménem a adresou elektronickou cestou na e-mail
lliskova@mtrebova.cz nebo nahlášením svého jména
a adresy na telefonní číslo 461 353 105.
Fotografie jsou poté zajišťovány organizátory soutěže.
Uzávěrka soutěže je 11. srpna 2013.

Akce

II. kategorie
1. místo 6-7. tř. (speciální škola) – 100,0 % čtenářů
a 40,18 výp./1 žák
2. místo 2. AV (Gymnázium) – 96,6 % čtenářů
a 29,41 výp./1 žák
3. místo 3. AV (Gymnázium) – 96,2 % čtenářů
a 22,85 výp./1 žák
Soutěž Čte celá třída byla v rámci projektu Knihovna
21. století finančně podporována Ministerstvem kultury
ČR. Ve školním roce 2012/2013 se do soutěže přihlásilo 17 tříd s 353 žáky. Vítězné třídy byly po zásluze
odměněny knihou nebo čtenářským deníkem a sladkou
odměnou! Všem gratulujeme a již se těšíme na další
ročník soutěže, který bude zahájen 1. 10. 2013!
Kdo čte, ten se nenudí
V závěru školního roku uzavřela knihovna 9. ročník
soutěže pro individuální čtenáře s názvem Kdo čte, ten
se nenudí. Čtenáři měli za úkol v termínu od 1. 10. 2012
do 31. 5. 2013 nasbírat co nejvíce písmenek a sestavit
z nich do soutěžního archu název soutěže a koncem
května předat svůj čtenářský deník s minimálně 8 záznamy o přečtených knihách (tzn. 1 zápis o knize za
každý měsíc trvání soutěže). Písmenka děti dostávaly
při každé výpůjčce knihy nebo časopisu, mohly je mezi
sebou vyměňovat a tím do hry zapojovat další čtenáře.
Dětem, které se umístily na prvních 10 místech, předala
knihovna díky štědrým sponzorům zajímavé ceny např.
digitální fotoaparát, hodinky, knihy, sportovní potřeby,
společenské hry aj. Vítězům byly ceny předány u příležitosti školních akademií či slavnostním ukončení školního roku, aby byli další žáci motivováni zapojit se do
10. ročníku soutěže!
Výsledky soutěže Kdo čte, ten se nenudí 2013:
1. Daňková Veronika, 6. B ZŠ Palackého ul.
2. Hanusová Adéla, 5. B ZŠ Palackého ul.
3. Dolívková Tereza, 3. AV gymnázium
4. Kadidlo Filip, 5. B ZŠ Kostelní náměstí
5. Minarčíková Jana, 3. třída ZŠ ČSA
6. Krajči Matěj, 3. C ZŠ Palackého
7. Oškerová Kateřina, MŠ Piaristická
8. Dolanská Kateřina, 2. AV gymnázium
9. Řeřichová Jitka, 3. AV gymnázium
10. Burianová Kateřina, MŠ Piaristická
Knížka pro prvňáčka
Již pátým rokem se městská knihovna zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Garantem projektu je Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Knihovna spolupracovala od listopadu 2012 do konce
dubna 2013 s pedagogy prvních tříd základních škol
ve městě a také s pedagogy speciální školy. Děti byly
pasovány na čtenáře městské knihovny, pravidelně navštěvovaly knihovnu a půjčovaly si knihy a časopisy.
Za dobrou spolupráci škol s knihovnou, byly děti v závěru školního roku odměněny knížkou vydanou pouze
k tomuto projektu. Smyslem celé akce je podpořit čtenářskou gramotnost dětí a rozvíjet ji. Ve školním roce
2012/2013 dostávali žáci knihu básníka Radka Malého
Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi
Alžběty Skálové.
Poděkování
Děkujeme zkušeným pletařkám, které se v období od
1. 12. 2012 do 31. 3. 2013 zapojily do akce Pomáháme pletením. Dobrovolnice vyráběly obvazy pro malomocné, čepičky a bačkůrky pro nedonošené děti v nemocničním oddělení apod. Vaše výrobky jistě udělaly
radost!
Díky pochopení a štědrosti moravskotřebovských firem
a organizací mohla i letos knihovna rozdávat dětem,
které se zapojily do soutěže Kdo čte, ten se nenudí,
pěkné ceny. Poděkování patří: Foto-Bednář, Drogerie
Rachidovi, Elektra Zemánek, Klenoty Jelínek, Lékarna
Hippokrates, Městský úřad Moravská Třebová, Sport
Jelínek, Textil Jelínek, Železářství Budig.

Historie
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Herknerova zahrada na Křížovém vrchu – „Annenruhe“
Právě před 190 lety se moravskotřebovská veřejnost začala seznamovat s později tak populárním příběhem nešťastné lásky Josefa Herknera
a Anny Gläserové. Příběh znovu připomínáme
také proto, že v rámci projektu Cesta od renesance k baroku byla upravena cesta k sousoší Kalvárie na Křížovém vrchu, ze které lze odbočit
doprava k místu, kde už dnes bohužel jsou jen
nepatrné zbytky někdejšího oblíbeného parčíku
s upomínkami na „Annenruhe“ – místo, kde Anniny pozůstatky, unesené Herknerem
ze hřbitova, spočívaly více než
100 let.

V devět hodin prý začala náhle znít hudba, kterou
údajně čeští hudebníci upoutali ještě větší pozornost obyvatel města.
Zmínky o zahradě v básních z Herknerovy pozůstalosti
O zahradě se zmiňuje také báseň, nalezená údajně v Herknerově pozůstalosti, kterou měl sám
napsat. Byla publikována už kolem poloviny 19.

piaristického konventu Theobald Kunerth v kronice konventu.
O zahrádce a jeskyni je zmínka také v další básni
nalezené mezi korespondencí Herknera a Anny,
nazvané „Gute Nino“.

Další osudy Herknerovy zahrady
Zahrada v místech, kde Herkner znovu pohřbil
svou Annu, po jeho smrti v roce 1838 pustla. Vdova ji pak na začátku roku 1839 prodala opět městu. Už o deset let později byla zničená a na sousedních
parcelách začínala těžba kamene,
která ovšem dílo zkázy dokonala.
Příběh s tímto místem spojený však
zdaleka nebyl zapomenut. V roce
Svědectví piaristické kroniky
stého výročí Anniny smrti napodobil
a gruntovních knih
Křesťanský lidový spolek slavnostní
Podle písemných pramenů zaosvětlení Křížového vrchu 25. čerčaly zahradní úpravy těchto
vence 1825. Zbytky zdiva, které nepozemků na Křížovém vrchu
pochybně kdysi ohraničovalo Herkv roce 1823. O zahradě nachánerovu zahradu, byly prý v jižní části
zíme zmínku v kronice piarisKřížového vrchu dobře patrné ještě
tického konventu, v zápisu za
v roce 1928, o něco později zmizerok 1825, kde autor – prefekt
ly i terasovité útvary a schůdky ve
Theobald Kunerth popisuje
východní části svahu. Roku 1932
zvláštní události v předvečer
členové okrašlovacího a měšťanskésvátku sv. Anny. Zahrada byla
ho spolku a zejména moravskotřeumístěna zřejmě na parcele č.
bovský pekař a radní Hermann Me871, případně částečně zasahovala do sousedních parcel. Herknerova zahrada na katastrální mapě z roku 1835		
Muzejní sbírky isl v místě předpokládaného Annina
„druhého hrobu“, u dosud zachované
Předměstské parcely č. 868–
století spolu s beletrizovaným příběhem Herkskupinky stromů umístili kamenný blok s mramo874 (dnes přečíslováno) byly v době Kunerthem
nera a Anny, ve stejné době vznikla také znárovou tabulkou připomínající události v roce 1825.
popisovaných událostí v majetku městské obce,
má kresba W. Wolánka, který zachytil Herknera
20. června 1934 byla v kamenolomu – na hranici
ve veřejné dražbě konané 27. září 1825 je pak odpřenášejícího Annino tělo, v doprovodu dalšího
někdejších parcel č. 871 a 872 – nalezena Annikoupil právě Josef Herkner ml.
muže s rýčem.
na kostra a vlastivědní badatelé okamžitě začali
Kunerth konkrétně uvádí, že v roce 1823 a náV Herknerově (?) básni se hovoří o jeskyni, kteověřovat pravdivost romantického příběhu, což se
sledujících změnil Josef Herkner, syn tehdejšího
rá je jeho svatyní a útočištěm v radosti i utrpení,
jim také podařilo. Kromě velké popularity příběpurkmistra, skály na jižní a východní straně Kříze které je výhled na vesnici v údolí, o jeskyni
hu především v podobě divadelních her bylo opět
žového vrchu s vynaložením velkého úsilí i náobrostlé mučenkou, kde jeho „Nina“ odpočívá
populární i místo Annina druhého pohřbu – „Annekladů v zahradu osázenou stromky a rozmanitýuprostřed tisíce květin a pod ochranou věrného
nruhe“, kde byla zřejmě v té době instalována kami květinami. Zřídil zde dokonce jakousi budovu
přítele, o Annině krásném hrobě, o vznešeném
menná plastika „Plačící Anny“. Krátce po nálezu,
a množství jeskyní k uchovávání květin v zimě
míru „Annenruhe“.
28. června 1934 bylo znovu zopakováno slavnostní
a vyhloubil nádržky k zadržování dešťové vody.
Autor zde také líčí, jak po pohřbu „Nettchen“,
osvětlení Křížového vrchu. Parčík se sochou byl
25. července 1825 byla prý cesta od fortny
která mu byla drze vyrvána a odvlečena k oltáři,
oblíbený i po válce, kdy byl ještě nějakou dobou
v Bránské ulici lemována stojany s pochodněpřišel „v hodině duchů“ na hřbitov s rýčem, odudržován. Kromě meziválečných pohlednic byl zami, osvětlení pokračovalo na Křížovém vrchu po
kryl navršenou hlínu, otevřel rakev a uviděl v ní
chycen také na akvarelech Gustava Tauschinského.
obou stranách hřbitova a nejvíce pochodní bylo
Annino tělo ozdobené křížkem, růžencem a kaumístěno v Herknerově zahradě. Před zídkou
pesníčkem s vyšitými písmeny F a A.
Příběh o Annenruhe je podrobně zpracován
ohrazující zahradu byly dvě železné pánve naplv Moravskotřebovských vlastivědných listech
Popisuje také girlandy světel kolem jeskyně
něné hořící smůlou, ze kterých šlehaly plameny.
12/2001. Později se stal i součástí propagačních
v temné červencové noci a hudbu přinášející smíV zahradě bylo železnou mříží ohrazeno místo
filmů o městě a námětem písně Petra Linharta.
ření živlů kolem hrobu „Festeskönigin“ – královvelikostí i podobou připomínající hrob, uvnitř
Nyní o něj projevila zájem Česká televize, která
ny slavnosti. Tak by mohla být vylíčena oslava
světla tvořila nápis „Dir dort“ („Tobě tam“)
bude začátkem září v Moravské Třebové natáčet
v předvečer Annina svátku v roce 1825, kterou
a opodál byl osvětlen další nápis – „Es heisse Andalší díl pořadu Záhady Toma Wizzarda.
-jmpopisuje současník a možná očitý svědek, prefekt
nenruhe“ („Ať se to zde jmenuje Annenruhe“).

