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MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

OTEVŘENÁ NÁRUČ MĚSTA • LÉTO JE TU PRO VÁS
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ POŘÁDÁ PRÁZDNINOVOU
ŠŇŮRU PROGRAMŮ PRO OŽIVENÍ CENTRA

NA DVOREČKU
VE MĚSTĚ
NÁMĚSTÍ A DVORY CENTRÁLNÍ ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE
OŽIJÍ PO DVA PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE AKCEMI PRO VEŘEJNOST
- HRY, SOUTĚŽE, UKÁZKY ČINNOSTI MÍSTNÍCH
ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ…
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Zprávy z radnice

Svůj strom si už můžete pokácet bez běhání po úřadech
Jestliže vám na zahradě překáží strom, kterého
se potřebujete zbavit, a dosud jste to odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15. července můžete začít kácet bez správního řízení.
Umožňuje to novela vyhlášky o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení (č. 189/2013 Sb.).
Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte
se, že vaše zahrada splňuje podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiálech
ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada
splňovat současně.
Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských
osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není
vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.
Památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů na vlastním
pozemku značně uvolnila, existují výjimky, kdy
jen tak kácet stále nelze. Týkají se dřevin, jež
jsou součástí významného krajinného prvku či

stromořadí, anebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně památný strom lze kácet jen
ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním
stavu.
Vydržte do vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže
mluvit do záměru pokácet strom na vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň přírodní
zákonitosti.
Je obvyklé, že se stromy kácejí v období vegetačního klidu, který začíná od 1. října a končí
31. března. Kácet v této době je i praktičtější,
protože stromy jsou bez listů a tedy lehčí. Také
nejsou už plné mízy, čili vlastní práce je čistší.
V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na stromě a nevyrušíte je
při hnízdění nebo při péči a mladé, což je trestné. (Zákon zakazuje úmyslně poškozovat nebo
ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména
během rozmnožování a odchovu mláďat, pozn.
red.).  Pokud si netroufáte pokácet strom sami,
můžete se obrátit na specializované firmy. Ty si
mohou účtovat částku od 500 korun za strom,
až po několik desítek tisíc, v závislosti na ob-

Město opustili dva velitelé. S bývalým velitelem Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
ministerstva obrany Vojtěchem Němečkem a vedoucím územního odboru Policie ČR  Jaroslavem Krůlem se v předposledním červencovém týdnu na třebovské radnici rozloučil starosta
města Miloš Izák. Zatímco plukovník Němeček se vrací ke své bývalé činnosti akademického
pracovníka na Univerzitě obrany v Brně, plukovník Krůl se těší na zaslouženou penzi. Starosta Izák oběma poděkoval za spolupráci nejen s vedením Moravské Třebové, ale i se subjekty,
s nimiž plukovníci Němeček a Krůl vešli v našem městě v kontakt.   Foto: Dagmar Zouharová

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 30. 6.
2013 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 446 občanů ČR. Dle Odboru
azylové a migrační politiky MVČR je
v Moravské Třebové hlášeno 109 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 6. 2013
na trvalém pobytu 10 555 občanů.      (zr)

tížnosti zákroku. Obzvláště v rizikových případech, kdy například korunou stromu prochází
dráty elektrického vedení, nebo se příliš naklání nad dům nebo jiným nepatřičným směrem
atd.                       Zdroj: http://www.novinky.cz
V příštím vydání MTZ přineseme stanovisko
Odboru životního prostředí Městského úřadu
Moravská Třebová.

Výzva k napojení
na splaškovou
kanalizaci města
Moravská Třebová
Vyzýváme vlastníky nemovitostí v Sušicích (kromě č.p. 29, 111 a 117), v ul.
Lanškrounské a v ul. Anenské údolí k napojení splaškových vod z nemovitosti do
vybudovaného odbočení, ukončeného revizní šachtičkou. 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.“
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.
Správný postup pro připojení na kanalizaci:
1. Vyplnit a odevzdat „Žádost o zřízení
kanalizační přípojky“ na VHOS, a.s.
2. Dohodnout si telefonicky (v pracovní
dny mezi 7-14 hod.) 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

Město nechá školáky obědvat
ve stávajícím objektu
Řešení náhradního stravování žáků moravskotřebovské školy v ulici ČSA („Křižovatky“)
se našlo. Podle výsledku jednání vedení města
s vedením školy a zainteresovanými odborníky
se ještě v nadcházejícím školním roce budou
moci žáci i pedagogové z Křižovatky stravovat
ve stávajících prostorách výdejny jídel a jídelny
v městském objektu v Josefské ulici. Objekt je
dlouhodbě v havarijním stavu, nicméně ne takovém, aby bylo nezbytně nutné ho zcela vyklidit.

Přízemí, kde se jídelna nachází a kde sídlí moravskotřebovská tiskárna, tedy ještě bude nějakou dobu stávajícím účelům sloužit s tím, že
bylo třeba vyřešit problém vytápění. Náhradou
za nefunkční kotle plynového vytápění budou do
objektu instalovány nevyužité, avšak provozně
vyhovující kotle z jiných městských nemovitostí. Minimálně následující topnou sezónu by tak
strávníci jídelny v Josefské ulici nemuseli měnit
trasu na místo svého poledního jídla.           (daz)

Z města
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Zájemce o volný objekt na kraji města
činí první kroky k výstavbě
Budova bývalého dětského oddělení moravskotřebovské nemocnice zřejmě našla svého zachránce. Jevíčská firma Matoušek po schválení záměru
odprodeje opuštěného objektu, který odhlasovalo
na své červnové schůzi městské zastupitelstvo,
připravuje projektovou dokumentaci pro stavební
povolení. V areálu ve Svitavské ulici by mělo být
vybudováno tzv. Centrum aktivního stáří – ubytování pro seniory doplněné nejrůznějším spektrem

služeb od zdravotnické péče po fitness a welness
centrum.  Zástupci firmy Matoušek jednají o možnostech spolufinancování půjčkou ze Státního
fondu rozvoje bydlení, popřípadě formou bankovního úvěru. Spolu s vedením města Moravská Třebová dolaďují přesné znění kupní smlouvy, která
by měla být předložena zastupitelům ke schválení
počátkem září. Stavební povolení chce mít budoucí investor vyřízeno do konce září.                    (daz)

Třebová má v rukou energetické
průkazky pro svoje budovy
Průkazy energetické náročnosti pro budovy ve
svém majetku obdrželo město Moravská Třebová
pro šestnáctku svých objektů. Jedná se veřejné budovy s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2
- o mateřské školky, základní školy, budovy městského úřadu, budovy Domova pro seniory, muzeum, Dům dětí a mládeže, zámek a další. Z průkazu
lze zjistit, jaká je celková dodaná energie na vstupu do budovy, resp. jak úsporná tato budova je,
jaká jsou doporučená opatření pro zlepšení úspory budovy, jaký je podíl dodaných energií (zemní
plyn, el. energie, uhlí, slunce u FVE a pod.) do

budovy a další souvztažné hodnoty. Informace
budou v nejbližší době na tabulkách umístěny za
vstupními dveřmi monitorovaných objektů. Podle
pracovnic odboru majetku města a komunálního
hospodářství městského úřadu je nyní, kdy úředníci na základě měření odborníků vědí, jak energeticky náročné uvedené veřejné budovy jsou, na
zvážení, zda provádět a jaká provádět doporučená
opatření pro zlepšení úspory energií v těchto objektech. Náklady na pořízení energetických průkazů dle uzavřené smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení činily 75.160 Kč.		  (daz)

Kabina s digitální technologií potřebuje větrat
V polovině realizace je instalace digitální technologie, která umožní návštěvníkům moravskotřebovského kina vychutnávat si filmy ve 2D
a 3D formátu. Přinese divákům kina plnohodnotný zážitek díky nejmodernější technologii filmové projekce s mnoha dalšími funkcemi. Pro
správné fungování však potřebuje zařízení, které

město přijde cca na dva a půl milionu korun, optimální provozní podmínky, mezi něž patří teplota a vlhkost vzduchu. Kulturní služby města
v současnosti hledají řešení klimatizace kabiny
s multimediláním vybavením. Ve hře je buď pořízení mobilní, nebo pevně vestavěné klimatizační jednotky. 			 (daz)

Informace Úřadu práce ČR
Po zvážení situace na krajském trhu práce byla
krajskou pobočkou v Pardubicích, Úřadu práce
ČR upravena kritéria pro poskytování příspěvků na projekty Aktivní politiky zaměstnanosti –
společensky účelná pracovní místa.
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je v současné době financována ze dvou zdrojů:
Z prostředků státního rozpočtu, kdy hospodaření s těmito účelově určenými prostředky je limitováno rozpočtem, přiděleným krajské pobočce
ÚP ČR.
Z prostředků Evropského sociálního fondu (dále
ESF), který je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory
zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vy-

rovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce.
Mezi základní programy ESF využívané v rámci
APZ patří Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na léta 2007-2013 (dále OP LZZ).
O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před
vznikem pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který bude umístěn na pracovním místě s příspěvkem, není tedy možné požádat o příspěvek dodatečně a vyřizovat žádost se zpětnou
platností. Na poskytnutí příspěvku není právní
nárok. Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
je nejvíce využíváno vytváření míst na veřejně
prospěšných pracích, společensky účelná pracovní místa, podpora samostatné výdělečné činnosti a zřízení chráněných pracovních míst.
pokračování na straně 8
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CVrČci se představují
Centrum volného času (CVČ) bylo založeno
v našem městě již v roce 2000. Tehdy mělo
svoje sídlo na ul. Brněnské, později se přestěhovalo na adresu Komenského 64, kde
prostory využívá dosud. Letos organizace
úspěšně funguje již třináctým rokem. Ve druhé polovině minulého roku nastaly změny
v jejím personálním obsazení. V říjnu 2012
nastoupil do centra nový terénní soc. pracovník Ondřej Šlahař a jako vedoucí a terénní
soc. pracovník byla přijata Lucie Jakubková. Účelovost zřízení CVČ a jeho pracovní
náplně zůstaly neměnné. Centrum se soustřeďuje na sociálně-poradenskou činnost
a volnočasové aktivity pro děti a dospívající. Mimo klientelu z romské komunity, na
které je činnost centra převážně zaměřena,
si k nám najdou cestu i další občané města,
kteří hledají pomoc či radu. Kromě běžných
aktivit, jako jsou výlety v rámci města a jeho
okolí a přípravy dětí do školy, jsme navázali
spolupráci s bývalou vychovatelkou Věrou
Nápravníkovou, která v CVČ vedla v tomto
roce hodiny muzikoterapie. Děti si, kromě
zpěvu s kytarou, oblíbily perkusivní hudební
nástroje (bubínky, chřestítka,…), na které se
učí doprovázet svůj zpěv. Momentálně probíhá prázdninová pauza. Od září se chystáme
opět dětem možnost tohoto typu vyžití nabídnout. V průběhu roku s dětmi podnikáme
tématické výlety (pálení čarodějnic), navštěvujeme hřiště, kde sportujeme nebo školní
statek, kde se dozvídáme o chovu domácích
zvířat. Často a rádi trávíme čas na naší zahradě v CVČ. V rámci volnočasových aktivit
v centru se letos v červnu uskutečnil vůbec
první třídenní pobytový výlet v Mladočově
u Litomyšle. Toho se zúčastnili oba pracovníci organizace a celkem 31 jejich klientů
(děti i rodiče). Akce se setkala s velmi pozitivní odezvou a otevřela dlouhodobé a vzájemné důvěryhodnější vztahy.       
Aktuálně
Pokud se na nás budete chtít podívat, dne 24.
srpna vás rádi uvidíme ve dvoře v ul. Cihlářova, kde se ve spolupráci s DDM, budeme účastnit akce Na dvorečku ve městě. Zde
představíme naši organizaci a pro děti budou
připraveny soutěže i hry. V souvislosti se
záměrem místního podnikatele využít budovu, kde se nyní nachází CVČ, k soukromým
účelům, opětovně vyvstala otázka přemístění
celé organizace na jinou adresu. Již v těchto dnech se proto hledá možná alternativa
a vhodné prostory pro další chod centra.
Doufáme, že se pro CVČ případně podaří
adekvátní místo najít.                      Tým CVČ