„Annenruhe“ na pohlednici z třicátých let 20. století

Muzejní sbírky

Socha „Plačící Anna“, dnes již zničená vandaly

Muzejní sbírky
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1.-5. 7. Kytarová školička NA KYTARU HRAVĚ - prázdninový minikurz hry na kytaru pro současné i bývalé členy zájmového kytarového kroužku a případné dětské zájemce z řad veřejnosti. Kurz
probíhá formou hodinové výuky podle příslušné
úrovně hraní. Od 10:00 hod. začátečníci, od 11:00
hod. středně pokročilí, od 12:00 hod. pokročilí. Čas
je možné individuálně upravit. Cena za lekci je 30
Kč/hod. S sebou kytaru, psací potřeby, přezůvky.
Na programu opakování akordů, základních rytmů,
písní, ale i nové písničky a nezbytná špetka hudební teorie. Účast je vzhledem k omezenému počtu
účastníků ve skupině nutné předem telefonicky nahlásit na DDM.
LT Kreativ od 8. do 14. 7. Tábor rodinného typu
s ubytováním v klubovně DDM. Činnost dětí na táboře je všeobecně zaměřená s celotáborovou hrou
o životě proslulých loupežníků, např. Rumcajse,
Jánošíka, Robina Hooda a loupeživých rytířů na
zámcích Čech a Moravy. Vydáme se i za tajemstvím jejich loupežnické kuchyně, na programu
grilování, opékačky, výlety a loupežnické úkoly.
Dále tradiční táborový program.
Etnohrátky - zotavovací akce pro děti v termínu 29. 7.-2. 8. Pro děti od 2. tříd. Denně od 8:00
do 16:00 hod. Základy břišních tanců, afrotanců,
ukázky masážních a relaxačních technik atd. Výpravy za indiány, domorodci, malování na obličej,
dětské tetování, batika atd. Cena 1.200 Kč. Bližší
informace Bára Švestková

Akademie na „Křižovatce“
Ve čtvrtek 30. května se ve velkém sále ZUŠ
uskutečnila školní akademie. Zúčastnili se jí žáci
od přípravné až do deváté třídy. Program akademie byl velmi pestrý. Jako již tradičně začínaly
děti z přípravky, které byly na závěr pasovány
na školáčky. Dále pokračovaly ostatní třídy, které vystřídaly všechny umělecké žánry. Rodiče
a přátelé tak mohli vidět divadlo, hudební či taneční vystoupení. Na závěr programu se loučili
žáci deváté třídy, ti zaujali svým zpracováním
písně z muzikálu Pomáda. Dětem i rodičům se
jednotlivá vystoupení velice líbila, což projevili
velkým potleskem. Naše poděkování patří i vedení ZUŠ, které nám opakovaně bezplatně poskytlo své prostory.
Vyučující z „Křižovatky“

Finanční gramotnost na
ZŠ Palackého
Žáci naší školy mají to štěstí, že se projekt Finanční gramotnost rozjel právě v době, kdy jsme
my deváťáci byli v 7. třídě. A tak se můžeme učit
o tom, jak zacházet s penězi. V projektových
dnech se věnujeme věcem, které nás budou provázet celý život. Pojmy jako úrok, kreditní karta,
deficitní rozpočet, ručitel, debetní karta a další
jsou pro nás už úplně jasné. Kdo by si myslel,
že během našich hodin finanční gramotnosti jen
sedíme a učíme se věci zpaměti, se mýlí. Paní
učitelky pro nás vždy mají připraveny zajímavé
aktivity a hry. Podle mne je tento projekt velice
užitečný pro nás dospívající, neboť nás připravuje na nástrahy života ve světě financí. Přeji
našim mladším kamarádům, aby i oni měli možnost tyto lekce prožít.
Denisa Vrbická, 9. A

S Machem a Šebestovou na prázdniny. Kouzelné sluchátko má Mach a Šebestová, vydejte se
s námi na Příměstský tábor od 22.-26. 7. Máme
ještě volná místa a procestujeme celý svět. Cena
tábora je 1.200 Kč a pokud tábor zaplatíte do 10.
7. VZP vám může přispět 1.000 Kč. Bližší informace u Jany Chadimové nebo přímo na DDM
Příměstský tábor I. běh od 22.-26. 7. pro děti od 7
let. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 Kč, členové kroužků
1.100 Kč v ceně je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická táborová náplň. Bližší informace
u Jany Chadimové. Fotografie z loňska najdete na
našich webových stránkách
Příměstský tábor 2. běh v termínu 19.-23. 8. pro
děti od 1. tříd. Program součástí celotáborové hry
Čertův švagr – Putování za českými čerty + doprovodný program. Děti budou denně docházet
v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200
Kč, členové kroužků 1.100 Kč v ceně je zahrnuta
2x svačina, oběd v restauraci a mat. náklady. Bližší
informace u Zdeny Bauerové
Připravujeme v rámci projektu OTEVŘENÁ NÁRUČ – DVORY MORAVSKÉ TŘEBOVÉ akci pro
širokou veřejnost Nezahálej v létě. Akci pořádáme
ve spolupráci s Centrem volného času Moravská
Třebová v sobotu dne 24. 8. od 10:00 hod. ve městském dvoře v ulici Cihlářové. Podrobnosti na plakátech a v srpnovém zpravodaji. Tak nezahálejte
v létě a přijďte.

Se školním mlékem
kousek od vítězství
ZŠ Kostelní náměstí podporuje zájem dětí pít mléko a umožňuje jim 2krát týdně odebírat ochucené
mléko s příchutí vanilky, čokolády, jahody nebo
bez příchutě. Naše škola se již posedmé zúčastnila internetové soutěže Mlékonto a opět jsme patřili
mezi nejlepší! Podmínkou soutěže bylo odebírání
školního mléka, zaregistrování se na webových
stránkách www.skolnimleko.cz a vkládání kódů
z krabiček školního mléka. A jak jsme dopadli?
V obrovské konkurenci škol celé republiky jsme
obsadili nádherné 2. místo. V průběhu soutěže,
která trvá 4 měsíce, žáci vyhráli spoustu menších
dárků, které se každý týden obměňovaly. V závěrečném vyhodnocení 10 nejúspěšnějších škol republiky získala naše škola za 2. místo šek na 7000
Kč, kupon na slevu 2000 Kč na školní nábytek.
Dále pak stavebnice Lego, společenské a sportovní
hry, panenky, balíček na kreslení Stabilo, sportovní
sady Tempisch a spoustu mini her. Příští školní rok
se soutěže určitě zase zúčastníme a budeme bojovat
o místo nejcennější. V to věří žáci od kostela. (zr)

Aktuality

Slet princů a princezen na zámku
31. 5. se uskutečnil první ročník venkovní slavnosti
ke Dni dětí, nazvaný Slet princů a princezen. I přes
nepřízeň počasí, která už asi nikoho příliš nepřekvapila, se sešla hojnost příznivců těchto pohádkových
hrdinů na zámku v Moravské Třebové. Pro děti byla
připravena soutěžní stanoviště s hradem porostlým
šípkovými růžemi, lískové oříšky plné Popelčiných
šatů, bílý kůň prince Bajaji a spousta dalšího. Avšak
nejdůležitější byla soutěž o nejkrásnější princeznu
a prince, ve které zvítězila čtyřletá Barborka Boučková ze Svitav a Matěj Šimon ze ZŠ Palackého.
Kulturní služby zajistily jako průvodce programem
klauna Mirečka s Leontýnkou, kteří vtáhli do děje
na pódiu všechny soutěžící děti. Ty se pak s radostí rozutíkaly po nádvoří za množstvím obrovských
mýdlových bublin. Přijměte tímto pozvání na příští
ročník, srdečně zvou pořadatelé. Pracovníci DDM

Sportovní hry mateřských škol
Děti z I. mateřské školy Piaristická se každoročně
zúčastňují Sportovních her mateřských škol na II.
ZŠ Palackého. V pěti disciplínách děti bojovaly o co
nejlepší výsledky ve skocích v pytlích, hodu míčkem,
skákání žabáků, překážkové dráze a štafetovém běhu.
Družstvo pěti chlapců a pěti děvčat připravovali paní
učitelka Andrea Vymlátilová a pan učitel Jakub Motl.
Naše děti vybojovaly 1. místo a postoupily do finále
sportovních her mateřských škol Pardubického kraje,
což je důkaz, že se se sportem má začínat již v útlém
věku. I v Pardubicích důstojně naši MŠ i celý obvod
reprezentovaly.
Hana Kotoulková, ředitelka I. MŠ

My se matematiky nebojíme!
Žáci základní školy z Kostelního náměstí se
účastní mnoha matematických soutěží. Další velký úspěch jim přinesla mezinárodní matematická
soutěž TAK TIK. Této soutěže se letos účastnilo
318 škol z České a Slovenské republiky. Naše
škola se probojovala mezi TOP 20, skončila na
krásném 13. místě. Do soutěže se zapojilo 53 žáků
školy, skoro 20 %! V kategorii žáků 2. tříd máme
vítěze – 1. místo vybojovali Antonín Tichý a Martin Peterka. Dalšími velmi úspěšnými řešiteli jsou
Jan Medřík, Daniel Moravec a Marek Netolický.
V kategorii žáků 4. tříd získali 53. místo. Vojtěch
Krejčí, Petra Podhorná a Tereza Radová v kategorii žáků 5. tříd skončili na 46. místě, v kategorii
žáků 8.-9. tříd žáci 8. třídy Ladislav Záplata, David Hejda a David Vávra obsadili 51. místo. Poděkování za soutěž a gratulace k umístění patří všem
zapojeným žákům, úkoly jsou totiž velmi obtížné
a všichni se pořádně procvičili v logickém myšlení. V této soutěži se na „kupecké počty“ nehraje.
Věřím, že mnozí naši žáci svým nadšením pro matematiku posunou tento předmět z kategorie neoblíbených do kategorie oblíbených. Děkuji paní
učitelce Simoně Žvátorové, která soutěž organizoJaroslava Skácelíková,
vala.		
ředitelka ZŠ na Kostelním náměstí