Část Hamperku se změnila ve staveniště nové kompostárny
Městská kompostárna se od počátku července
začíná budovat na kopci nad Moravskou Třebovou. Na Hamperku, kde je nyní i plocha pro
třídění a zpracování stavebního odpadu Technických služeb města Moravská Třebová, bude
stát ocelový přístřešek o rozměrech 5 x 6 m,
4 betonové boxy o celkové výměře 248 m2,
zbuduje se zpevněná plocha z asfaltového betonu pro zpracovávání kompostu o výměře 2407
m2, příjezdová plocha z asfaltového recyklátu
o výměře 441 m2 a jímka na dešťovou vodu

o objemu 6 m3. Technologie bude zahrnovat
traktor s čelním nakladačem, štěpkovač, samochodný překopávač, rotační síto na kompost,
monitorovací zařízení (teploměr, vlhkoměr,
měřič kyslíku, měřič PH), zakrývací plachty. Dodána by měla být do konce srpna 2013,
v září se plánuje spuštění kompostárny po kolaudaci celé stavby i jejího vybavení. Náklady
na stavbu podle smlouvy s dodavatelem prací
činí cca čtyři miliony korun, náklady na dodávku technologie jsou přibližně ve stejné výši,

další náklady půjdou na zajištění dotačního
managementu, stavebního dozoru, propagace
projektu. Celkově vyčíslilo město rozpočet na
výstavbu kompostárny na necelého osm a půl
milionu. Stavbu bude provádět firma M-SILNICE a.s,,  technologii dodá firma ENERGREEN
PROJEKT s.r.o. z Olomouce. V kompostárně
by měl být především zpracován odpad z údržby městské veřejné zeleně, uvažuje se o zpracování odpadu od malopěstitelů. Výstupem bude
substrát na přihnojování plodin.	 (daz)
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Mezinárodní výměnný tábor mládeže už po osmnácté
Ve dnech 15. až 22.0 července se konala v Moravské Třebové další z řady mezinárodních výměn mládeže. Na setkání se podíleli žáci a studenti z Čech
a Moravy, Německa (Staufenberg) a Maďarska
(Tarjan). První společné setkání se uskutečnilo už
v roce 1995, a tak jsme v letošním roce mohli oslavit 18. narozeniny společných akcí. Pro účastníky
setkání byl připraven bohatý program. Po příjezdu
a ubytování na internátě ISŠ následoval poznávací
den v Moravské Třebové, na radnici všechny přivítal a popřál hezký pobyt starosta města Miloš Izák,
s historií města se seznámili při prohlídce zámku
a na nové Cestě od renesance k baroku. Odpočinek a relaxaci všem nabídl moravskotřebovský

aquapark. Za poznáním se pak mladí návštěvníci
vypravili na Veselý Kopec u Hlinska,kde se seznámili se starou lidovou architekturou, navštívili
rodné město Bohuslava Martinů Poličku. Exkurze
v Lošticích všem přiblížila výrobu oblíbených tvarůžků. Na zámku v Úsově mohli obdivovat velkou
sbírku loveckých trofejí a trošku napětí a adrenalinu zažili na řece Moravě při sjíždění na raftech
a hledání pirátského pokladu. Nesměla chybět ani
táborová olympiáda a večerní program se známou
kapelou Ponny expres a tanečním souborem svitavského country klubu – Modrá růže. Společný týden
plný zábavy, výletů a přátelství velmi rychle uběhl a my bychom chtěli poděkovat všem organiza-

cím, které tento hezký čas svojí finanční podporou
umožnily: městu Moravská Třebová, městu Staufenberg, Česko-německému fondu budoucnosti,
Sdružení Němců Praha a německému velvyslanectví v Praze. Poděkovat bychom chtěli všem organizátorům, vedoucím, kuchyňskému týmu a všem
pomocníkům za skvěle odvedenou práci.
Za organizátora SČNP Irena Kuncová

Poděkování

Ředitelství MŠ Jiráskova, učitelky i děti děkují
Haně Horské a dětem z II. ZŠ Palackého za nádhernou housenku, která vypadá jako živá, děvčata
a chlapci ji namalovali na zeď na zahradě naší MŠ.
Aleši Königovi za tabla, která profesionálně nafotil
a vytvořil pro děti, co odcházejí po prázdninách do
školy. Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole
Ministerstva obrany v Moravské Třebové za přípravu a organizaci zábavných soutěží ke Dni dětí a další dopoledne plné branných her pro naše děti. Všem
děkujeme a přejeme příjemně strávené prázdniny
a dovolenou.
Děti a učitelky MŠ Jiráskova

Informace Komise památkové péče

Tématický zájezd pro zájemce se uskuteční 24. srpna 2013. Cílem je návštěva zámku Častolovice
a zámku, resp. hradu Potštejn. Odjezd je naplánován
v 11:30 hod. od muzea (ul. Svitavská), přihlášky se
zálohou 150 Kč v muzeu od konce července.     (mt)

Na pravou míru

Maďaři, Němci i Češi se na jazykovém táboře scházejí v našem městě pravidelně. Foto: Dagmar Zouharová

V červencovém vydání Moravskotřebovského
zpravodaje bylo mylně uvedeno křestní jméno
organizátora Dnů otevřených ateliérů pana Paďoura. Správně zní Jan, nikoliv Jiří.             (daz)

Léčba močové inkontinence a dysfunkce svalů pánevního dna na ambulanci
rehabilitačního oddělení Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Rádi bychom vás informovali o novince na rehabilitačním oddělení Nemocnice následné péče Moravská Třebová, a sice možnosti léčby močové inkontinence a dysfunkce svalů pánevního dna. Stresová
inkontinence je nekontrolovaný únik moči různého
stupně pozorovatelný např. při zakašlání, smíchu,
skákání nebo zvedání těžších břemen. Vzniká nejčastěji po porodu, gynekologických operacích, ve
starším věku oslabením svalů pánevního dna a celkovou dekondicí. Prostřednictvím přístroje TensoSens (biofeedback) provádíme bezbolestné vyšetření svalů pánevního dna a podle výsledků stanovíme
individuální cvičební program, jehož součástí je

instruktáž k samostatnému cvičení. Komplexní diagnostika zahrnuje také provedení kineziologického
vyšetření, které slouží k posouzení hybnosti těla,
stavu měkkých tkání a přítomnosti kloubních blokád, vztahujících se k problematice pánevního dna.
Diagnostiku a terapii provádí vyškolený fyzioterapeut, se kterým se klient individuálně domluví na
dalších návštěvách. Včasné zahájení terapie může
přinést u některých typů inkontinence úplné uzdravení a je možné se do budoucna vyhnout operačnímu řešení, které by mohlo být v pozdějších stádiích potíží nezbytné. Léčba je hrazena zdravotní
pojišťovnou na FT předpis na základě doporučení

od Vašeho odborného lékaře (gynekolog, urolog,
urogynekolog a rehabilitační lékař). Pro objednání
nebo konzultaci nás osobně kontaktujte na oddělení
rehabilitace nebo telefonicky na čísle 461 352 360.
Děkujeme panu Rudolfu Radovi (firma Raledo) za
sponzorský dar, který posloužil k nákupu přístrojů
používaných pro diagnostiku a léčbu močové inkontinence.			                           (zr)
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 352 252, 461 352 327
email: nemocnice@mtr.cz

Koordinátorka prevence kriminality začíná na novém postu

Pozice koordinátora prevence kriminality byla zřízena radou města počátkem letošního roku. Na konci jeho první poloviny byla do této funkce z dvacítky uchazečů zúčastněných ve výběrovém řízení
vybrána Hana Kreplová. Na pracovní místo nastoupila počátkem července. Mezi její povinnosti bude
patřit sledování, analáza a vyhodnocování aktuálního stavu páchání přestupkové a trestné činnosti ve
městě, komunikace a vyjednávání s rizikovými nebo
problémovými jedinci a skupinami, zabezpečování
výchovy, vzdělávání, poradenství v oblasti prevence
kriminality, členství v komisi rady města pro prevenci kriminality, metodické řízení a realizace aktivit na úseku prevence kriminality ve městě, koordinace aktivit organizací při získávání grantů a dotací
na projekty v oblasti prevence kriminality, spolupráce při jejich realizaci a mnoho dalšího. Podle starosty Miloše Izáka bylo zřízení této pracovní pozi-

ce v našem městě nevyhnutelné: „Město Moravská
Třebová patři v Pardubickém kraji trvale k místům
s nejvyšší kriminalitou dětí a mládeže. Zřízení pracovního místa koordinátora prevence je výsledkem
téměř šestiletého působení na členy rady,
zastupitele města, na různé jiné subjekty
dotčené touto kriminalitou včetně škol,
centra volného času a dalších. Pohled
orgánů města na tuto problematiku se
začal měnit koncem r. 2008 zřízením komise rady města pro prevenci kriminality, která se stala nejpočetnější komisí
RM. Protože jsme chtěli, aby činnost na
úseku prevence kriminality byla kvalitní, obsahově
plnohodnotná a funkční, bylo žádoucí zřídit funkci
koordinátora. Přínos vidím i v možnosti vyhledávání
a získávání dotační podpory pro budoucí projekty,
kde je zpravidla základní podmínkou úspěšné dota-

ce existence postu koordinátora prevence kriminality. Nyní tyto možnosti máme před sebou a já pevně
doufám, že to byl správný krok a že se městu tato
pozice opravdu vyplatí.“		
(zr)
Bc. Hana Kreplová vystudovala Střední
ekonomickou školu ve Svitavách a bakalářský program na Fakultě ekonomie
a managementu Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. Po ukončení studia na střední
škole pracovala na MěÚ Moravská Třebová jako sekretářka starosty a později
na odboru vnitřních věcí, poté na různých
pozicích na Úřadu práce Moravská Třebová. Při zaměstnání vystudovala vysokou školu.
Po odchodu z ÚP pracovala pro Českou pojišťovnu
jako finanční poradce a po vítězství ve výběrovém
řízení na obsazení funkce koordinátora prevence
kriminality se vrací do státních služeb.               (daz)

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Městská policie radí
Chodci

Podle zákona o silničním provozu je účastníkem
provozu na pozemních komunikacích každý, kdo
se přímým způsobem účastní provozu. Je to například řidič motorového, nebo nemotorového vozidla (cyklista), ale i chodec. Provozu na pozemních
komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by
vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo
duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost
tohoto provozu. V provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně
a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život,
zdraví nebo majetek jiných osob, ani svůj vlastní,
dále se řídit pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými zákonem o silničním provozu, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných
k řízení provozu např. v blízkosti železničních
přejezdů, řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami
atd. Chodec je podle §2 uvedeného zákona i osoba,
která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík
pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na kolečkových
bruslích nebo lyžích, anebo pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,
motocykl o objemu válců do 50 cm³, psa apod.
Chodec je povinen užívat především chodníku
nebo stezky pro chodce. Pokud nese předmět, jímž
by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé
krajnice nebo pravého okraje vozovky. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci
nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat,
pokud zákon nestanoví jinak! Kde není chodník
nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici,
a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí
se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci
smějí jít po krajnici nebo okraji vozovky nejvýše
dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném
provozu nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku,
neohrozí-li ostatní chodce. Osoba pohybující se na
kolečkových bruslích, lyžích nebo obdobném sportovní vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro
chodce ohrozit ostatní chodce. Je-li zřízena stezka
pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou,

nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
A kdy je chodec povinen užít přechodu pro chodce? Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným přechodem, přechod pro chodce, místo pro přecházení
vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet na takto označených místech.