Matematiku umíme – vzkazují žáci školy „u kostela“
Letošní ročník mezinárodní soutěže Matematický
klokan 2013 přinesl škole na Kostelním náměstí
obrovský úspěch. V kategorii „cvrček“ (pro žáky
2. a 3. třídy) soutěžilo v letošním roce v ČR celkem 86 011 žáků, průměrný bodový zisk byl
41,9 bodu. Soutěžící mohli získat maximálně 90
bodů, což se povedlo 74 dětem ze všech soutěžících. Mezi těmito 74 dětmi byl i žák II. třídy Ivo
Šterc. Žáci, kteří se umístili na 2. místě, získali 87
bodů. Povedlo se to 9 žákům v celé ČR, mezi nimi
byla žákyně III. B třídy Lucie Kolaříková. Chtělo

by se říci, že je vidět, že matematika podle pana
profesora Hejného, kterou naše škola jako jediná
v Moravské Třebové vyučuje, nese své výsledky,
protože učí děti myslet, logicky řešit úkoly, nejen
bezduše sčítat, odčítat. Ještě jednou gratuluji žákům naší školy k jejich úspěchu a děkuji také paní
učitelce Lucii Skácelíkové a panu učiteli Pavlu
Klechovi, kteří žáky matematiku vyučují, ukazují
jim její krásu a zajímavosti. Jejich žáci jistě nebudou patřit mezi ty, kteří matematiku nemají rádi.
Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

Aktuality
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Seriál 210 let Gymnázia Moravská Třebová
5. díl - Ve zdravém těle zdravý duch

Ač je Gymnázium Moravská Třebová školou
všeobecného zaměření, sportovní tradice, aktivity i výsledky vždy mohly konkurovat školám se sportovní specializací. Školou prošly či
ji absolvovaly i významné sportovní osobnosti, které dosahovaly nebo stále dosahují úspěchů i na mezinárodním poli (např. P. Krátký,
J. Blaško, K. Papežíková, M. Mačát, L. König, M. Berka,…). Tělesné a sportovní činnosti
jsou žákům zpřístupňovány v širokém spektru
ve formě povinných či volitelných předmětů
a volnočasových aktivit. Tato rozmanitost přípravy se dobře ukazuje i ve výsledcích, protože absolventi se pravidelně dostávají a úspěšně
studují vysoké školy se sportovním zaměřením,
a reprezentační družstva školy obsazují přední
místa v krajských soutěžích zejména ve sportovních hrách (volejbal, košíková, florbal, stolní
tenis) a atletických vícebojích (Pohár Českého
rozhlasu, Středoškolský pohár v atletice, Zdatné děti, OVOV). V posledním desetiletí byla
nabídka sportovního vyžití ještě rozšířena a to
díky zapojení pedagogů do projektů podporo-

vaných a financovaných Evropskými sociálními fondy a Pardubickým krajem. Nové aktivity
(např. interkros, posilování, gymbal gymnastika, tchoukball apod.) reagují na poptávku žáků
po netradičních či osobně prospívajících činnostech. A i tyto již nesou ovoce v podobě významných úspěchů (silový čtyřboj, šplh).
A jaké ty úspěchy vlastně jsou? Nejcennějším
výsledkem poslední dekády je vítězství v republikovém finále Zdatných dětí z r. 2006. Opakovaně se týmy GMT v letech 2006-9 umísťovaly
na 3. místě v republice v Zátopkově desítce. Třetí místo vybojovali také chlapci v košíkové v r.
2011. A na 5. a 6. pozicích v republice se od r.
2007 pohybují družstva dívek i chlapců ve šplhu. V krajských finále školních soutěží bodovali
od r. 2003 reprezentanti školy 50x (16x 1. místo,
22x 2. místo, 12x 3. místo) a kola okresní vyhráli 75x.
Jak název článku říká - ve zdravém těle zdravý
duch. A moravskotřebovští gymnazisté pravdu
obsaženou v tomto starém římském rčení dennodenně potvrzují a všestranně rozvíjejí své osobnosti.		
Vyučující TV

Úspěch v soutěži Europa Nostra aneb
Z moravskotřebovského gymnázia do Bruselu
V prvním červnovém týdnu proběhlo v Brdech
celostátní finále soutěže Europa Nostra, ze kterého si naši gymnazisté odvezli bronz a poznávací
zájezd do Bruselu. Ale od začátku. Europa Nostra
je soutěž pro družstva studentů středních škol a je
zaměřena na problematiku EU, NATO a jejich roli
v systému světové bezpečnosti. Probíhá celkem
ve třech kolech – v dubnu studenti třetích ročníků
absolvovali vědomostní on-line test, dvě postupující družstva pak musela sestavit a obhájit projekt
na krajské úrovni. Žáci GMT prokázali už v této
fázi soutěže kvalitní přípravu a vysokou úroveň,
když jeden tým (J. Jaroš, K. Pustinová, T. Sedlářová) obsadil místo třetí a druhý tým ve složení Z.
Šunková, N. Bauerová a L. Grulich zvítězil, čímž
mu bylo umožněno zúčastnit se ve dnech 3.-7. 6.
republikového finále. To bylo realizováno pod fiktivním námětem, studenti v roli diplomatů museli prokázat nejen své prezentační dovednosti, ale
také si poradit s různými adrenalinovými zkouškami jako překonání skalního masivu či vodní nádrže na kajaku. Na přípravě soutěže se mj. podíleli
i armádní specialisté. Naši studenti během celého
týdne prokázali mimořádné schopnosti a ve veliké
konkurenci vybojovali krásné třetí místo. O tom,
že na moravskotřebovském gymnáziu studují aktivní a konkurenceschopní studenti, svědčí i výsledky soutěže Ekonomicko-manažerská olym-

piáda, jejíž finálové kolo se konalo v sobotu 15.
června ve Zlíně. Žák 3. ročníku, Martin Šmeral,
obsadil páté místo. Všem úspěšným studentům
třetího ročníku blahopřeji. Kateřina Kaderková

Třebovští studenti úspěšní v soutěži Europa
Nostra			
Foto: archív
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Neslavíme Majáles,
máme svůj Gymfest
Gymnázium Jevíčko dne 15. 6. v 9:00 hodin zahájilo novou tradici v podobě celodenních oslav hudby,
tance, filmu, divadla, ale hlavně studentstva. Naším
cílem bylo to, abychom si užili celý den společně
bez stresu, v pohodě a s radostí. Celá akce byla
rozdělena do dvou prostor gymnázia, auly a dvora
gymnázia. Komornější vystoupení se konala v aule.
Mohli jsme zhlédnout vystoupení pěveckého sboru Cantilo, překvapením byl i romantický balet tanečního kroužku ZUŠ Jevíčko a pochlubili se nám
i naši studenti ze 2. B divadelní adaptací Krále Lávry K. H. Borovského. Závěrečné vystoupení v aule
zakončil divadelní kroužek ZJEV, který nám předvedl dvě Čapkovy povídky, Věštkyně a Telegram.
Mezitím probíhaly akce i na dvoře gymnázia. Zahájení patřilo skupině God bless jazz, pokračovala kapela Epicentrum a po nich následovali ti nejmladší
- hudební seskupení pana Radka Kavana – Etien
Band. Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními
zatančily tanečnice z jevíčské ZUŠ velmi kreativní
představení, zhlédli jsme i vystoupení místních mažoretek, včetně vítězné skladby Kateřiny Fellnerové z mistrovství Evropy. Bylo to úchvatné a všichni si zasloužili obrovský aplaus. Závěr celého dne
ukončila skupina Defekt, k níž se přidali i tanečníci, sedící posluchači a hudebníci museli několik
skladeb přidávat. Příjemným překvapením bylo
i vystoupení našich přátel z Německa, města Böhlenu. Studenti si připravili hudební vystoupení pod
vedením jejich učitele hudby a na dvoře pak své
umění předvedli i jejich učitelé. Bylo to velmi příjemné a milé zpestření. V jednotlivých třídách po
celý den probíhaly zajímavé akce zpestřující program Gymfestu. Návštevníci mohli vidět Chemick
show, zábavné hry v angličtině, zúčastnit se výtvarné dílny, zahrát elektronickou hudbu, pobavit se
videosekvencemi našich studentů, potrápit se nad
hlavolamy ve fyzice, zasportovat si... Myslím, že
bylo z čeho vybírat, svítilo nám sluníčko, jevíčští
i přespolní přišli podpořit místní akci, a hlavně
naše gymnázium a jejich skvělé studenty, kteří se
předvedli v tom nejlepším světle. Nedílnou součástí každé takové akce bylo i občerstvení. Jídlo bylo
výborné, pivo dobře chlazené, obsluha se celý den
usmívala, co víc jsme si mohli přát! Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
přípravě, organizaci a realizaci této velkolepé akce.
Je třeba zmínit především sponzory, město Jevíčko
a firmu Czech blade, ale nesmíme ani zapomenout
na jevíčskou ZUŠ. Spolupráce s panem ředitelem
Dušanem Pávkem je na vysoké úrovni a jeho přízně si velice vážíme. Naším mottem bylo: Pobavit
se a užít si tento den! A to se, myslím, podařilo.
Takže příští rok ?… Uvidíme!!! Jana Sedláčková