Poničené lavičky na Křížovém vrchu

Nezůstalo bez povšimnutí, že na Křížovém vrchu,
kde byly umístěny pro odpočinek místních, ale
i z daleka přijíždějících občanů krásné nové lavičky, krátce po jejich instalaci začaly mizet z těchto laviček latě a nemálo jich se tak stalo nepoužitelnými ještě před tím, než vůbec počasí dovolilo
v klidu se usadit a vychutnat třeba jen první jarní
sluneční paprsky s pohledem na naše krásné město
z tohoto vrchu. Nesčetně hodin poté trávili strážníci městské policie a jejich kolegové z Obvodního oddělení PČR hlídáním tohoto místa proto, aby
zamezili dalšímu rozkrádání mobiliáře. A opět se
potvrdilo, že policisté v Moravské Třebové odvádějí svoji práci opravdu svědomitě. V místech
bylo použito i přenosné záznamové zařízení, které
přineslo také bohaté poznatky vedoucí k odhalení
pachatelů. Policisté začali intenzivně pátrat v okolí
a díky stopám a informacím se smyčka začala rychle stahovat. Jeden ze strážníků městské policie dokonce zjistil i místo, kde se odcizené latě nacházejí.
Namísto toho, aby sloužily všem, kteří si potřebují
odpočinout při návštěvě Křížového vrchu, skončila
část odcizených latí jako rošt na jednom z místních
balkónů v centru města. Policistům se podařilo dopadnout dva pachatele a prokázat odcizení 44 latí
z poničených laviček. V té době ještě nezletilí pachatelé tak způsobili škodu za 11.000 Kč.

Záhada

Jak vymyšlené se zdálo být telefonické oznámení,
které obdržela hlídka městské policie dne 20. 7.
těsně před šestnáctou hodinou. Muž ležící na ulici Lanškrounské v tomto suchém a horkém letním
počasí, kdy nás kapky deště naposledy zkrápěly
před několika týdny, byl údajně celý obalený bahnem a nehnutě ležel na chodníku. Když strážníci
dorazili na místo, zjistili, že nehybně ležící muž
na chodníku před prodejnou elektrospotřebičů, byl
skutečně od hlavy až k patě obalený zasychajícím
bahnem, které postupně vytvrzovaly žhavé sluneč-

strana 5 / srpen 2013

ní paprsky. Vrstva bláta byla tak silná, že málem
hrozila „záchrana vysekáním“ za použití pořádného kladiva. Ale vše se naštěstí obešlo bez nutnosti užití těžké techniky a když muž otevřel oči, což
bylo v tu chvíli snad jediné, co pod vrstvou bláta připomínalo živou bytost, začal výslech, jehož
cílem bylo objasnění tajuplné záhady. Jasné bylo
to, že muže na jeho evidentně náročné a zřejmě
i dlouhé cestě přemohl alkohol. Kde se však dostal
k blátu, které měl naprosto všude, to zůstane pravděpodobně záhadou i pro něj samotného. Jediné,
co pokýváním hlavy potvrdil, byla vzpomínka na
to, že konzumoval alkohol. Zřejmě jen instinktivně
směřoval do místa svého bydliště. A směr zdálo se,
byl opravdu dobrý.

Cihlářova ulice se opět změnila
v místo nepokojů

Před třetí hodinou ranní dne 18. 7. se ulice Cihlářova opět po dlouhé době proměnila v místo nepokojů a rušení nočního klidu. Vše začalo značně
hlasitou reprodukovanou hudbou, která se linula
z otevřených dveří a oken místního baru. Na ulici
se tvořily hloučky postávajících návštěvníků tohoto podniku a docházelo i ke vzájemnému napadání mezi jednotlivými účastníky. Hlasitými pokřiky
a hádkami byl rušen noční klid občanů žijících
v těsném sousedství podniku, vstávajících v brzkých ranních hodinách, kdy následně odcházejí do
svých zaměstnání. Pro klidný spánek občanů byli
dva policisté nuceni nepřetržitě dohlížet a monitorovat až do páté hodiny ranní celou ulici.

Volně pobíhající psi

Ve 29. týdnu řešili strážníci městské policie situaci, která nastala v ulici Svitavské. Z domu nacházejícího se v těsné blízkosti křižovatky s ulicí
Dukelskou se odstěhoval muž, který však v tomto
domě zanechal zdatného psa plemene rotvajler.
Pes s dalšími dvěma menšími psy volně pobíhal
po ulici a jak bylo zjištěno ze záznamu z kamerového systému, obtěžoval kolemjdoucí a v jednom případě dokonce i ženu s kočárkem. Strážníci ihned reagovali. Zajistili odchycení rotvajlera
a jeho následné umístění do prostor, kde nemohl nikoho ohrožovat a poté se podařilo dohledat
i jeho majitele, který se odstěhoval do nedalekého Lanškrouna. Ten byl nucený pro psa okamžitě
přijet. Na místě byly strážníky uděleny majitelům
ve zkráceném řízení o přestupku blokové pokuty
s hrozbou při případném opakování situace, předání tohoto přestupku k řešení správnímu orgánu,
kde hrozí sankce až do výše 20.000 Kč.
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.

QUANTI MINORIS –
Hrad rock

25.8., 17:00, zámecké nádvoří, vstup volný
Castelrock – aneb středověký pouliční bigbít

Volné hudební
sdružení MT

Jedinečný hudební projekt moravskotřebovských hudebníků.

Koncert Josefa Klíče

18. 8., 15:00, nádvoří moravskotřebovského zámku, vstup: volný
Vynikající český violoncellista, koncertní mistr Národního divadla v Brně a moravskotřebovský
rodák.

Stálá expozice

Městské muzeum
Moravskotřebovské
kejklování
31. 8. 2013

Dobový historický program na rynku 14:00–16:30
14.00 Ceremonie na počest města
14.10 Středověká dudácká kapela
14.30 Rytířský pěší turnaj aneb Rytíři V Třebové
15.00 Peškový turnaj pro malé i větší
15.30 Půtky měšťanské... aneb šermíři a duelanti
16.00	Historické tance na Moravskotřebovském
rynku
16.15	Ve jménu svaté Barbory... vůně střelného
prachu

Kinemaograf bratří Čadíků

e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz,
tel.: 731 151 784
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta

Kulturní centrum

11.8., 15:00, na zámeckém
nádvoří, vstup volný

Zámek

Čtvero rytířských disciplín
U královského lovčího – střelba s luku
Soutěž robina Hooda – špalky
Věnečky – házení věnečků na čepele mečů
Podkovy
Stylový řemeslný jarmark na rynku

19. – 22. 8., náměstí T. G. Masaryka,
vstupné dobrovolné

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

Připravujeme na září
Výstavy

Disegno. Kresby z pozůstalosti malíře Judy Tadeáše
Suppera

Drobná výstava převzatá z Moravské galerie Brno
(kurátor Zdeněk Kazlepka). Od 6. 9. do 11. 10. 2013.

19.8. v 21:00 Signál
20.8. v 21:00 Probudím se včera
21.8. v 21:00 Perfect Days
22.8. v 21:00	Okresní přebor – Poslední zápas
Pepíka Hnátka“

Nedokončená dálnice
Vratislav – Brno – Vídeň

Putovní výstava připravená Muzeem Boskovicka.
Od 6. září do 11. října 2013. V průběhu výstavy
plánujeme uspořádat komentovanou prohlídku/
přednášku Tomáše Jandy, autora výstavy.

Literárně dramatický a hudební večer
Program na pódiu 16:30 – 23:30
16:30 DICK Ó BRASS
18:00   BUTY
20:00   KEADY KIRKEN
22:00   WERGLŮV PJOS

Stesk kavárenského
povaleče

Ve čtvrtek 12. září 2013, vystoupí autor Radovan
Lipus (scénárista a režisér filmu Šumné Třebové)
a hosté z Národního divadla moravskoslezského.

Pozvánky
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Noční prohlídky
v sobotu 10. srpna od 21:30 hodin
Středověká mučírna
Poklady Moravské Třebové
Začátky prohlídek ve 21:30 a 22:30 hodin

v sobotu 31. srpna od 21:30 hodin
Středověká mučírna
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Začátky prohlídek ve 21:30 a 22:30 hodin

prohlídky si můžete dopředu objednat

www.zamekmoravskatrebova.cz

10.8.

Amundsen Party

17.8.

Prázdniny s Chupitem

24.8.

Mojito + Razz Party

31.8.

POSLEDNÍ
PRÁZDNINOVÁ MEGA PÁRTY
80’s & 90’s léta.

Dj Piere / Vodka Amundsen se senzačními letními dárky

Dj Pegas / A je tu opět třešnička a s ní lahodná chuť Chupita

Dj Pitrrs / Večer plný vůně máty, limety a malin

/ Dj Maty

Přijďte se rozloučit s prázdninami a pořádně zapařit!!!

Rozloučení s létem

Country odpoledne se skupinou Proč Ne
Band. V pátek 30. 8 v 17.00 hod. Restaurace U Komína (jen v případě dobrého
počasí!).
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Aktuality

Dovolte nám představit novou geolokační hru GEOFUN
Jak budeme ověřovat plnění úkolů? Naprosto
jednoduše. Většinu úkolů dokáže zkontrolovat samotný chytrý telefon, často s využitím
aktuální polohy hráče pomocí GPS souřadnic.
Aby úkol odstartoval a byl následně dokončen,
musí hráč dojít na konkrétní místo dané souřadnicemi. Během hry pak pořizuje fotografie či
videa, u kterých následně ověřujeme naplnění
podstaty úkolu. V rámci hry bude využito několik zábavných videí a hráči budou odměněni
třeba i archivními fotografiemi z míst, kde se
nacházejí. Za splnění každého úkolu získají určitý počet bodů a pro nejúspěšnější hráče budou
připraveny atraktivní ceny.
Věříme, že hra Geofun přitáhne pozornost široké veřejnosti a médií a stane se vyhledávanou aktivitou pro místní i turisty přijíždějící
do Českomoravského pomezí z okolních regionů. V budoucnu je plánována lokalizace hry
i do dalších jazykových mutací. Registrace do
hry Geofun byla spuštěna na www.geofun.cz
a www.ceskomoravskepomezi.cz/geofun. Zbrusu nové stránky budou na těchto adresách uvedeny do provozu během několika příštích dní.

Hru, kterou aktuálně připravuje Českomoravské pomezí ve spolupráci se společností World
Media Partners, s. r. o., s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu na území stejnojmenné
turistické oblasti. Jedná se o unikátní virtuální
hru, první podobného zaměření v rámci České
republiky a patrně i celosvětově, která vychází
z populárního geocachingu. Přináší však mnohem více zábavy, jelikož využívá technických
možností chytrých telefonů (Android nebo
iPhone), do kterých je možno ji zdarma nainstalovat jako jiné mobilní aplikace. Vytipovali
jsme nejzajímavější místa v Českomoravském
pomezí, která hráči Geofunu postupně navštíví. V geocachingu je hlavním cílem pouze nalézt určité místo. V Geofunu naopak nalezením
konkrétního místa ta pravá zábava teprve začíná. Hra má podtitul Známé a neznámé osobnosti Českomoravského pomezí. Pro každé město
a jeho okolí tedy byl vybrán patron, který bude
hráče po předem určených místech dané lokality provázet. Například ve Svitavách je jím
Oskar Schindler, v Litomyšli M. D. Rettigová,
ve Vysokém Mýtě Josef Sodomka, v Poličce
stavitel Zdislav a v Moravské Třebové princezna Hereret. Průvodci hráčům udělují pokyny, vypráví jim zajímavosti spojené s daným
místem, v případě potřeby poskytnou radu pro
splnění úkolu, pokládají otázky, zadávají úkoly
a vše vyhodnocují a komentují svým osobitým
stylem. Před zahájením každé hry se účastník
dozví několik informací o konkrétním úkolu,
na základě kterých se může připravit. Jedná se
o popis úkolu, faktory (zábava, trapnost, fyzická a mentální náročnost), předpokládaná doba
trvání a další atributy. A jak může konkrétní
úkol v rámci hry Geofun vypadat? Možnosti
aplikace nabízejí mnoho variant úkolů, které
budou hráči plnit. Například na zámku v No-

Moravskotřebovští skauti a skautky se i letos zapojili o víkendu 14.-16. června na benzinkách do
celorepublikové skautské sbírky Společně proti
leukemii (dříve Kapka), kterou Junák organizuje
ve spolupráci s Nadací pro transplantaci kostní
dřeně. Na čerpacích stanicích skauti umývali skla aut a poskytovali řidičům informace jak
o probíhajícím projektu, tak zejména o samotné
problematice dárcovství kostní dřeně, nemocích
krvetvorby (zejména leukémie) a možnostech
přispění. Výtěžek z celostátní sbírky, v rámci
které se podařilo za celou dobu její existence

(od r. 1998) vybrat téměř 8 milionů korun, byl
zaslán zmíněné nadaci na rozvoj léčby nemocí
krvetvorby a rozšíření Registru dárců kostní dřeně. V Moravské Třebové se letos podařilo vybrat
krásných 15 259 Kč. Velký dík patří jak 21 dobrovolníkům, kteří nezištně pracovali i za parného počasí, tak i čerpacím stanicím OMV, Čepro
a CCoil, na kterých mohla naše akce probíhat.
Největší poděkování však patří všem ochotným
lidem, kteří svými finančními příspěvky pomohli dobré věci.
Pavlína Navrátilová, Junák Moravská Třebová

dokončení ze strany 3
Od února 2013 jsou vymezeny kategorie uchazečů o zaměstnání, kteří jsou prioritně zařazováni do projektů APZ. U projektů VPP, SVČ
a CHPM je stanovena délka evidence pro zařazení do projektů minimálně 5 měsíců; v případě,
že bude uchazeč spadat do kategorie osob nad 55
let věku, nebo osoby zdravotně postižené, nebo
ženy po mateřské dovolené, nebo osoby pečující
o dítě do 15 let a nebo osoby vyžadující zvláštní
pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence je 3 měsíce; uchazeči do 30 let věku,
minimální délka evidence je 2 měsíce.
Při zařazení do projektu SUPM je od 15. 6. 2013
stanovena délka evidence minimálně 12 měsíců,
v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie
osob nad 55 let věku, nebo OZP, nebo ženy po
MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let a nebo
osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální délka evidence 5 měsíců; uchazeči do 30 let věku, minimální délka
evidence 2 měsíce.
Veřejně prospěšné práce (částečná úhrada mzdových nákladů)
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově
omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí,
státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12
měsíců. Jedná se zejména o údržbu veřejných
prostranství, úklid a údržbu veřejných budov
a komunikací nebo jiné obdobné činnosti, mezi

něž patří např.: pomocné práce charitativní, činnosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, údržbářské práce na sportovištích atd. Jako
náhradu veřejné služby je možné vytvořit místa
na VPP formou zkrácených pracovních úvazků.
Příspěvek je poskytován do výše 11 000 Kč měsíčně/1 pracovní místo. Činnosti sociálního charakteru pro tzv. pracovníky poskytující ostatní
osobní služby - příspěvek je poskytován přednostně a prioritně pro pomoc u zdravotně postižených dětí ve vzdělávacích zařízeních, zpravidla do výše 15 000 Kč měsíčně/na jedno místo
v závislosti na délce úvazku, dohody jsou uzavírány zpravidla na dobu školního roku.
SÚPM vyhrazené (částečná úhrada mzdových
nákladů)
Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů mezd a jejich náhrad, včetně pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění je poskytován zaměstnavateli, který vyhradí pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího zvýšenou péči,
doporučeného na toto místo úřadem práce. ÚP
poskytuje od 15. 6. 2013 příspěvek zpravidla do
výše 11 000 Kč/měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, do výše 13 000
Kč/měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy
na dobu neurčitou, na jedno společensky účelné
pracovní místo, nejdéle po dobu 6 kalendářních
měsíců.

SVČ - samostatná výdělečná činnost
Nástroj, kterým může ÚP poskytnout příspěvek
uchazeči o zaměstnání, který chce začít samostatně podnikat. Komise posuzuje konkrétně
předkládané podnikatelské záměry z hlediska reálnosti a záruk dlouhodobějšího úspěšného podnikání. Dohody se uzavírají na 12 měsíců; maximální výše příspěvku do 30 000 Kč; příspěvek je
určen na vybavení pracoviště.
Chráněná pracovní místa
Úřad práce podporuje vytváření chráněných pracovních míst (CHPM) pro osoby se zdravotním
postižením, které jsou v evidenci ÚP nejméně 2
měsíce formou příspěvku na zřízení těchto míst.
Délka závazku obsazení chráněného místa je
po dobu 3 let. Příspěvek na zřízení chráněného
pracovního místa je poskytován do 40 000 Kč
na 1 CHPM a je určen na vybavení pracoviště,
současně je možné také získat příspěvek na provozní náklady – do výše 2 000 Kč měsíčně na
1 CHPM.

vých Hradech budou točit video s tematikou
Našel jsem poklad, v Poličce je čeká noční výprava na strašidelný Šibeniční vrch, v Litomyšli poznají Bedřicha Smetanu a pokusí se zazpívat operu, ve Vysokém Mýtě se dozví různá
tajemství o městských branách, v Moravské
Třebové nakreslí podobiznu mumie Hereret
a ve Svitavách zjistí, co je to esperanto. V rámci dalších her budou hráči odpovídat na otázky spojené s městy a místy Českomoravského
pomezí, hledat zajímavé objekty na základě
indicií, zkoušet svůj odhad a mnoho dalšího.

Společně proti leukemii (Kapka) 2013

Kontaktní osoby:
Pardubice – Ing. Rita Kopová, 950 144 452,
rita.kopova@pa.mpsv.cz
Chrudim – Lenka Lichtenbergová, 950 119 444,
lenka.lichtenbergova@cr.mpsv.cz
Svitavy – Ing. Jana Bělohlávková, 950 163 441,
jana.belohlavkova@sy.mpsv.cz
Ústí nad Orlicí – Ing. Ivana Mikulecká,
950 172 325, ivana.mikulecka@uo.mpsv.cz

Historie
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Rok 1968 v Moravské Třebové
Letos si připomínáme 45 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Tato
událost, stejně jako průběh „Pražského jara“
v našem městě, je zatím v muzeu velmi málo
zdokumentována, proto bychom uvítali vzpomínky a fotografie čtenářů Moravskotřebovského zpravodaje, které bychom mohli
v muzeu uložit pro další generace.

komunisté ovládli Komunistickou stranu Československa.http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968 - cite_note-Interpolitics-5
Termín „Pražské jaro“ byl vytvořen západními
médii poté, co se o těchto událostech dozvěděl

Pražské jaro

Za „Pražské jaro“ se označuje období politického uvolnění v Československu v roce 1968. Toto období ve
skutečnosti začalo už v roce 1967 na
prosincovém
plenárním
zasedání ústředního výboru Komunistické
strany Československa, které skončilo 5. ledna 1968, kdy se prvním tajemníkem ÚV KSČ stal Alexander
Dubček. Reformy „Pražského jara“
byly pokusem uvolnit režim a urychlit proces demokratizace.http://cs.wikipedia.
org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968 cite_note-Schoolnet-4 Tento záměr se nesetkal
s pochopením na sovětské straně, která vyslala
(po neúspěšných jednáních) tisíce vojáků vojsk
Varšavské smlouvy, aby zahájili okupaci státu,
jež měla vytvořit patřičný tlak na československé vedení, aby se podrobilo vůli Sovětského
svazu. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vojska
Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu vstoupila do Československa. Většina z nich sice opustila Československo k 16.
říjnu 1968, část ale zůstala na území státu jako
„sovětské jednotky dočasně umístěné na území
Československa“ bez časového stanovení termínu odchodu, formálně „do ukončení konsolidačního procesu“. Část těchto jednotek opustila zemi v polovině roku 1987, poslední pak
až po „Sametové revoluci“.http://cs.wikipedia.
org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968 cite_note-2
V tzv. éře normalizace vedení strany v podstatě znovu nastolilo politické a ekonomické
hodnoty, které vládly před tím, než reformní

celý svět. Je to mj. odkaz k termínu „Jaro národů“, což je umělecký název daný revolučnímu roku 1848, symbolizující naději, probuzení
a charakterizuje rovněž roční období, kdy se
události převážně odehrávaly.

Uvolnění druhé poloviny
šedesátých let v Moravské Třebové

Snahy o reformu, zejména v hospodářské oblasti, se zhruba od poloviny šedesátých let projevovaly i ve svitavském okrese. Na okresní stranické konferenci v roce 1966 vystoupil Ota Šik
s odsouzením centrálně řízené ekonomiky. Formální projev Lubomíra Štrougala
na okresní konferenci v březnu
1968 se setkal s výraznou kritikou,
veřejnost byla i s kontroverzními
příspěvky částečně informována
prostřednictvím okresního tisku.
Celkově došlo k určitému uvolnění ve společensko-politickém životě. Snahy o změnu byly patrné
zejména uvnitř podniků, stranických a společenských organizací.
Kritika režimu ovšem probíhala
také zcela neformálně, např. v restauracích. Dnes na internetu přístupné svodky Státní bezpečnosti
z roku 1968 zaznamenaly případy vyhrožování
členům a funkcionářům KSČ ze strany konkrétních obyvatel Moravské Třebové a okolí.
Politické uvolnění a aktivizace veřejnosti se
ovšem projevily i ve snaze o nové řešení organizace státní správy. Necitlivost reformy státní
správy z roku 1960, která nerespektovala hranice
historických zemí, nyní vyvolala snahy po obnovení politických okresů a vyřešení zemských
kompetencí. Roku 1968 v Brně vznikla Společnost pro Moravu a Slezsko a stala se nejsilnější
společenskou organizací na celé Moravě. Přišla
s konceptem  trojfederalismu – rozdělení Československa na Čechy, Moravu a Slovensko. Také
i v oblastech odtržených od Moravy, mezi nimi
i na Svitavsku a Moravskotřebovsku, byly velmi
silné organizace. Spolu s požadavky na obnovení politických okresů vznikaly návrhy na úpravy
hranic krajů, mezi nimi požadavek přičlenit Moravskou Třebovou k jihomoravskému kraji.
Jisté uvolnění se projevilo i v ideologické oblasti. Zvyšoval se počet dětí navštěvujících výuku

náboženství, čtení z Bible se objevilo na programu mládežnického T-klubu, v prosinci 1968 byla
ve farním kostele provedena Rybova mše.
V průběhu letních měsíců roku 1968 obnovilo svoji činnost skautské středisko v Moravské
Třebové, v lednu roku 1969 byl obnoven i dívčí skauting. Řádná registrace celého
střediska byla provedena k 30. dubnu
1969.
V roce 1970 existence obnoveného skautského střediska v Moravské
Třebové pokračovala, došlo i k nárůstu počtu členů. Když v září přišel
očekávaný zákaz činnosti, bylo rozhodnuto převést skautské středisko
pod pionýrskou organizaci. Pod hlavičkou PS generála Sochora (původně PS Táborník) pokračovala skautská výchova alespoň částečně až do
roku 1990, kdy byl i v Moravské Třebové skauting obnoven.
Uvolnění se výrazně projevilo také ve sféře kulturně-společenského života města. Vedle oslav
Svátku práce byl 1. května 1968 slaven i Majáles. Filmový klub existoval už od roku 1965
a měl velmi ambiciózní a kvalitní program.
V roce 1968 se i mezi běžně přístupnými filmy objevila např. Antonioniho Zvětšenina nebo
Bergmanovo Mlčení. V Moravské Třebové se
uskutečnila také předpremiéra televizního uvedení Moskalykovy Dity Saxové.
Muzeum vydalo v dubnu 1968 první číslo Vlastivědných listů, vyšla pak ještě další tři čísla. Na
dlouho poslední č. 4/1970 vyšlo ve zmenšeném

formátu i rozsahu pod názvem Moravskotřebovské vlastivědné listy a obsahovalo již informaci
o zákazu dalšího vydávání periodik. Vydávání
Moravskotřebovských vlastivědných listů bylo
obnoveno až v roce 1995.