Moravskotřebovští gymnazisté objevovali krásy severozápadních Čech
Během 3. až 6. června žáci septimy a 3. A z Gymnázia Moravská Třebová absolvovali komplexní
geografickou exkurzi, v rámci které navštívili řadu
turisticky atraktivních míst Ústeckého a Karlovarského kraje. Středoškoláci nejprve obdivovali
specifické pískovcové útvary v Tiských stěnách
a i přes nepřízeň počasí byli ohromeni jedinečnou
přírodní scenérií. V průběhu druhého dne se cílem
vyslanců Pardubického kraje stala Božídarská rašeliniště, Klínovec a vrcholy západočeského lázeňského trojúhelníku. Karlovy Vary, Františkovy Lázně i Mariánské Lázně nabídly gymnazistům nejen
procházku řadou architektonicky unikátních kolo-

nád, ale připravily rovněž ochutnávku nepřeberného množství minerálních pramenů. Předposlední
den expedice, v rámci které měli žáci hrazenou dopravu, ubytování i vstupy z prostředků Evropských
sociálních fondů, byl zaměřen na průmysl. Přímo
v Mostě zamířili do hnědouhelného dolu a dostali
se přímo k těžebnímu stroji, což představovalo pro
většinu účastníků vůbec nejsilnější zážitek. Nedílnou součástí prohlídky podkrušnohorského města
byla také exkurze po rekultivacích, místech, která
těžaři po skončení dobývání surovin uvádí do tradičního krajinného rázu a nejčastěji jsou využívána jako prostory pro volnočasové aktivity. V jedné

ze severočeských pánví nechyběla ani prohlídka
tepelné elektrárny Ledvice. Při zpáteční cestě následovala ještě jedna zastávka, tentokrát už ve Středočeském kraji, gymnazisté zavítali do Koněpruských jeskyní, kde mimo jiné obdivovali specifické
krápníky označované jako Koněpruské růžice. Čtyři červnové dny byly pro žáky mimořádně náročné,
mimo jiné museli zvládnout vyplnění devíti pracovních listů, které se vztahovaly k navštíveným
lokalitám a zahrnovaly úlohy se zeměpisnou, biologickou, chemickou i fyzikální tematikou. Přesto
se exkurze u většiny zúčastněných setkala s pozitivními ohlasy.		
Přemysl Dvořák
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TECHNOhrátky na „Křižovatce“
Žáci naší školy se od letošního školního roku
2012/2013 mohou účastnit nevšedních exkurzí na
středních odborných učilištích a školách Pardubického kraje. Naše škola se totiž zapojila do programu TECHNOhrátky, jehož cílem je seznámit
žáky základních škol s technickými obory a řemesly, které by je mohly uživit. Žáci VIII. třídy
se v pátek 31. 5. zúčastnili jedné takové exkurze
na Integrované střední škole v Moravské Třebové. Zábavnou formou se dozvěděli potřebné informace o oborech klempíř, pokrývač, zedník,
kuchař, číšník a sociální činnost. Osmáci si mohli
vyzkoušet klempířskou práci s plechem, zatloukání hřebíků na čas a kvalitu, pokrývání výukového
trenažéru betonovými krytinami, dělení tvárnic
ruční pilou, přípravu míchaných nápojů a obložených chlebíčků, manipulaci s invalidním vozíkem
nebo práci v oddělení muzikoterapie. Nakonec si
nabyté informace měli proměnit v body v rámci
soutěže s ostatními šesti základními školami, které se rozhodly do pátečního programu v Moravské Třebové zapojit. A jak na akci vzpomínají žáci

Navštívili jsme Prahu
Dne 23. května žáci 7. A a 7. B základní školy Palackého navštívili naše hlavní město. Cílem návštěvy bylo představení muzikálu Casanova v divadle
Broadway, které se nám moc líbilo, hlavně pěvecké výkony J. Vojtka a M. Vojtka v hlavních rolích.
Také jsme se dozvěděli něco o životě Casanovy na
zámku v Duchcově. Odpoledne jsme si prohlédli
Staré Město – v 16 hodin „představení“ apoštolů na
orloji, prošli jsme kolem budovy Carolina, Stavovského divadla. Nezapomněli jsme ani na nákupní
centrum Paladium a oběd v Mc Donaldu. Zážitkem
pro nás byla i cesta vlakem s panem senátorem R.
Martínkem. Věříme, že se do Prahy ještě s paní učitelkou vrátíme.
Žáci 7. B, ZŠ Palackého

Nízkoprahový klub
Díra informuje
Nízkoprahový klub Díra má v červenci
a v srpnu změnu otevírací doby, a to od
10:00 do 15:00 hodin. V pondělí a ve středu je Velká Díra pro mládež ve věku 15–20
let; v úterý, ve čtvrtek a v pátek je Malá
Díra pro děti a mládež ve věku 8–14 let.

z osmičky? Sabina: „Dokonce vybraní žáci, kteří
nebudou mít špatné známky, mohou jet na zahraniční odborné praxe do Řecka nebo Německa.“
Petr: „Říkali nám tam něco o klempířích a dávali
nám otázky, na které jsme odpovídali. Pak jsme
si prohlédli školu, kde jsou studenti ubytovaní
v bytech bez televize.“ Rosťa: „Nejvíc se mi líbilo
v kuchyňce, protože jsme dělali chlebíčky a nápoje. Prvně nám ukázali, co máme dělat a jak, potom jsme to museli udělat. Celá akce mě bavila
a nejvíc ty soutěže, teda až na to na konci.» Z celkového počtu 7 základních škol jsme skončili na
4. místě s bonboniérou, informačními letáky a nevšedními zážitky.
Radmila Zvejšková

Moje malá astronomie
V loni na podzim jsem přijala nabídku paní Jarošové, vedoucí astronomického kroužku při DDM,
k zapojení své třídy 1. A do několikaletého projektu Moje malá astronomie. Bylo to trochu s pochybnostmi. Prvňáci a hvězdy – to mi nešlo dohromady.
Obavy byly zbytečné. V zimě jsme dostali od paní
Jarošové první úkol: Podívat se na příběhy z večerníčků o Rákosníčkovi a hvězdách a nakreslit k nim
obrázky do Astronomických deníků. V březnu přišla paní Jarošová k nám do třídy, pochválila děti za
splněný úkol a povídala si s nimi o Slunci a o kometách, konkrétně o vlasatici Panstarrs, protože
byla zrovna v těch dnech viditelná na obloze i malými dalekohledy. Další setkání jsme si domluvili
už přímo na Hvězdárně Boleslava Tecla při DDM,
které se uskutečnilo koncem května ve večerních
hodinách. Počasí nám nepřálo, a tak jsme se místo pozorování oblohy rozdělili do tří družstev
a věnovali se soutěžím a hrám s astronomickou
tematikou, prohlídce zrekonstruované hvězdárny a podrobnému seznámení se s dalekohledem.
Dvouhodinový program rychle uplynul, bez problémů jsme se přesunuli zpět do školy, uvařili si
večeři a po stezce odvahy, vedoucí temnými školními chodbami, jsme ve třídě usnuli, mnozí poprvé
bez maminky. Chtěla bych touto cestou poděkovat
paní hvězdářce Jarošové za skvělou přípravu a organizaci první etapy projektu o astronomii. Děti
pracovaly na úkolech s velkým zaujetím, do deníků si lepily odznaky za splněné úkoly a předem
připravené kartičky s výstupy o tom, co se naučily
během setkání. Těšíme se na práci v dalším zápisníku s názvem Expedice Solar systém, se kterým
budeme cestovat po naší sluneční soustavě v příštím školním roce. Jiřina Faktorová, ZŠ Palackého

Potřinácté na severozápad
Třináctka u letošního ročníku Cesty na severozápad dostála své smolné pověsti a po propršeném týdnu ani nedělní ráno 2. června nevěstilo
nic dobrého. Deště, které během týdne způsobily
ničivé povodně v povodích českých řek, zasáhly náš region jen okrajově, ale i tak atraktivitě
skautské cyklistické akce pro veřejnost rozhodně neprospěly. Ani nedělní šedivá ranní obloha
a lehké mžení určitě nálady ani odhodlání vyrazit na cestu nepřidaly. Zřejmě proto se přes veškerou propagaci našlo letos jen 23 odvážlivců,
kteří přeci jen na trasu vyjeli a „poprali se“ s přírodou i úkoly na kontrolách. Určitě nakonec nelitovali, neboť počasí se postupně lepšilo, a tak
si mohli letošní „Cestu“ celkem v pohodě užít.
Patří jim, stejně jako všem pořadatelům, kteří akci na 14 kontrolách zabezpečovali, uznání

a dík. Proti předchozímu ročníku byla obměněna
téměř polovina kontrol, takže se ani pravidelní
účastníci určitě nenudili. Nejmladšími byly letos děti ve věku 7 let, nejstaršímu účastníkovi
pak bylo 56 let. Potěšující bylo zapojení rodičů
a dalších dospělých do programu na kontrolách,
a to včetně toho i trochu fyzicky náročnějšího
nebo naopak vyloženě recesního (fotografie aj.
na www.junak.mtrebova.cz/cnsz). Soudě podle
ohlasů se letošní ročník líbil, a tak je opravdu
dvojnásob škoda nepřízně počasí. Na organizačním zabezpečení akce se podílelo 30 pořadatelů.
Poděkování za podporu patří tradičně městu Moravská Třebová, Hedva, a. s., a pochvala všem,
kteří nezaváhali a do prostoru mezi Udánkami
a Hřebečským hřebenem se s námi i letos vydali.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Školy

Oblastní charita informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 1. 7. v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 11. 7.
Odjezd v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb na
ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel:
739 002 744. Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:0015:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní
osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Zeptej se mě
14. 6. proběhla ve spolupráci s IZS akce určená pro
děti všech věkových kategorií pod názvem Zeptej se
mě aneb den s IZS. Letošní ročník se nesl ve znamení
soutěží a dovedností. Pro školáky a studenty byl připraven bohatý program. Opět jsme si mohli prohlédnout auta všech složek IZS a vyzkoušet různé součásti
bezpečnostních opatření. U hasičů například protichemický oblek, který je gumový a neprodyšný a u policistů ze zásahové jednotky jsme si mohli prohlédnout
součásti jejich výzbroje. Školáci si mohli díky BESIPu
vyzkoušet opilé brýle a třeba to některé alespoň načas
odradí od osobní zkušenosti s alkoholem. VZP nám
změřila tělesné hodnoty. Hasiči z Udánek připravili
zábavné soutěže, při kterých jsme si mohli vyzkoušet svoji zručnost. Strážníci městské policie nechali
zájemce vyzkoušet foukačku na odchyt nebezpečných zvířat. Děvčata z Bonanzy vytvořila se zájemci
okrasné kolíčky, případně si zahrát hru Twister. DDM
rozložilo své stanoviště za budovou muzea. I my jsme
připravili pro zájemce tvoření a možnost vyzkoušet si
svoji zručnost. Děti si mohly vytvořit prostírání a nakreslit keramické zvířátko. Na dalších stanovištích
prověřili zájemci své smysly sluch, čich, hmat a zrak.
Charita ČR pomáhá i při mimořádných událostech. Jelikož nedávno naši republiku zasáhly povodně, mohl
si každý vyzkoušet pytlování písku, sbalení zavazadla
a pohyb v gumákách. Čas na návštěvu si našel i koordinátor pro mimořádné události z Arcidiecézní charity
Olomouc Marek Zamazal, který nám sdělil informace
přímo z centra dění. Tuto akci se podařilo uskutečnit
i díky finanční podpoře z Interního grantu Zdravého
města Mor. Třebová. Děkujeme všem, kteří se zapojili
do této akce za účast. Doufáme, že se zapojíme i do
dalšího ročníku.
Program Kamarád
Dne 29. 5. uspořádala koordinátorka dobrovolnických
programů Draha Dokoupilová pro děti zapojené v projektu Kamarád minigolfový turnaj ve Starém městě.
Na místo se přesunuli autobusem a i přes nepřízeň počasí si užili příjemné odpoledne. Děti se pustily s nadšením do zdolávání minigolfových jamek. Úspěšně
absolvovaly překážky na jednotlivých hřištích a vyhrály všichni díky svému sportovnímu duchu. Poté vyzkoušely i místní dětské hřiště, kde je nejvíce zaujala
lezecká stěna. Nyní se chystá poděkování i pro velké
Kamarády.
DS Domeček
V termínu od 2.-6. 6. se uživatelé denního stacionáře
Domeček zúčastnili pobytového výletu v Jeseníkách
v Lipové - Lázni. Kromě vycházek po okolí se naši
uživatelé podívali do Jeskyně Na Pomezí, navštívili
zámek Jánský Vrch v Javorníku, Muzeum Veteránů
v České Vsi, prohlédli si také město Jeseník. Velikým
zážitkem byla návštěva lázní v Dolní Lipové. Uživatelé si spolu s pracovníky vyzkoušeli perličkové koupele,
masáže a zábaly. Neodmyslitelnou součástí programu
bylo taktéž grilování, společné posezení u deskových
her, povídání a odpočinek. I přes nepřízeň počasí a relativně chladné dny si všichni celý týden moc užili.
Akce proběhla za přispění a pod záštitou hejtmana pardubického kraje Martina Netolického, kterému tímto
moc děkujeme. Přejeme všem krásné letní dny. Další
informace a kontakty najdete na našich internetových
stránkách: www.mtrebova.charita.cz, osobně nás můžete navštívit na adrese: ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Krásné červnové dny plné pohody přeje tým
pracovníků OCHMT