Srpnová invaze

Moravskou Třebovou obsadila 21. srpna polská vojska, 26. srpna je nahradila vojska sovětská. Rada Městského národního výboru vydala
na své schůzi 28. srpna prohlášení, ve které se
postavila za vedoucí stranické a státní představitele, zároveň však požadovala zachování státní suverenity a brzký odchod vojsk Varšavské
smlouvy. Podobné prohlášení vydal o den dříve
Místní výbor KSČ.  
Reakce obyvatelstva na invazi byly zachyceny
na fotografiích. Několik jich dala muzeu k dispozici rodina jednoho z autorů, Jana Hilburgera.
Snad se díky našim čtenářům podaří získat ještě
další fotodokumentaci „srpnových událostí“ z jiných zdrojů.			 -jm-
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Aktivity škol

Den dětí na GMT byl tématicky zaměřený na otázku „Znáš své město?“
Konal se ve čtvrtek 27. června a děti ze dvou
třebovských základek stejně jako ty ještě menší si ho bezvadně užily. Úkoly, které plnily, jsou
popsány v komentáři jednotlivých fotografií
(pexeso, puzzle významné objekty v Moravské
Třebové, spojování číslic...). Zúčastnilo se 397
dětí – z MŠ (Jiráskova, Piaristická, Boršov, Mladějov) a ZŠ (Palackého, Křižovatka, Kunčina,
Linhartice), děti ze Speciální školy, děti s rodiči
a prarodiči. (zr)		
Foto: archív

Jsou tam dvě radnice nebo ne? (Pexeso „Naše
město“)

Líbilo se nám to, za rok přijdeme zas!

Hurá na odpadky – již tradičně

„Město na dlani“ – co mu přeješ? Namaluj…

Poznáváme významné budovy v Moravské Třebové

Žáci internátu Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská
Třebová zorganizovali v jarních měsících letošního roku opakované úklidové akce v exponovaných lokalitách města, které jsou často a vydatně
znečisťovány neukázněnými obyvateli (a možná
i návštěvníky) Moravské Třebové. Letos jsme
se zaměřili především na úklid Křížového vrchu a jeho okolí a zámeckého parku – tedy míst,
která se nacházejí v bezprostřední blízkosti nově
otevřené „Cesty od renesance k baroku“. Pracovně rekreační vycházky s cílem vyčistit uvedené prostory od odpadků jsme realizovali v období před otevřením této turistické atraktivity,
tedy v měsíci dubnu.
V následujících jarních týdnech jsme věnovali
svou pozornost kompletnímu úklidu Udánského lesíku a parčíku vymezeného bytovkami na
ulicích Zahradnická, Čapkova, Sluneční a Bezručova.
Akce se souhrnně zúčastnilo 10 dětí internátu,
které svou pílí dokázaly nasbírat celkem dvacet
velkých igelitových pytlů všemožného odpadu.
O mnohdy nechutném obsahu těchto odpadkových pytlů je lépe se nešířit – jen zhruba: lahve
od alkoholu, zapomenuté nebo odhozené nejrůznější součásti oblečení, papírové krabice, rozbité skleněné tabule, plechové kbelíky, PETlahve,

běžné i méně běžné papírové obaly i injekční
stříkačky.
Své poznatky a zkušenosti z této pracovně rekreační činnosti děti zúročily v závěrečné soutěži, jejíž náplní byla právě problematika vztahu
k tvorbě a ochraně životního prostředí, vztahu
k přírodě a také vztahovým hodnotám utvářeným mezi jednotlivcem či skupinou a sociálním
prostředím, v němž žijeme.
Akci jsme byli schopni uskutečnit také díky finanční podpoře města Moravská Třebová, které
věnovalo na tuto akci příspěvek z fondu Zdravého města. Tyto peníze byly použity jednak na
nákup úklidových potřeb (pytle, rukavice, …),
ale také na odměny dětem úspěšným v závěrečné soutěži.
Jsme přesvědčeni, že takovéto podobné akce
přispívají nejúčinněji k utváření kladného vztahu našich dětí k životnímu prostředí nejen z hlediska samotného aktivního přístupu, ale svým
příkladem také působením na společnost. Je jen
otázkou, zda si netečné okolí takovéto výzvy
uvědomuje, je schopné je akceptovat a upravit
své jednání v souladu s posláním těchto apelů.
Vždyť stačí jen nedělat nepořádky a nebude potřeba je odstraňovat.
Eva Kopunczová – vychovatelka Spec. školy

Kdepak je ta naše Moravská Třebová?

Vybarvíme si znak Moravské Třebové

Letos se mladí pomocníci přírodě z místní speciální školy v tradiční očistné akci zaměřili
především na úklid zámeckého parku, Křížového vrchu a jeho okolí, tedy míst, která se nacházejí
v bezprostřední blízkosti nově otevřené „Cesty od renesance k baroku“. Úklid v nepřístupných
částech města, kam patří zarostlé křovinaté úseky, svahy nebo jako případě na foto plocha pod
mostem u povodňových desek dá zabrat. Překvapivé je množství odpadků a stojí velkou práci
a přemáhání pozůstatky po neukázněných občanech vybírat.			
Foto: archív

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
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! 3., 10. 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. 8.-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.-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
Lovci perel
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové se připojila k regionálnímu Klubu dětských knihoven SKIP a vyhlásila od 1.
11. 2012 do 31. 5. 2013 celoroční hru s názvem
Lovci perel. Milovníci knížek a příběhů museli
objevit speciálně označené knihy, tzv. perlorodky, přečíst je a zodpovědět několik kontrolních
otázek uvedených na hrací kartě. Děti byly netradičním způsobem vedeny ke čtenářské gramotnosti – knihu přečíst, porozumět textu, zapamatovat si obsah a zodpovědět otázky. Každý
lovec měl šanci získat za přečtené knihy perly,
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které se navlékaly na šňůry v knihovně. Hodnocení proběhlo ve 3 kategoriích – předškoláci
(kterým předčítali rodiče), žáci I. stupně základních škol a žáci II. stupně základních škol a víceletého gymnázia. Kdo navlékl nejdelší šňůru
perel zvítězil.
Výsledky soutěže Lovci perel:
Předškoláci
1. Burianová Kateřina, MŠ
2. Bubeník Štěpán, MŠ
3. Oškerová Kateřina, MŠ
4. Krajčiová Barbora, MŠ
I. kategorie
1. Křetínská Hana, 3. ZŠ
2. Škrabalová Kateřina, 2. ZŠ
3. Vavříková Nikola, 3. ZŠ
II. kategorie
1. Machálek Oto, gymnázium
2. Přibylová Michaela, 3. ZŠ
3. Daňková Veronika, 2. ZŠ

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Provozní doba:
Pondělí
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý
8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny

Středa
9:00-12:00 a 13:30-17:30 RMC
Čtvrtek
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka od 5 let)
Pátek
15:30-17:30 Broučci (zábavné odpoledne pro
děti 3–7 let)
16:00-17:30 Světlušky (pro dívky 7-11 let)

Žáci od kostela podnikli množství výletů za poznáním přírody
Všichni víme, že budování pozitivního vztahu
k živáčkům a vnímání krásy přírody je v dnešním přetechnizovaném světě oříšek. Během celého školního roku 2012/2013 naši žáci v rámci
exkurzí, výukových programů, školních soutěží,
projektového dne i pobytového programu mohli
mnoho přírodnin pozorovat na vlastní oči nebo
pomocí mikroskopu. Mohli je osahat i očichat,
sledovat je v jejich v původním prostředí, či obdivovat formy péče o domácí i cizokrajná zvířata.
Již začátkem září díky mnohaleté spolupráci naší
školy a Průmyslového muzea Mladějov se žáci
7. ročníku mohli zúčastnit třídenního pobytového výchovně-vzdělávacího projektu Mezi pražci
mladějovské úzkokolejky. V jeho průběhu byly
používány materiály (pracovní listy, učebnice,
CD), které škola vytvářela v rámci projektu Tady
jsem doma. Organizoval jej Region Moravskotřebovska a Jevíčska s finanční podporou Evropského sociálního fondu. Projekt se zakládal
nejen na přírodovědných laboratorních pracích.
Žáci 6. ročníku se v říjnu vydali v rámci výuky pracovních činností na exkurzi do Olomouce,
kde právě probíhala největší podzimní výstava
ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků v ČR
a kde si mohli prohlédnout sbírkové skleníky
(palmový, kaktusový, tropický a subtropický).
Žáci se již ve škole rozdělili do skupin, ve kterých pak společně plnili úkoly v pracovních listech. Následně bylo ve třídě vše shrnuto. V březnu měli možnost zúčastnit se exkurze do JE
Dukovany žáci 9. ročníku, ke kterým se připojili
zájemci z ročníků 7. a 8. I zde během exkurze
ve skupinkách děti pracovaly s předem připra-

venými pracovními listy. Poté byla práce skupinek deváťáků ve škole hodnocena. V té době
se žáci na obou stupních naší školy mohli pomalu připravovat s pomocí pro ně připravených
prezentací na přírodovědné soutěže školní, poté
i oblastní v poznávání přírodnin a také mineralogické soutěže. Poznávání živočichů a poznávání
rostlin jsou soutěže s postupy do okresních kol,
kde nás výborně reprezentoval žák 5. B třídy
Vojtěch Krejčí (3. místo - poznávání živočichů,
6. místo - poznávání rostlin). Proběhla školní
kola olympiád v biologii (2 žáci) a v chemii (2
žákyně). Během dubna se žáci 5. A a 7. B vydali na exkurzi do ZOO Lešná, která je zřejmě
nejhezčí zoo na Moravě. Tato zoo je rozdělena
podle výskytu zvířat na celky: Asie, Jižní Amerika, Afrika a Austrálie. Vedle prohlídky expozic
byly objednány speciální exkurze s průvodcem
pro páťáky. „Dne 23. 4. jsme měli možnost podívat se do ZOO v Lešné u Zlína. Prohlédli jsme
si všechna zvířata a poslechli si velmi zajímavou
přednášku o lachtanech. Paní učitelka pak rozdala papíry s otázkami a tak jsme začali ZOO
prozkoumávat podrobněji. Každý z nás si určitě něco zapamatoval. Domů jsme se vraceli se
spoustou zážitků a úsměvem na tváři,“ napsala
žákyně 7. B Aneta Jiroušová.
Žáci 9. třídy se vydali do Prahy. „25. 4. v sedm
hodin jsme pod dohledem paní učitelky vyrazili
do Prahy navštívit zoologickou zahradu a Pražský hrad. Nejprve jsme vyrazili do ZOO, kde
jsme měli objednaný výukový program Šelmy.
Dostávali jsme různé úkoly a mohli jsme si prohlédnout mnohé kožešiny a lebku medvěda. Poté