Aktuality
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Cyklobusem Českomoravským pomezím i v roce 2013!
Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si
od roku 2006 našel již mnoho příznivců. I v letošním roce bude linkový autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol od posledního červnového víkendu vyjíždět na svou trasu po turisticky atraktivních
místech na pomezí Čech a Moravy. Cyklisté i pěší
turisté tak budou opět moci poznávat nejen krásy
pěti historických měst Českomoravského pomezí,
ale také dalších zajímavých míst, jako jsou zámek
v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, rozhledna na Kozlově nebo zřícenina hradu Cimburk. Cyklobus bude jezdit každý
pátek, sobotu a neděli od 28. června do 29. září, celkem tedy čtrnáct prodloužených víkendů. Možnost
dostat se blíže k atraktivitám Českomoravského pomezí vám nabízíme díky spolupráci měst Litomyšl,
Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Polička. Projekt opět podpořil také Pardubický kraj.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou a Litomyšl do
Poličky a večer zpět. V sobotu se dostanete z Polič-

Slováci na Palackého

Ve dnech od 1. do 4. května k nám na školu přijela návštěva z partnerského města
z Banské Šťiavnice ze základní školy Jozefa Horáka. Tyto návštěvy se k naší radosti
staly tradicí. Přijel pan ředitel, učitelé a čtrnáct žáků. Program byl velmi pestrý. Začátek jejich návštěvy jsme jim zpříjemnili
večerní májovou procházkou po památkách
našeho města. Druhý den jsme s nimi jeli
na krásný hrad Bouzov, který je pro vznik
nových přátelství jako stvořený. Také jsme
společně zjišťovali, co jsme se ve škole naučili ve vědomostní soutěži AZ-kvíz. Přišla
i zkouška zručnosti, protože jsme vařili.
Také jsme změřili naše síly ve florbale a volejbale. Žáci z partnerské školy v rámci návštěvy u nás šli podpořit svoji spolužačku,
která se umístila v naší soutěži Pod modrou
oblohou. Poslední den pro ně bylo připraveno setkání na radnici se starostou města
Milošem Izákem a prohlídka zámku. Tímto
pro ně jejich návštěva skončila. Mrzí nás,
že jsme už v 9. třídě - a tak to pro nás bylo
naposledy. Bylo to ale skvělé a všichni jsme
si to užili.
Žáci 9. B ZŠ Palackého

ČSBS se každý rok zúčastňuje
nejen terezínské tryzny
Letos nám opět město Moravská Třebová finanční
pomocí umožnilo zúčastnit se vzpomínkových akcí
k výročí osvobození, mimo jiné každoroční pietní
a vzpomínkové slavnosti, která se koná vždy třetí
květnovou neděli na Národním hřbitově v Terezíně.
Zúčastnili se občané Moravské Třebové, studenti
gymnázia, studenti vojenské školy a žáci a učitelé speciální školy. Předseda ČSBS Jaroslav Vodička v proslovu na místě vyjádřil, že i zlo staré více
než 60 let si musíme připomínat, aby se už nemohlo
opakovat. Jsme tím rovněž povinováni všem mrtvým
i přeživším. Poprvé ve funkci se tryzny zúčastnil
i prezident Miloš Zeman.
ZO ČSBS Moravská Třebová děkuje za finanční
pomoc radě města Moravská Třebová, paní Lidmile Kružíkové, panu Josefu Odehnalovi a Vojenské
střední škole v Moravské Třebové. Eliška Weissová

ky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Litomyšle,
České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět.
Nedělní trasa je vedena přes stejná města a obce
jako sobotní, ale v opačném směru. Na lince bude
platit jednotný tarif IREDO, který nabízí několik
možností, jak ušetřit. Výrazné slevy jsou poskytovány dětem (do šesti let zdarma, do patnácti let
sleva 50 %) a osobám ZTP. Je možné využít také
výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky. Letáky s přesným jízdním řádem, mapkou a několika
tipy na výlet jsou k dispozici ve všech informačních
centrech regionu a distribuovány budou i na nádražích a ve vlacích Českých drah. Další informace najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Přejeme šťastnou cestu plnou nezapomenutelných
zážitků! Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu
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Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350, www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. František Bartolomej Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St
18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
18.–20. 7. Tradiční pěší pouť z Moravské
Třebové do Králík, info na www.mcslunicko.websnadno.cz.

Pravidelný program života farního sboru ČCE Mor. Třebová
Bohoslužby každou neděli v 9.00 hod.
Biblické hodiny v domově pro seniory každé pondělí
v 15.30 hod. (výklady žalmů)
Biblické hodiny ve sboru (na faře) každý čtvrtek
v 17.00 hod. (výklady knihy Genesis)
Neformální mezigenerační setkání členů a přátel sboru
(„páteční podvečcery“) každý pátek v 17.00 hod.
U příležitosti svátku mistra Jana Husa dne 6. července
se den poté, v neděli 7. července, budou konat bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně a s připomínkou
Husova odkazu.

S vděčností se chceme ohlédnout za uplynulým měsícem, zvláště za nultým ročníkem Noci kostelů, která
proběhla v pátek 24. května. Potěšil nás a povzbudil
nečekaně velký zájem veřejnosti o prohlídku bohoslužebných prostor kostela a fary. Rádi bychom ujistili moravskotřebovskou veřejnost, že dveře fary a kostela jsou
otevřeny všem, a to nejen při výjimečných událostech,
jakou byla Noc kostelů. Velmi si vážíme toho, že vzácnou atmosféru večera doprovodila paní učitelka Alexandra Vrátilová varhanními preludii. Zároveň touto cestou
děkujeme všem, kteří se připojili k dobrovolné sbírce.

Užijte si léto s padesátkou slev!
I v letošní sezóně přináší Českomoravské pomezí všem
turistům i domácím možnost navštívit spoustu zajímavých míst regionu vymezeného městy Litomyšl, Moravská Třebová, Svitavy, Polička a Vysoké Mýto a ušetřit
několik set korun, možná i více. Stačí, když si zdarma
pořídí slevovou knížku Bonus pas, a mohou začít užívat
všech výhod, které přináší. Bonus pasy jsou k dispozici
v informačních centrech i u všech poskytovatelů slev
a výhod, mezi které patří hrady, zámky, muzea a galerie,
ale i sportovní, ubytovací a wellness zařízení, restaurace
či kavárny. O Bonus pasy a další zajímavé ceny může
také soutěžit každý, kdo se stane fanouškem Českomoravského pomezí na Facebooku. Aktuální informace

Mažoretky opět úspěšné

Mažoretky Střípky vyjely do pohádkové Telče na
soutěž a přivezly si dvakrát první místo a skleněný střevíček. Za kategorii děti v mini formaci a za kategorii kadetky, také v mini formaci.
Děvčata se navzájem neuvěřitelně podporovala,
soudržnost jednotlivých skupin byla bezvadná.
Nechyběly slzičky štěstí při vyhlášení a vítězné
fanfáře. Děkuji za podporu rodičům, které neodradilo brzké vstávání a plačtivé počasí. Mažoretky zvou mezi sebe další dívky, které mají rády
pohyb, větší kolektiv a nebojí se jezdit na soutěže po České republice. Další informace najdete
na webových stránkách: http://mazoretky.trebova.eu.
Za mažoretky Střípky Eva Kalábová

o programu Bonus pas najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Nová hra Geofun vás bude bavit
Už během letošních prázdnin si můžete užít spoustu
zábavy s novou unikátní soutěžní hrou pro uživatele
chytrých mobilních telefonů. Geofun, který vychází
z populárního geocachingu, vás provede po nejzajímavějších místech našeho regionu. Aplikaci Geofun
určenou pro všechny telefony s operačním systémem
Android a iOS, si můžete zdarma stáhnout na www.
ceskomoravskepomezi.cz/geofun.
Jiří Zámečník

Za památkami do
rakouské metropole

Před několika dny se nás pět studentek Gymnázia Moravská Třebová zúčastnilo týdenní historické exkurze
do hlavního města Rakouska, tedy do Vídně. Tuto možnost nám nabídla Slezská univerzita v Opavě. Projekt
byl hrazen z fondu EU a byl poskytnut pěti studentům
z pěti různých škol. Každá škola vyslala se studenty i pedagogický dozor s historickým zaměřením. Po
ubytování v příjemném hotelu a vydatné snídani jsme
se vydaly prozkoumat kouzlo Vídně a navštívily jsme
nespočet muzeí rakouské kultury. Nejvíce se nám líbily
zámky Schӧnbrunn a Belveder, které se mohou pyšnit
svými nádhernými zahradami. Tato exkurze nám umožnila rozšířit si své obzory, navštívit novou zajímavou
zemi a procvičit cizí jazyky. Doufáme, že tato příležitost
bude poskytnuta i dalším žákům. Studentky 3. ročníků

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Během letních prázdnin je centrum pro běžný
provoz uzavřeno.
Nabízíme poslední volná místa na prázdninové
termíny našich akcí:
5. – 9. 7. Tvořivý týden pro děti od 5 let, s denní
docházkou 8–17 hod.