nám paní učitelka dala možnost podívat se na
zvířata všech druhů. Některým z nás se podařilo
zahlédnout první slůně narozené v této zahradě. Pohybovali jsme se ve skupinkách. Až jsme
se opět sešli měli jsme se ještě společně vydat
do jedné části ZOO, kde je nově otevřená naučná geostezka Stopy v čase. Z časových důvodů
jsme se ale vydali rovnou na Hrad a geostezku
nám paní učitelka později ukázala ve své prezentaci. Na Hradě jsme se podívali do chrámu sv.
Víta a dalších prostor Pražského hradu. Nakonec jsme zašli do Zlaté uličky, kde jsme v horní
části viděli různá brnění, šatstvo a mučírnu. No
a v dolní části příklady obydlí různých řemeslníků. Poté jsme vyjeli domů. Sice se nám v polovině
cesty porouchal autobus, ale pan řidič vše rychle
opravil a zbytek cesty probíhal bez potíží. Celkově se nám exkurze líbila a jsme rádi, že jsme
se jí zúčastnili,“ napsala žákyně 9. třídy Anežka
Hegerová. V červnu pak žáci 4. a 7. ročníku navštívili Ekocentrum Renata v Bělé u Jevíčka. Pro
čtvrťáky byl připraven výukový program Ve stínu stromů a pro sedmáky Chtěl bych koně. „Dne
14. 6. byla třída 7. B v Bělé u Jevíčka. Vyzkoušeli
jsme si jak náročná je práce u koní a viděli jsme
některá původní česká plemena králíků, ovce
i kozy. Potom jsme si mohli na koně i sednout
a projet se. Celý krásný den jsme zakončili opékáním párků. Naučili jsme se novým poznatkům
a moc se nám tam líbilo,“ jak napsala žákyně 7.
B třídy Aneta Jiroušová.
Budeme rádi, když na takto získané informace
a prožitky budou naši žáci vzpomínat.
Alena Purketová
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Další úspěch žáků školy na Kostelním náměstí
A je to opět v matematice! Již několik let se
mnoho žáků školy zapojuje do mezinárodní matematické soutěže GENIUS LOGICUS. Ve školním roce 2012/2013 za naši školu „bojovalo“ 40
žáků. Soutěžili žáci od 2. do 9. třídy. Úkoly byly
vytvořeny tak, aby si žáci procvičili kombinační
schopnosti, aby logicky řešili úlohy. Velmi důležitou roli při umístění hrál i čas, za který soutěžící úlohy vyřešili. Žáci byli rozděleni do 5 kategorií podle věku, nikoliv podle třídy, do níž chodí.
A tak se stalo, že v jedné kategorii spolu soutěžili žáci 3. a 5. třídy. A zvítězili? Třeťáci! Třeťáci, kteří se učí matematiku podle netradičních
učebnic, podle učebnic pana profesora Hejného.
Všichni, kteří měli chuť vyzkoušet si své logické
myšlení, obdrželi podle počtu dosažených bodů

Program ČCE
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 podvečer) každý
pátek v 17.00 hod.
Staršovstvo sboru ČCE zve všechny přátele
a členy sboru k účasti na sborovém životě.
Milí přátelé, snažíme se vám v každém
čísle přiblížit některou z aktivit našeho sborového života. Dovolte, abychom
vás tentokrát zavedli do společenství lidí,
kteří se schází ke čtvrtečním biblickým
hodinám. Generačně neohraničená skupina zájemců o biblické výklady se schází
na faře v 17 hodin. Chvíle zastavení nad
Biblí bývá zahájena modlitbou a prokládána písněmi a rozhovory. Účast na těchto setkáních není podmíněna denominačně ani konfesionálně.

zlaté, stříbrné či bronzové certifikáty. Z nich se
dozvěděli, na kolikátém místě skončili v České
republice a kolikátí jsou v mezinárodním měřítku
(soutěže se účastnili žáci z 8 evropských zemí).
Právě podle umístění v mezinárodním měřítku
byly uděleny ony zlaté, stříbrné a bronzové certifikáty. Majiteli zlatých certifikátů se stali Nela
Hósová, žákyně 2. třídy, v ČR skončila na 4. místě a v mezinárodním měřítku na 58. místě, Ivo
Šterc, také žák 2. třídy, v ČR na 16. místě, v mezinárodním srovnání na 125. místě, Daniel Moravec,
žák 4. třídy, v ČR skončil na 34. místě, v mezinárodním srovnání na 160. místě, a poslední zlatý certifikát patří žáku V. B třídy, Vojtovi Krejčímu, který
se v ČR umístil na vynikajícím 7. místě a v mezinárodním měřítku na 32. místě. 15 žáků získalo stří-

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
Pátek 2. 8. Porciunkulové slavnosti (mše sv.
v 18 hod. v klášterním kostele sv. Josefa)
Porciunkula je název místa, na kterém stojí
stará kaplička zasvěcená Panně Marii Andělské. Sv. František ji vlastníma rukama opravil
a považoval ji za posvátné místo svého Řádu.
Proto také pro toto místo vyzískal od papeže
odpustky. Poutní slavnost se slaví tradičně 2.
srpna na celém světě ve všech františkánských
kostelích.

Kudy z nudy aneb Jak zajímavě ukončit
školní rok
…uzavřená klasifikace, odevzdané učebnice, školní
rok končí až v pátek. Čtyři zajímavá témata v rámci
projektu ESF Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech naplnila vhodně poslední dny žákům 3. AV, 4. AV, 5. AV. Projektový den Fyzika lidského těla - propojení předmětů matematiky, fyziky
a biologie. Žáci měřili fyzikální veličiny a parametry popisující lidské tělo (např. hmotnost, výšku,
index plochosti nohou, tepovou frekvenci, krevní tlak, vitální kapacitu plic). Naměřené hodnoty
zpracovávali početně a graficky podle statistických
metod (aritmetický průměr, medián, modus). Barvy
v chemii volně navazovaly na prosincový projektový den Chemické pokusy v laboratoři očima žáků.
Žáci se seznámili s chemickým složením barev a je-

jich digitálním zpracováním na počítači. Vypočítali
plochu a spotřebu barev na vymalování třídy a svými navrženými náměty pokryli stěny. Projektový
den Chemie v životě člověka přiblížil žákům výrobu a chemické složení přípravků používaných v domácnosti. V programu Chemsketch graficky tvořili
jednotlivé chemické molekuly. V rámci předmětu
biologie plnili ekologické úkoly a v rámci výtvarné
výchovy navrhovali obaly na prací prostředky. Projektový den Zahrada je hra doplňoval již realizované exkurze - Flora Olomouc a Synthesia Pardubice.
Součástí aktivit byla i beseda s odborníkem na téma
pěstování okrasných rostlin. Poté žáci pod vedením
lektorů zpracovávali návrhy na okrasnou zahradu.
Irena Štaflová, koordinátorka projektu

brný certifikát, což znamená, že v mezinárodním
srovnávání se museli umístit do 500. místa. Velmi mě těší nejen zájem žáků o matematiku, ale
i jejich vynikající výsledky. Děkuji všem žákům,
kteří se zapojili do soutěže, za reprezentaci školy
i města. V 8 zemích Evropy vědí, že v Moravské Třebové jsou žáci, kteří se matematiky nebojí a dosahují v ní vynikajících výsledků. Děkuji
také jejich učitelům, kteří učí své žáky logicky
myslet, řešit problémy a objevovat krásu matematiky.         Jaroslava Skácelíková, ředitelka ZŠ

Oblastní charita informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 5. 8. v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se
uskuteční druhou středu v měsíci tedy 14. 8. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb
na ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 739 002 744. Půjčovna zdravotních
a kompenzačních pomůcek je v provozu každý
pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské
44, M. Třebová. Kontaktní osoba D. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu České
republiky
Dne 9. 7. jsme se vypravili s klienty DS Domeček a STD Ulita na výlet do Prahy, kde jsme díky
panu poslanci Václavu Neubauerovi a panu senátorovi Radko Martínkovi navštívili obě komory Parlamentu České republiky. Jako první jsme
po výstupu z metra prošli krásně upravenou zahradou před budovu Senátu, který sídlí ve Valdštejnském paláci. Budovou senátu jsme prošli
s odborným výkladem od paní průvodkyně, která ochotně odpovídala i na zvídavé dotazy klientů. V těchto prostorách na vás dýchne historie
a majestátnost stavby. Poté jsme se přesunuli do
Poslanecké sněmovny. Zde jsme se dostali i do
prostor jednacího sálu. O odborný výklad se postaral pan průvodce, který zde působí již řadu let.
Prohlídku Senátu i Poslanecké sněmovny s námi
absolvoval pan poslanec Václav Neubauer se
svojí milou asistentkou. Touto cestou bychom
chtěli ještě jednou všem výše jmenovaným poděkovat za neopakovatelný zážitek. Náš výlet po
Praze ještě pokračoval prohlídkou Karlova mostu a Staroměstského náměstí, jen škoda, že jsme
neviděli orloj v akci. Po celodenním výletu jsme
se rádi vrátili vpodvečer zpět domů.
Akce Otevřené dvory
Dne 19. 7. 2013 se od 14:00 hod. uskutečnila
ve dvoře za Komerční bankou akce Otevřené
dvory. Připravili jsme tématické soutěže s Cyrilem a Metodějem. Účastníci dostali razítka za
splněné úkoly a po nasbírání potřebného počtu
jim osobně věrozvěsti Cyril a Metoděj předali odměnu. Na ochutnání zde byla jáhlová kaše
připravená jako ve Velkomoravské říši, možnost
psaní v cyrilici a další soutěže. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili a snad se jim akce líbila jako
nám. Naše poděkování patří i městu Moravská
Třebová za možnost organizace takovéto akce.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: www.mtrebova.charita.
cz nebo osobně v sídle OCHMT na ul. Svitavská
44, M. Třebová. Přejeme krásný druhý prázdninový měsíc.                      Tým pracovníků OCHMT

Aktuality
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
24. 8. Léto budiž pochváleno… v rámci projektu OTEVŘENÁ NÁRUČ – DVORY MORAVSKÉ TŘEBOVÉ. Akce pro širokou veřejnost ve spolupráci s Centrem volného času
Moravská Třebová. Soutěže a hry pro děti od
10:00 do 12:00 hod. v městském dvoře v ulici
Cihlářové. Podrobnosti na plakátech. Tak nezahálejte v létě a přijďte.
29. 8. Sportovní odpoledne s mažoretkami
na zámku. Zábavný program v podání zájmového kroužku DDM mažoretek Střípky
s minidiskotékou. Na programu ukázka česání a malování mažoretek, vystoupení trenérek,

soutěže, muzika k dovádění. V průběhu celého
odpoledne se dětem budou věnovat mažoretky
a jejich trenérky. Srdečně zveme.
Od 8. do 14. července se uskutečnil jeden
z prvních spacích letních táborů v DDM Kreativ 2013. Celotáborová hra Za tajemstvím
světových loupežníků nás zavedla na kouzelná
místa plná tajemství a pokladů. V roli loupeživých hrdinů jsme se vkradli do jezdeckého
klubu v Útěchově a zcizili tam několik poníků, které měl místní tábor za úkol hledat. Zatímco parta koňáků hledala po stopách, které
jsme jim cestou zanechali, poníci se již mezi-
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tím spokojeně popásali na zahradě DDM. Bojovku jsme završili lezením na umělé stěně.
Mezi další aktivity tábora patřilo hledání pokladu loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna
na místní hvězdárně Boleslava Tecla, stezka
odvahy pro penízek paní Smrtky, ale také kreativní práce s plastelínou, korálky, pletení kožených čelenek, grilování, opékačky a spousta
dalšího. Dívky svými nápady zpestřily Alibabův jarmark, kde měly za úkol vydělat co
nejvíc peněz a vymyslet co nejatraktivnější
prodejní stánek. Nejúspěšnější loupežník byl
tradičně oceněn, ale i ti ostatní neodcházeli
z tábora s prázdnou. Plní zážitků z prožitého
dobrodružství se budeme těšit na příští rok.
Přijďte za námi, nudit se určitě nebudete. My
se na vás budeme těšit.
Sárka a Kika, instruktorky LT Kreativ

Pozvánka

na agility závody
Agility klub při DDM Moravská Třebová pořádá 14. září 1. neoficiální závody
v agility Moravskotřebovský agility
cup. Závody se konají na hřišti v Sušicích. Začátek je v 8:00 hod. Přijďte se podívat a podpořit závodníky nejen z blízkého, ale i z dalekého okolí.
Dobromila Řezníčková, vedoucí klubu agility

Program činnosti
Klubu českých turistů

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
7. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 19 hod. Příprava programu
na září 2013
12.-18. 8. Účast na cykloturistickém putování v Německu v Bavorském lese a jeho
předhůří. Program pro přihlášené dle
propozic akce s CK Hergeden. Zajišťuje L. Weinlich
25. 8. Cykloturistický výlet na Litomyšlsko
Z Vysokého Mýta přes Litomyšl. Odjezd
cyklobusu z autobus. nádraží v 8:25 hod.
Délka trasy cca 65 km. Zajišťuje H. Kopřivová
31. 8. Spoluúčast na zabezpečení prezence
DP R 43 pořádaného KČT Boskovice, která
proběhne v době od 7 do 9 hod. na nádvoří
zámku v Mor. Třebové. Akce je určená pro
pěší i cykloturisty. Cíl pochodu i cyklojízdy
je v Mladkově u Boskovic. Odjezd zájemců
o společnou cyklojízdu v 8 hod. z nádvoří
zámku. Zajišťuje P. Harašta
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.
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Sport

Nové tréninkové programy v Bonus Gym Cyklisté o sobě dávají vědět
Nejprve bych rád jménem našich závodníků,
ale i celého klubu Bonus Gym, o.s., poděkoval
městu Moravská Třebová za finanční příspěvek
ve výši 5.000 Kč, který jsme použili na vycestování na některé naše turnaje během první
soutěžní sezóny roku 2013. Od počátku roku
se nás tak trochu držela smůla. V Praze 21. 4.
jsme na hlavním mezinárodním turnaji v Muay
Thai Maximus Cup přímo na zlaté medaile nedosáhli, ale dvě stříbrné medaile pro náš tým
získala Martina Kuchařová a v kategorii dětí
Michal Crhák. 25. 5. se pak v Hradci Králové
uskutečnil amatérský turnaj v MMA s názvem
Cesta do pekla 4, kde jsme měli svého zkušeného bojovníka Filipa Dobrozemského, který
svůj taktizující zápas v kleci dovedl do remízy.
Filip byl ale natolik přesvědčivý, že vyhlášená
remíza pak v oficiálních výsledcích byla změněna na výhru pro náš tým. Je po první sezóně,
prázdniny v plném proudu a nás čekají dvě exhibiční vystoupení. To větší se uskuteční 10. 8.

ve Velkých Opatovicích v rámci akce Den pro
zdraví. Náš klub také chystá dva nové tréninkové programy. První z nich je cvičení pro ženy,
které je kombinací pilates, aerobiku, strečinku,
posilování a relaxace, a to vše do rytmu moderní i starší hudby. K tomuto cvičení se využívají
i různé cvičební pomůcky, jako např. overball,
ručník, malé pet lahve, lehké činky, švihadlo
apod. Taktovku si bere na starost cvičitelka
Petra Klvačová a první cvičení rozjede v pátek
2. 8. od 19 do 20 hod. Následně pak (prozatím
jen) každý pátek ve stejném čase. Druhou naší
aktivitou Bonus Gymu bude na přelomu září
a října nové a revoluční cvičení Daflex System.
Vše je zatím v jednání, ale pro zájemce nabízím nahlédnout přímo na www.daflex.cz nebo
sledujte naše stránky www.bonusgym.cz, kde
se o obou cvičení dozvíte více. Nebojte se vyzkoušet něco nového a přijďte mezi nás, Bonus
Gym rozšiřuje tréninkové programy. Sportu
zdar!     Milan Margetin, trenér Bonus Gym, o.s.

König vyhrál podruhé etapový závod Czech Cycling Tour
Jako první cyklista v pětileté historii etapového závodu Czech Cycling Tour vyhrál talentovaný Leopold
König (1987) podruhé, poprvé v dresu CZ team.
Korunoval tak dosavadní své letošní úspěchy. Na
poslední chvíli byl odvolán z Giro ď Italia, jeho
tým nedostal ani „divokou kartu“ na 100. ročník
Tour ď France. Odjel tedy do USA, kde se zúčastnil prestižního etapáku Kolem Kalifornie (v pelotonu byla řada jezdců současné TďF, např. van
Garderen, Rogers aj.). Tam pětadvacetiletý lídr
druhodivizní německé stáje NetApp-Enduro vyhrál královskou etapu největšího amerického závodu s výjezdem na horu Mt. Diablo a zaznamenal
tak dosud největší úspěch své profesionální kariéry (v konečném pořadí 11. místo). Rázem se ocitl
v centru pozornosti elitních stájí, svůj debut v závodě kategorie Grand Tour by tedy měl podstoupit
už letos v září na španělské Vueltě.
Cyklistický závod Kolem Kalifornie
7. etapa, Livermore-Mt. Diablo (147 km): 1. König (ČR/NetApp) 3:54:17, 2. Acevedo (Kol./Jamis-Hagens Berman) -7 vt, 4. van Garderen (USA/
BMC), 4. Rogers (Aus./Saxo-Tinkoff) oba -12, 5.
Frank (Švýc./BMC) -23, 6. Busche (USA/RadioShack) -29, 7. Craddock (USA/Bontrager) -32, 8.
Mancebo (Šp./5-hour Energy) -38.
Celkové pořadí: 1. van Garderen 26:38:53, 2. Rogers -1:47, 3. Acevedo -3:26, 4. Frank -3:32, 5.
Meyer (Aus./Orica-GreenEdge) -3:33, 6. Busche
-3:50, 7. Mancebo -4:52, 8. Craddock -5:24, 9.
Deignan (Ir./United Healthcare) -5:33, 10. Haga
(USA/Optum -5:52), 11. König -6:03.
Vraťme se k největšímu domácímu cyklistickému
podniku Czech Cycling Tour 2013. „Vítězství bylo
mnohem těžší než před třemi lety. Pomohla mi spo-

lupráce s týmovými kolegy Bártou a Vakočem brilantní výkon ve 3. královské etapě, kdy jsem získal
rozhodující náskok. Udržet jej až do cíle nebylo nesnadné,“ glosoval svůj nejnovější úspěch.
Celkové pořadí Czech Cycling Tour 2013
1. König 12:09:40
2. Haugaard-Jensen (Dánsko -1:15)
3. Van Luijk (Niz./Jo Peals)
4. Vakoč oba -1:29
6. Jan Bárta (NettApp, -1:46) 		    (mt)

Mezinárodní MSR
v branném víceboji mládeže
Hrušov 2013
Je již tradicí, že se střelecký klub mládeže ZO
sBTS Moravská Třebová účastní nejvyšší soutěže
v branném víceboji mládeže na Slovensku. Letos
se mistrovství uskutečnilo na jihu středního Slovenska v obci Hrušov. Mimo závodů se zde uskutečnil i bohatý kulturní program, jelikož je tato
obec součástí hontianského regionu a koná se zde
každoročně folklórní a řemeslný festival HONTIANSKÁ PARÁDA. Závody jsou také místem
pro každoroční setkání slovenských a českých
klubů mládeže. K samotného průběhu a výsledkům soutěže: je velice obtížné pro družstva z ČR
uspět v těžké konkurenci slovenských mládežníků. Jednotlivé disciplíny jsou poněkud odlišné
od našich a co se týká znalostních testů, jsou ve
slovenštině. Z ČR se účastnila tři družstva, z toho
sBTS M. Třebová a Křenov mohla postavit dvě
družstva. Na 12. místě se umístili František Přidal,
Marek Kumstýř a Johana Jelénková a na 14. místě
Ondřej Vágner, Jakub Dvořák a Tereza Skřepská.

Twirlgirls úspěšné na mistrovství
Ve dnech 18.-19. 5. se členky Twirlgirls Moravská
Třebová, Tina Kolomá a Eva Kalandrová, zúčastnily mistrovství České republiky v disciplínách s rekvizitami, které se tradičně konalo v Ronově nad
Doubravou. V kategorii děti sólo s rekvizitami se
prvním vicemistrem ČR stala Tina Kolomá, Eva
Kalandrová získala 5. místo. Druhý den v obrovské
konkurenci získaly titul mistra ČR v kategorii děti
duo s rekvizitami (téma Batman & Robin) a nominovaly se tak na mistrovství Evropy, které se uskuteční začátkem října v Norsku. Tina s Evou budou

letos již podruhé reprezentovat Českou republiku
a město Moravská Třebová na zahraničních soutěžích. Za finanční podporu na ME v twirlingu (Holandsko, duben 2013) děkujeme městu Moravská
Třebová a obci Krasíkov. Twirlgirls trénují po celý
rok, v době letních prázdnin se připravují na říjnové mistrovství Evropy a zároveň již pracují na
nových skladbách na následující twirlingovou sezónu. Skladby vytvořili zahraniční choreografové
Pieter Hazeu a Pascal Dumas.
Markéta Havlíková,vedoucí Twirlgirls MT

S rostoucí formou a prohlubujícími se zkušenostmi se zdejší cyklisté zapojují nejen do domácího
seriálu Cykloman, ale své schopnosti nabízejí
i jinde v ČR. Tím nejčerstvějším dokladem je
celkový vítěz seriálu Cykloman z roku 2006 Josef Doležel, který brázdí křížem krážem Česko.
„Rozhodl jsem se zkusit štěstí v rámci Českého
poháru v maratónu na horských kolech (XMC),
případně uspět.“ Jaká je tedy realita? Doleželovy úspěchy předznamenaly úspěchy v závodech domácího Cyklomana (dvakrát prvenství
ze 4 závodů), vítězství v Mamut bike v Přerově, shodně 2. místa v závodě Okolo Valtic nebo
v závodě Orlík Tour (součást seriálu Kolo pro
život). Série maratónu Českého poháru je něco
jiného: „Je to velmi náročná disciplína, maratóny trvají vždy 4-5 hodin, každý úspěch je ovšem
velmi motivující.“ V prvním závodě v Lipníku
nad Bečvou, Šela maraton (92 km v těžkém terénu a na blátě.) zvítězil v kategorii Masters, když
za sebou nechal řadu kvalitních bikerů. Hodně
sil jej stálo 2. místo v dalším závodě Extrém
bike v Mostě. „Závod v Mostě byl zcela extrémní, protože je to velmi náročná cross country trať
i za sucha a při závodě přímo pršelo, takže byla
trať v některých částech nesjízdná a hodně se běhalo nahoru i dolů.“ Nejnověji se prezentoval
na závodě Malevil Cup, který se jel jako mistrovství ČR, když skončil třetí. Začátkem července 2013 vyhrál slavného Drásala - Bikemaraton
Drásal (118 km), prvenství získal v závodě XC
v seriálu Pohár Drahanské vysočiny, který se jel
v Březové n. Svitavou. Poslední vítězství si vyjel 20. července 2013 v domácím Moravskotřebovském cyklomaratonu. Pepa Doležel se rázem
zařadil mezi nejžhavější kandidáty na vítězství
v seriálu Cykloman 2013.		   (mt)