27. 7. – 3. 8. Společná dovolená rodin – Karlov
p. Pradědem
Srpnová prázdninová školička U nás v Kocourkově je již plně obsazena.
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Sportovní klání na ZŠ Palackého
Dne 12. června proběhlo na atletickém stadionu při ZŠ
Palackého v Moravské Třebové pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho
krajské kolo OVOV. Sportovního klání se zúčastnila i olympionička a mistryně světa v trojskoku Šárka
Kašpárková a mnohonásobný československý reprezentant v hodu diskem Gejza Valent. Soutěžilo celkem 12
družstev z Pardubického kraje a dalších 42 jednotlivců,
kteří postoupili z okresních kol. Velkého úspěchu dosáhlo domácí družstvo, které zvítězilo a zajistilo si po-

stup na republikové finále na podzim do Prahy. Vítězné
družstvo soutěžilo ve složení: Martin Jančák, Daniel
Hladík, Lukáš Seidl, Adam Zemach, Aneta Janštová,
Hana Hájková, Nikola Dolečková a Martina Kejhová.
Po vítězství ve svých kategoriích přímo postupují i následující jednotlivci: Jan Žouželka, Martin Šmerda, Jiří
Sedlák a Nikola Greplová. Soutěžilo se nejen o krásné
poháry, medaile a diplomy, ale i o hodnotné ceny. Každý
vítěz v jednotlivých kategoriích obdržel od organizátorů
OVOV tretry a sportovní boty.
Ředitel ZŠ

Co nejrychleji zapomenout na nepovedenou sezónu
Nejrychleji zapomenout se stalo aktuálním krédem
moravskotřebovských fotbalistů, kteří skončenou sezónu zhodnotili na mimořádné valné hromadě. Na
ní rovněž ujednali opravné prostředky, které rychle
povedou k nápravě pošramocené pověsti nejpopulárnějšího a nejstaršího organizovaného sportu ve městě.
Ohlédněme se stručně nad úspěchy-neúspěchy jednotlivých týmů v soutěžích.
A muži (KP)
Na podzim ukořistil SKP Slovan 14 bodů. Kvalitní
zimní příprava se zkušeným kádrem měla být zárukou
bezproblematického postupu vzhůru. Počasí udělalo
čáru přes rozpočet. Sníh, později voda, odkládaly pravidelně utkání, s nečekanými či smolnými prohrami
vzrůstala nejistota, body nepřibývaly. Pouhopouhé
čtyři jarní body (jediné vítězství a jedna remíza) bylo
zoufale málo. Od zápasu s Litomyšlí měl Slovan trpkou jistotu sestupu do I. A třídy.
Konečné pořadí: 16. místo 30 4 6 – 20 26:54 18 bodů
- sestup do I. A třídy)
Nováček soutěže I. B třídy béčko Slovanu dlouho aspirovalo na přední pozice v tabulce. Hráči hráli rychlý
ofenzivní fotbal, jímž překvapovali již na podzim své
soupeře (4. místo, 20 bodů). Jarní část již tak oslnivá nebyla, ve vyrovnané soutěži však tým nepřipustil

Sportovní pozvánka

20. července 2013 9.ročník Moravskotřebovského
cyklomaratonu (pod záštitou senátora R.Martínka,
hejtmana Pardubického kraje M. Netolického a starosty města M. Izáka)
Trasy: 80 km – 50 km – 20 km (tzv. rodinná trasa)
Start na náměstí TGM (dle kategorií): 9,00 – 80 km;
9,15 – 50 km; 9,30 rodinná
Pořadatelé: Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987;
Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916
Prezence a vydávání startovních čísel pouze v sobotu
20.7.2013 v den závodu obě tratě: od 7.00 do 8.30 hodin (vestibul MÚ MT).
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hlubší zauzlení. Jeho umístění je úspěchem.
Konečné pořadí: 8. místo 26 9 9 8 40:42 36 bodů
Céčko se dlouhodobě pohybovalo v suterénu své soutěže – okresní 3. třídy; doplácelo na nestabilnost své
sestavy.
Konečné pořadí: 13. místo 26 5 6 15 28:65 21 bodů
Dorost, který sestoupil z mezikrajského přeboru, prožíval v důsledku hráčské generační výměny složité sezóny i v KP Pardubického kraje. V závěru jara odváděl
přijatelné výkony, které zajistily setrvání v soutěži.
Konečné pořadí: 12. místo 26 6 6 14 25:57 24 bodů
Nejlepším týmem SKP Slovan se tak stali starší žáci
v KP, byť si oproti podzimní části (2. místo, 27 bodů)
pohoršili o jedno místo. Relativní spokojenost nadělili
zlepšenými výkony také žáci mladší.
Konečné pořadí: 3. místo 23 14 4 5 79:38 46 bodů
Konečné pořadí: 10. místo 23 5 2 16 71:130 17 bodů
Abychom nebyli až tak depresivní a nepřátelští vůči
SKP Slovan, dodejme, že v kategorii přípravek roste
z podhoubí nová generace budoucích reprezentantů
města. Po desítce turnajů se přípravka utkala v okresním finále se svými soupeři a postup do krajského
finále jim unikl jen díky prohře s bezkonkurenčním
celkem Svitav. Následně se tým zúčastnil turnaje
v Městečku Trnávka (22. 6.) za účasti 8 družstev. (mt)

Tenisté historicky úspěšní

V době uzávěrky byla tenisová sezóna ještě v plném proudu (poslední mistrovská utkání 29.-30. 6.), přesto ji můžeme zhodnotit jako nadmíru úspěšnou. Na konci dubna
se uskutečnil na dvorcích LTC Pardubice krajský přebor
Pardubického kraje za účasti 3 tenistů Slovanu Moravská
Třebová. Petr Makrlík junior potvrdil postavení krajské
jedničky a vyhrál Přebor Pardubického kraje ve dvouhře
i čtyřhře. Další úspěchy jednotlivců potvrdil na začátku
června Adam Javůrek ziskem titulu přeborníka Východočeského kraje ve dvouhře i čtyřhře. Oba jmenovaní se
tak probojovali na mistrovství republiky. Další nominovaný, na základě žebříčku ČR (26), Alan Brusenbauch
zapouští kořeny v Moravské Třebové také, a je zároveň
členem A družstva dospělých, které před posledním kolem vede tabulku divize a má nakročeno do tenisové
ligy! Budeme napjatě sledovat, jaké výsledky uhrají tito
hráči na MR dospělých (RieterCup), které se uskuteční
od 2. 7. na dvorcích Ústí n. Orlicí. Za A družstvem se
velice dobře drží nováček krajského přeboru družstvo B
dospělých (zatím 4. místo) a družstvo C dospělých, kde
mladí hráči zatím úspěšně bojují o udržení krajském přeboru. Širokou členskou základnu, patřící k jedné z největších v kraji, dosvědčuje další družstvo dospělých, D
tým, který obhájil své loňské pozice. Velkého zlepšení
dosáhlo družstvo mladších žáků ve složení Kašický J.,
Babouček T., Burda M., Málek Josef, Málek Jan, Hájková H., Podhorná P. Po loňské premiéře a posledním místě
ve skupině letos polovinu zápasů vyhráli a pohybují se
tak ve středu tabulky. Příslibem do další sezóny je fakt,
že drtivá většina hráčů a hráček zůstává v této kategorii.
Družstva menších dětí, kategorie minitenis a babytenis,
také vybojovala první cenná vítězství, přesto zůstávají na
konci tabulek. I družstvo seniorů si mírně vylepšilo pozice v nejvyšší východočeské soutěži a jelikož tým může
„omlazovat“, věříme, že se bude zlepšovat i nadále.
Nyní začíná období turnajů jednotlivců ve všech kategoriích a úrovních. Turnaj mužů kategorie C proběhne
i v Moravské Třebové 30. 8.-1. 9. Hráči i hráčky zejména v dětských kategoriích tak mohou nabírat další zkušenosti, získávat body a budovat si tak pozice do příští
soutěžní sezóny družstev.
VV tenisového klubu

Putovní pohár předsedy regionu patří Sršňům
Nejmladší hokejbalisté mají za sebou dlouhou šňůru
úspěchů. Na sportovním poli jsou jen od podzimu.
Sršni odstartovali dvěma turnaji v podzimní části, další dva pak odehráli na jaře. Na prvním turnaji ve Svitavách se umístili na druhém místě. Od té doby začali
sbírat cenné body. Všechna utkání vyhráli, počínaje
druhým podzimním turnajem v Nekoři. Na jaře soutěžili v České Třebové a v Letohradě, kde opět sklí-

zeli úspěch. Všechna utkání vyhráli, nedostali ani gól.
V rozhodujícím utkání o přeborníka regionu porazili
Letohrad 1:0. Vybojovali tak Putovní pohár předsedy
regionu. Tým hraje ve stejném složení od loňského
mistrovství republiky. Svitavská přípravka čítá patnáct dětí od osmi do jedenácti let. Jsou nejlepším týmem v kraji Pardubickém i Královéhradeckém.
Zdeněk Beneš, trenér přípravky TJ Sršni Svitavy

Místo motokár vyjeli na trať hasičské vozy
Začátek června byl ve znamení druhého závodu letošního podniku Karting Cup 2013. Dějištěm nelítostných
motokárových soubojů se stal podle plánu závodní okruh
v Sosnové u České Lípy. Už z předpovědi počasí bylo
zřejmé, že soutěžní víkend bude ztížen častým deštěm.
A právě špatné počasí bylo hlavním pořadatelem závodů. Od čtvrtečního odpoledne pršelo, obloha nevěstila nic
dobrého, déšť ustával jen na chvíli. V sobotu odpoledne
se díky hustému dešti závodní dráha proměnila v jednu
velkou louži. Tréninky byly na hodinu a půl přerušeny,
na trať místo motokár musely hasičské vozy s čerpadly,
aby vodu odčerpaly. Mnozí závodníci zavzpomínali na
podobnou situaci před pár lety, kdy byl na trať povolán
vůz k odčerpání přebytečné vody. Prakticky od čtvrtečního příjezdu až po nedělní odjezd bylo depo schůdné pouze v gumových holínkách s oblečenou pláštěnkou, v lepším případě s pláštěnkou v ruce. Ani tentokrát, kdy bylo
vody více než dost, závodníky neopouštěla dobrá nálada
a hlavně chuť opět obléknout mokrou kombinézu a znovu vyrazit na trať. Jezdci jezdili přímo ukázkově, neboť
záchranná služba byla zcela bez práce a nemusela vůbec
zasahovat. Za Autoklub Moravská Třebová odstartovali
tři jezdci a nevedli si vůbec špatně. Zdeněk Ošťádal (třída Rotax junior Max) si domů odvážel zlato. K závodům

dodal: „Takové počasí jsem dosud nezažil, přestože už
je to moje osmá sezóna, celkově asi 40. závod. Do motokáry jsem poprvé usedl v šesti letech. Je to můj velký
koníček a pokaždé se těším na další závod. Neodradí mě
ani špatné počasí, ani špatné umístění, takový už sport
je.“ Nejzkušenější z třebovských závodníků, Libor Blaha (FC junior), byl se svým umístěním spokojen, obsadil
třetí příčku. Trošku zklamání zažil Ondra Šíp (Mini 60),
po druhé rozjížďce stále vedl, třetí rozjížďka závodníkovi
však nevyšla a součet bodů Ondru posunul na čtvrté místo. Adam Doležal, který letos do soubojů na dráze nezasáhne, si přijel do Sosnové alespoň zatrénovat.
Závěrem, při vyhlašování těch nejlepších, ředitel závodů poděkoval všem 126 jezdcům, kteří se nenechali
špatnou předpovědí počasí odradit, na závody přijeli
ze všech koutů naší republiky a hlavně vydrželi do samého konce usedat za volant své motokáry a závodit.
Organizátorům se podařilo spustit revoluční systém
okamžitého zobrazení výsledků na webu. Všem pořadatelům a účastníkům je potřeba vyslovit obdiv a poděkování, že tuto situaci zvládli. Podle ohlasů lze soudit, že všichni se už těší na další závody seriálu Karting
Cup, které se uskuteční ve dnech 28.-30. června na závodním okruhu v Písku. Autoklub Moravská Třebová
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V krajském kole OVOV zvítězili domácí

Nejlepší družstva a jednotlivci z Pardubického kraje
soutěžili na hřišti Základní školy Palackého v Moravské Třebové o Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Na startu bylo 12 družstev širokého
regionu + 96 jednotlivců, kteří postoupili z okresních kol.
Výsledky
Družstva: 12 týmů z Pardubického kraje (vždy 4
chlapci+ 4 dívky, ročníky 1999-2002). Postup do ce-

Krajského kola OVOV se na podporu atletiky na základních školách zúčastnili vynikající sportovci. Na
snímku Šárka Kašpárková. Foto: František Matoušek

Kroužek stolního
tenisu při DDM

Stolní tenis patří k nerozšířenějším sportovním odvětvím na světě. Z původně sezónního
sportu, který měl prostor v zimních měsících
a byl jen určitým doplňkem vysloveně letním
sportům, se stolní tenis postupem času vyhranil ve specifikované sportovní odvětví, které
má místo v celoročním sportovním kalendáři.
I naši malí stolní tenisté pilně trénovali celý
školní rok, který nám opět tak rychle uběhl.
Jejich počet se proti loňskému školnímu roku
zdvojnásobil (16 dětí), což svědčí o tom, že
sportovce ve věku od 5 do 15 let tento sport
baví. Každou středu jsme se scházeli v herně
stolního tenisu TJ Slovan. Chtěla bych tímto
způsobem poděkovat správci haly J. Maděrovi a za spolupráci některým rodičům, např. Š.
Moravcové a E. Palatkovi, členu oddílu stolního tenisu, kteří mi se sportovní průpravou
pomáhali. Všem členům kroužku přeji krásné
prázdniny a v září opět na viděnou.
Petra Marossyová, vedoucí kroužku

Volejbalistky na postup
nedosáhly
Před měsícem jsme sledovali úsilí volejbalových
kadetek o možný postup do extraligy. Žel, nevyšel.
Na konci června byly ve hře ženy v KP II. třídy,
které zcela reálně usilovaly o postup do KP I. třídy. Zradil závěr soutěže, kdy jim čáru přes rozpočet udělaly „díry v sestavách“ (nemoc, studijní povinnosti hráček, kolísavost formy). V posledních 8
utkáních dokázaly zvítězit pouze jedenkrát, ztratily
své celoroční průběžné vedení, takže na případný
postup si musí počkat za rok.
Celkové pořadí:
3. TJ Slovan Moravská Třebová:
28 18 10 0 62:42 51 bodů		
(mt)

lostátního finále (Praha, Strahov, září 2013) si vybojovala nejlepší dvě družstva.
1. ZŠ PALACKÉHO M. Třebová (Janštová, Dolečková, Kejhová, Hájková, Jančák, Hladík, Seidl,
Zeman)
2. ZŠ Proseč
Další pořadí:
5. Gymnázium M. Třebová
6. ZŠ Kostelní M. Třebová
Jednotlivci: (postupující do celostátního finále)
v jednotlivých věkových a genderových kategoriích)
– pouze vítězové. Z Moravské Třebové tak na radost
z postupu dosáhlo 8 atletů.
Dívky:
2003 – Vodvárková Tereza (ZŠ Prosetín)
2002 – Hájková Hana (ŽS Palackého M. Třebová
2001 – Janštová Aneta (ZŠ Palackého M. Třebová)
2000 – Kejhová Martina (ZŠ Palackého M. Třebová)
1999 – Bukáčková Barbora (ZŠ Hlinsko)
1998 – Greplová Nikola (ZŠ Palackého M. Třebová)
Chlapci:
2003 – Žouželka Jan (ZŠ Palackého M. Třebová)
2002 – Šmerda Martin (ZŠ Palackého M. Třebová)
2001 – Síla Vojtěch (ZŠ Proseč)
2000 – Uhlíř Josef (Gymnázium M. Třebová)
1999 – Jančák Martin (ZŠ Palackého M. Třebová
1998 – Sedlák Jiří (ZŠ Palackého M. Třebová)
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Program činnosti
Klubu českých turistů

29. 6.-6. 7. Vodácké putování mládeže podle propozic dané akce pro přihlášené členy TOM Čochtani. Vedoucí akce J. Kopřivová
14. 7. Cykloturistický výlet Z České Třebové na
tvrz Orlici u Letohradu. Odjezd z autobus. nádraží dle jízdního řádu cyklobusu. Délka trasy cca
60 km. Zajišťuje L. Weinlich
18. 7. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 19 hod. Upřesnění organizačních
záležitostí zájezdu na Vidnavsko a příprava programu na srpen 2013.
31. 7.-4. 8. Cykloturistické putování Vidnavskem na kole s výjezdem do Horního Slezska
k Otmuchovskému a Niskému jezeru dle propozic akce. Zajišťuje D. Mikulková
V případě příznivého počasí každou středu a neděli uskutečňovány vyjížďky do okolí. Pravidelný
sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.
cz.
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje nezapomenutelné prožití prázdnin při poznávání turistických zajímavostí v Česku i v zahraničí.

Dva závody kultovního cyklistického seriálu
3. závod Cykloman Focus – orientační závod dvojic
V orientačním závodu dvojic (bez ohledu na věk či genderu), s prvky navigace podle mapy, se prosadila zkušenost, ale nebyla nouze ani o překvapení. Podle jeho
organizátora Vladimíra Dokoupila se: „Morálním vítězem stal každý, kdo překonal vlastní lenost a dorazil
úspěšně do cíle v daném časovém limitu čtyř hodin.“
Dvojic, které se nebály žádného strašáka v podobě penalizace za zpoždění a tím pádem odpočtu bodů, bylo
čtyřicet. Desetina z nich na to přesto „dojela“ a kvůli
technickým potížím se ve výsledcích propadla. Osmdesátka statečných „vyrobila“ dobrý závod. Změny ve
složení dvojic a fakt, že chyběli jenom rekreační bikeři,
zajistily dostatečnou dramatičnost i nejedno překvapení.
Každému z účastníků šlo v první řadě zcela pragmaticky o největší bodový zisk, který bude zapsán do celkového pořadí. Nikomu se nepodařilo „navštívit“ všech 30
připravených stanovišť s rozdílným počtem bodů. Za favority platili zejména mnohonásobní vítězové manželé
Schneiderovi. „Odhodlání nám nescházelo, vždyť jsme

Odešel z řad sportovců

A nebude zapomenut. Vzpomínat na
něj budou starší vrstevníci, mladí bývalí svěřenci nebo prostě jen sportovní fanoušci hokeje, fotbalu či cyklistiky. Do
všech těchto aktivit se Antonín Štěpánek
(1945-2013) v průběhu svého života aktivně zapojil. I proto byl před třemi roky,
u příležitosti životního jubilea a za zásluhy
o městský sport, vyhlášen v městské anketě sportovní osobností
roku 2009. Sportovní
veřejnost se s klidným,
rozvážným
a přímým člověkem,
přezdívaným „nezmar
dědek junior“ rozloučila v hale Rehau
21. 6. Čest Tvé památce, Toníku! (mt)

najeli celkem 76 kilometrů, zvládli dostatek kontrol, ale
stačilo špatně odbočit. Právě to se nám přihodilo v Koclířově, a to nás stálo hodně sil, hlavně psychických,“
uznala dvojice, která se v cíli objevila na pátém místě.
Pozdější vítězové, Josef Doležel a Dušan Orálek, hýřili
na startu skromným optimismem: „Aby se nám podařilo
potřetí za sebou zvednout pohár pro vítěze, musíme být
lepší než ostatní. Nikdo nám nic nedaruje.“ V cíli pak
ke své úspěšné taktice se smíchem dodali: „Jeli jsme záměrně opačným směrem než většina cyklistů, abychom
nemuseli kontrolovat, jestli nás někdo nepředjíždí. Ale
věřili jsme si.“ A nakonec žádného přemožitele nenašli. Dvojice Doležel – Orálek obhájila svůj loňský výsledek po skvělém výkonu. Počtem projetých stanovišť
(17) výrazně „utekli“ rivalům, jejich technická jízda
je pověstná. Kromě nich překvapily přespolní dvojice,
mezi nejlepšími byly hned čtyři. Vysoký standard zajeli i další bikeři (Kadidlo, Sopoušek, Mička, Štěpánek)
a zaslouženě skončili mezi TOP 10.

Třebovští atleti míří vzhůru
Druhé kolo atletických soutěží II. ligy (skupina C) se
uskutečnilo v Pardubicích. Nechyběli ani moravskotřebovští atleti, kteří oproti premiéře dopadli bodově
o něco hůře, přesto si polepšili, když obsadili celkové 3. místo (mezi 6 účastníky). Mezi 172 závodníky
společného klání mužů a žen vynikl zejm. Michael Havlík, který získal pro svůj tým maximum 30
bodů.
Nejlepší výsledky atletů z Moravské Třebové:
100 m: 1. Havlík 11,39, 200 m: 3. Havlík 23,06, 110
m př.: 1. Havlík 16,85, 4×400 m: 2. Částka, Nárovec, Matuška, Pálka 3:37,26. Získané body: Havlík
30, Jílek 16, Jírovec 12, Dvořák 12, Částka 9, Žouželka 7, Pálka 5, Nečas 4, Janků 3, Tichý 1
2. kolo v Pardubicích: 1. Hvězda SKP Pardubice B 6
(240), 2. SK Nové Město nad Metují 5 (227,5), 3. AK
Moravská Třebová 4 (135,50), 4. Jiskra Ústí nad Orlicí 3 (124), 5. TJ Svitavy 2 (111,50), 6. Atletika Chrudim 1 (85,5).
Celkové pořadí po dvou kolech: 1. Pardubice B 12,
2. Nové Město nad Metují 9, 3. Ústí nad Orlicí 8, 4. Moravská Třebová 7, 5. Svitavy 4, 6. Chrudim 2.
(mt)
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Pohybem rozdává radost a optimismus třebovským ženám
Ano, je řeč o Lucii Slavíčkové, cvičitelce pohybových aktivit vázaných na hudbu. „Je to velmi ochotná, optimistická, veselá a zapálená žena, zkrátka
mimořádná, která „táhne“. Tím myslím, že rádi chodíme do jejich hodin Cvičení s Luckou,“ komentovala
jedna z důchodkyň účastnících se pravidelně Lucčina
cvičení. Toto připomenutí je projevem vděčnosti i pozvánkou pro ostatní.
Lucka vede různé tělesné aktivity v Moravské Třebové – její akční rádius zasahuje až do Vranové Lhoty.
Její sportovní týden představuje 14 hodin cvičení, aktuálně přizpůsobených různým generacím účastníků.
Začala před mnoha lety tehdy velmi módním aerobikem, později přešla k oblíbené zumbě. „Jedná se
o první taneční fitness program, který je veselý a zábavný. Kvalitně vedená lekce je prospěšná nejen tělu,
ale výrazně ovlivňuje i psychiku, cvičenci zažívají
endorfinové opojení.“ Dnes je ve městě jedinou trenérkou, která pravidelně obnovuje akreditaci na různé
druhy zumby (zumba-zin, zumbatomic, zumba gold).

Střed města byl
zasvěcen cyklistice

Cyklistický závod uprostřed města, jakožto čtvrtý díl celoročního seriálu Cykloman Focus 2013, se stal znovu
skvělou podívanou pro desítky pozorovatelů. Neměl sice
tak velkou dimenzi jako před rokem, ale pořadatelé M.
Mička a spol. mohou být spokojeni. Řada očekávaných
favoritů sice chyběla, domácím bikerům přesto dobře
sekundovali borci ze Svitav. Trať doznala jen minimálních změn (4,6 km z náměstí přes Knížecí louku, Křížový vrch a zpět na náměstí), nesnadnost ovlivnil od druhého kola permanentní déšť, který trať změnil v mnoha
částech v kluzké bláto. „Věřil jsem si na vítězství, ale to
jsem v předposledním kole utopil v blátě!“ smutně glosoval M. Němčík.
Proti předpokladu nechyběl dramatický náboj
Na startu nebyla taková tlačenice jako loni. Sedmdesátihlavý balík bikerů se roztrhal hned v prvních kolech. Dvě
úvodní kola kralovala na čele šestice cyklistů: Němčík,
Schön, Doležel, Orálek, Šafář (Polička), Rotter . Oproti
loňsku chyběl Boštík a Škorpík. Od třetího okruhu poslední dva jmenovaní ztráceli na závratné tempo těch
nejlepších. Kvarteto postupně svádělo na trati taktický
boj kdy, kde a koho předjet. O všem rozhodlo předpolední kolo, kdy už hustý liják na části trati vytvořil blátivé
bariéry, v nichž se hlavní favorit M. Němčík „utopil“.
Dvacetimetrovou ztrátu umocnil další kolizí a výsledek
závodu byl zpečetěn. Doležel již nepřipustil změnu. Ke
svému vítězství poznamenal: „Měl jsem hodně natrénováno ze závodů MČR v cyklomaratónu, jichž se zúčastňuji. Taktiku jsem zvolil lehce gradující a byla účinná.“
Podrobnější výsledky a průběžný stav seriálu na www.
cykloman.cz.
Pořadatelé Cyklománka, doprovodného závodu dětí
od 3–15 let, který předcházel, zaregistrovali půlstovku
soutěžících dětských nadšenců. Sportovní sobota tak
byla velmi podnětná. 			
(mt)

Sama má nejraději tzv. jumping (dynamické cvičení
na patentovaných trampolínách s řidítky, které do-

Lucie Slavíčková rozdává dobrou náladu při cvičení s hudbou
Foto: František Matoušek

provází motivující hudba), nejnovější bosu (je určený
pro širokou škálu tréninků od balančních či rehabilitačních až po posilovací tréninky)*, či pilates (cvičení
pro posílení svalstva a lepší držení těla). Při cvičení
se mnohdy používají různé pomůcky - trampolíny,
overbally, vítané prostředky adrenalinového vyžití.
„Každý den potkáme někoho, kdo nás naštve. Cvičení
utužuje dobrou psychickou pohodu, vede k pročištění
hlavy, pobavení i načerpání nové energie. Účastníci
jsou vždy nadšení, ať jde o starší ženy, či o děti a mládež,“ potvrdila s úsměvem cvičitelka. Lucku najdete
na každém sportovním kempu mladých fotbalistů či
hokejistů, naposledy „zářila“ při úspěšném krajském
kole OVOV na hřišti ZŠ Palackého.
(mt)
*BOSU® je moderní a oblíbený systém cvičení určený pro komplexní zpevnění svalů celého těla, který má pozitivní vliv na zdravé držení těla, fyzickou
kondici a redukci tuku. Základem cvičení BOSU® je
speciálně vyvinutá nafukovací kopule BOSU Balance Trainer

Úspěšný vstup „travařů“ do nové sezóny
První kolo žákovského světového poháru pod záštitou FIS proběhlo o víkendu v německém Ehrenfriedersdorf. Počasí závodníkům moc nepřálo, s umístěními to bylo mnohem lepší. Čím více pršelo, tím
lépe naši lyžaři jeli. Mezi startujícími byla také
trojice třebovských lyžařů. Šárka Abrahamová, Jan
Kašický a Václav Mačát se v silné konkurenci neztratili a bojovali o příčky nejvyšší. V sobotu pršelo
chvíli trochu, chvíli více, poryvy větru cloumaly zástěnou startovací rampy a nakonec přišla i mlha. Nic
však odvážné závodníky ani jejich trenéry neodradilo. První kolo postavené českým koučem Pavlem
Ivánkem proběhlo až na akrobatickou vložku jednoho z německých závodníků bez větších problémů.
Karty byly rozdány
přiměřeně. V mladších žácích se naše
želízka Jan Kašický
a Šárka Abrahamová
držela s minimálním
odstupem na prvního. Starší žák Václav Mačát také sahal
po medaili. Druhé kolo postavené
Němcem Benjaminem Bennetem bylo
na dané povětrnostní
podmínky poněkud
likvidační. Celá řada
závodníků si nepo- Šárka Abrahamová na trati
radila s nástrahami
tratě a vypadla. Našich se to ale nedotklo. Druhá
místa nám nakonec vybojovali v mladších žácích
Šárka Abrahámová a Jan Kašický. V kategorii starších žáků si pro skvělý bronz dojel Václav Mačát.

V neděli ráno jsme se sešli na sjezdovce podmáčené
celonočním intenzivním deštěm, který se na trénink
trochu uklidnil. Proběhla “vášnivá” diskuse, zda závod nezrušit pro nezpůsobilé podmínky. Nakonec to
jury pustila. Odjelo se však jen jedno kolo. Provazy vody bičující sjezdovku při startu starších žáků
už více nedovolily. Platily tedy výsledky po prvním
kole. Tentokrát Češi již vládli. Propršená květnová
soustředění přinesla své ovoce. Reprezentanti ČR
vyhráli všechny kategorie kromě mladších žákyň.
Ze Slovanu M. Třebová se vedlo výborně mladší žákyni Šárce Abrahamové, která byla opět druhá a Václav Mačát přivezl domů další třetí místo.
Další závod FIS proběhl v italském středisku Tambre. Účast závodníků
z Moravské Třebové se smrskla na dva
a barvy Slovanu tak
hájili opět Šárka Abrahamová a Václav
Mačát. Šárce se povedl především slalom.
Hned po prvním kole
těsně vedla před domácí závodnicí. Druhé kolo zajela domácí
lyžařka o něco rychleji a v součtu z toho
byl nejtěsnější výsledek. Šárka obsadila
Foto: Martin Kotyza druhé místo o pouhou setinu vteřiny za
vítěznou Italkou. K tomuto vynikajícímu výsledku
přidala navíc bronz z obřího slalomu. Václav Mačát
sjel obřák také skvěle a protnul časomíru ve třetím
nejrychlejším čase.		
Daniel Mačát

MČR ve střeleckém víceboji mládeže ze vzduchových zbraní

O víkendu 1. a 2. 6. se do Moravské Třebové na
Srnčí sjela střelecká mládež klubů BTS z celé ČR.
Konal se zde již 15. ročník střeleckých závodů
a potřetí byla pořadatelem ZO SBTS Moravská
Třebová. Záštitu převzali starosta města, hejtman
Pardubického kraje a senátor Radko Martínek.
V sobotu proběhl závod ve střelbě ze vzduchové

pušky a v neděli pak druhý závod ze vzduchové
pistole. Jelikož střelba probíhá venku a oba dny
vydatně pršelo, závody byly jak pro účastníky, tak
pro pořadatele velmi náročné. Díky zapůjčeným
stanům z KSMT a „nepromokavým“ rozhodčím se
to dalo zvládnout. Tedy všech 87 závodníků z řad
mládeže od 10 do 26 let se dočkalo slavnostního

ukončení v neděli odpoledne pod slunnou oblohou.
Letošní ročník by se dal nazvat i mezinárodním,
díky účasti družstva ze ZO BTČ Parchovany ze SR.
Největším úspěchem pro domácí střelecký klub je,
že Putovní pohár starosty města Moravské Třebové
pro absolutního vítěze zůstal doma, a to zásluhou
Františka Přidala. Tomáš Přidal, tajemník soutěže
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