Fotbalové hledání začíná

„Musíme se poučit z loňska a vrátit fotbalu jeho
místo v městském sportu,“ říkají svorně na úvod
nového soutěžního ročníku 2013/14 předseda
SKP Slovan M. Tylšar a L. Kučerňák, staronový lodivod A-týmu. Hráči všech družstev si jsou
vědomi své úrovně i možností, takže budoucí
optimistické cíle vidí jako reálné. Končí fáze
krátké letní přípravy, za dva týdny vstoupí do
bojů o mistrovské body šest moravskotřebovských týmů: A-tým v I. A třídě (realizační tým:
trenér Kučerňák Ladislav, vedoucí Procházka
Václav ), B-tým v 1. B třídě (totožný realizační tým jako A-tým), C-tým ve 3. třídě Svitavska
(Musil L.), dorost v KP (Vykydal Pavel, Elfmark
Jiří), žáci starší (KP – Žouželka J., Štaffa Jaromír) a mladší (KP – Dokoupil Vladimír, Schwarz
Štěpán). Starší a mladší přípravka realizuje jiný
herní rytmus (turnaje), o talenty se pečlivě starají Cápal Roman a Olejník Jiří. „Pro přípravu
jsme udělali maximum, některé osobnosti jsou
dosud nenahraditelné, další zkoušíme, je jasné,
že kádry jednotlivých týmů budou ještě nějakou
dobu „sedat“. Nic však nebrání tomu, že chceme
více vsázet na ofenzivní fotbal, s využitím herních prvků, jakými jsou bojovnost, nasazení, disciplinovanost. Jen taková hra, kořeněná góly, se
může divákům líbit.“ Objevuje se unisono v komentářích šéfů jednotlivých realizačních týmů.
Letní příprava začala 10. července, náš tým se
zúčastnil turnaje v Maletíně (Loštice, Mohelnice B), turnaje v Medlově, sehrál utkání v Litovli
a pohárové utkání PKFS. V době uzávěrky výsledky nebyly známé.		   (mt)
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Seriál Cykloman Focus je v polovině
Mirva Cup bez větších překvapení
Cyklisté nosí dres jako uniformu. Vyznačují se společným zájmem lidí, kteří si nepřekážejí. Jinak jsou
si všichni rovni – staří i mladí. Zcela beze zbytku to platí o účastnících seriálů Cykloman Focus
a Cyklománek. Svitavští cyklisté už dlouhodobě
startují v třebovském seriálu; jejich doménou bývají silniční závody (prolog, časovka). Letos se dokonce zhostili na jedničku pořadatelství někdejšího
ORI Cupu, silničního závodu s hromadným startem, které tak po nových organizátorech převzalo
název – MIRVA Cup. Logicky došlo k řadě změn
ve formátu této interesantní akce: start byl tradičně
v Petrušově, odtud trasa vedla cyklisty tentokráte
přes Staré Město, Rychnov na Moravě, Žichlínek,
Lubník, Tatenice, Krasíkov a Třebařov zpět do Petrušova. Délka okruhu čítala 32 km,všichni jeli 4
kola (resp. 14 cyklistů absolvovalo 128 km, 17 dalších 96 km), v případě nižšího počtu kol byl účastník klasifikován za těmi úspěšnějšími. Závod získal
poněkud jinou dimenzi, kromě hobbíků startovala
i řada „eliťáků“, která zápolení cyklistů dodala
ten správný „šmrnc“, zvláště když rezignovala na
získané body pro seriál. Jejich účast nic nezkazila, aktéři se shodli na tom, že byla pro dobrou věc.
Ostatně kdo nepatřil mezi favority, jel tak, jak mu
kondice a ambice dovolily. Na start s postavilo 71
cyklistů, s různými ambicemi, typy silové i vytrvalostní. Třebovští cyklisté se jen výjimečně probojovali do první desítky (Schön, Orálek, Němčík,
Kadidlo, Doležel, Pocsai) celkové výsledkové listi-

ny, bezpečně kralovali ve svých kategoriích, i když
přespolní účastníci (napříč regionem i republikou)
jim nedarovali nic. Průměrná rychlost těch nejlepších se pohybovala přes 36 km/hod. Od druhého
kola se peloton natahoval, tři kola spolu „válčila“
dvacítka, poté se vytvořily hnízdovité skupinky výkonnostně vyrovnaných jezdců, které v minimálních rozestupech dojely do cíle.
Nechyběl ani tradiční Cyklománek pro děti a mládež; vstoupil do 8. ročníku a petrušovský závod byl
čtvrtým z předpokládaných osmi. Jel se na uzavřené trati z Petrušova směrem na Staré Město podle
distancí pro kategorie určených. Třicítka těch statečných si pochvalovala atmosféru, která tu vládla
v dopoledním čase, předznamenala pohodu prázdnin a mnohé účastníky přiblížila k možnosti získat
v závěrečném slosování cenný bicykl. Radostná atmosféra vydržela díky dramatičnosti hlavního závodu až do pozdního odpoledne a podtrhla úspěch
celé akce. Více informací na www.cykloman.cz.
Průběžné pořadí po 5 závodech
1. Doležel Josef, 2. Kadidlo Jiří, 3. Pocsai Sandor, 4. Suchánek Petr, 5. Třasák Lukáš, 6. Sedláček Petr, 7. Němčík Martin, 8. Orálek Dušan,
9. Schön Martin, 10. Sedláček Tomáš
V jednotlivých kategoriích
M1 –Třasák Lukáš; M2 – Kadidlo Jiří; M3
– Doležel Josef; M4 – Petraš Stanislav; Z1 –
Petrašová Ladislava; M2 – Schneiderová Bedřiška; Z3 – Schillerová Dáša; J – Smékal Filip;
ZJ – Soukalová Tereza.	        (mt)

Gymnastický aerobik – nový sport
v Moravské Třebové
Gymnastický (neoficiálně sportovní) aerobik
je jednou z gymnastických disciplín sdružených pod Českou gymnastickou federací. Je to
aerobik vycházející z tradičního tanečního aerobiku upravený pro soutěže. Patří mezi technicko-estetické sporty s vysokými nároky na
koordinaci pohybů. Soutěžní sestava je dokonalým spojením základních aerobikových pohybů
a bezchybně předvedených prvků obtížnosti
zacvičených v souladu s dynamickým hudebním doprovodem a v týmech i v nádherném
souznění všech cvičenců. Soutěží se v několika
kategoriích – muži a ženy individuálně, smíšené páry, trojice a týmy. Dalšími kategoriemi, ve

kterých není požadována tak vysoká obtížnost
jsou Aerobik dance a Step aerobik. Vrcholnými soutěžemi jsou Mistrovství světa a Mistrovství Evropy nebo domácí MČR a Pohár federací
(mezinárodní závod ČR a SR). Tento sport není
v Moravské Třebové tak docela nový. Skupinka šikovných děvčat trénuje již rok v tělocvičně
ZŠ na Kostelním náměstí a pokud je neopustí
snaha a píle, příští rok se dočkají své premiéry
na soutěžních pódiích. Rádi vás také přivítáme
mezi námi zase od září každé úterý od 15:30
hod. Více informací o sportovním aerobiku na
www.sportovníaerobik.cz.
Gabriela Daulová, trenérka
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Srpnová sportovní
pozvánka

Fotbal
Fotbal
10. 8.
11. 8.
17. 8.
18. 8.
21. 8.
24. 8.

10:00 Muži C - Kunčina B
17:00 B-muži - Řetová
17:00 Dorost - Heřmanův Městec
17:00 A-muži - Srch
16:00 Žáci st.,ml.- Česká Třebová
10:00 Žáci st.,ml.- Vysoké Mýto
17:00 B-muži - Sebranice
25. 8.
10:00 Muži C - Chornice
29. 8.    	 16,45 Žáci st., ml. - Přelouč
31. 8.
17:00 Dorost - Hlinsko
Cyklistika
Paperman, triatlon
6. závod seriálu CYKLOMAN Focus 2013 (závod o přeborníka města v triatlonovém sprintu)
*tentokráte na silničních kolech  
Druh akce: Paperman (triatlonový sprint na tratích 200 m plavání, 20 km na kole a 3 km běh
3. srpna 2013 – areál fotbalového stadionu TJ
Slovan + Aquapark
Pořadatel: Petr Štěpař, tel. 603 512 714  
Start 15:00 Aquapark, prezentace předtím
Dětský Cyklománek na tratích odpovídajících
věku (start v 12:30, prezentace předtím) Pořadatel: Petr Štěpař, tel. 603 512 714
Powerman (Kunčinský duatlon - crosscountry 20 km;  terénní běh 2,2 km; kolo – 5 km)
7. závod seriálu Cykloman Focus 2013 + Cyklománek
Pořadatelé: Leoš Honzírek, tel. 737 751 053;
Roman Richter, tel. 603 893 481
Místo, čas: Kunčina – fotbalový stadion Sokola
12–13 h. prezentace; 13:30 start                   (mt)

Ve zkratce…

Na začátku prázdnin startoval další závod malých
motokár Karting cup 2013. Téměř 140 jezdců vyjelo na trať z předstartovního roštu na okruhu v Písku-Hradišti. Jezdci z Autoklubu Moravská Třebová byli i tentokrát úspěšní. V kategorii FC Junior
nezklamal sebe ani své mechaniky Libor Blaha.
V nejrychlejší třídě obsadil výbornou druhou příčku. Zdeněk Ošťádal ve třídě Rotax junior Max
předvedl výborné jízdy a zaslouženě celý závod vyhrál. Ondřej Šíp (Mini 60) první rozjížďku nedojel,
ve druhé a třetí bodované jízdě se snažil ztrátu dohnat. Součet bodů nakonec jezdce zařadil na deváté
místo. V polovině prázdnin se kartingové závody
přesunou do rakouského Brucku.        Autoklub MT

Skvělý vstup mladých „travařů“ TJ Slovan do českého poháru 2013
Sportovní areál ve Štítné nad Vláří hostil první
letošní závod nejvyšší domácí pohárové soutěže
travních lyžařů. Na kvalitně připravené trati, kde
se paralelně konal také závod FIS dospělých, se
představila nejen kompletní domácí špička, ale
také závodníci z deseti zemí včetně nastupující
generace žáků. O body do Českého poháru se bojovalo ve třech tradičních disciplinách (slalom,
obří slalom, superobří slalom). Sobotní program
byl zahájen obřím slalomem a odpoledne nastoupili závodníci na start superobřího slalomu.
K vidění byly špičkové sportovní výkony našich
nejlepších travařů a dokonce počasí přálo pořadatelům i závodníkům a nenarušilo nabitý program úvodního dne. V kategorii starších žáků
si vedl skvěle Václav Mačát. Dokázal zajet své
dvě jízdy bezchybně a po prvním kole těsně vedl
před Bartákem z Českých Petrovic. Ve druhém
kole se pořadí vyměnilo, náš závodník skončil

jen o 3 setiny za zlatem na druhém místě. V superobřím slalomu si počínal obdobně a právě
Barták znovu moravskotřebovského lyžaře porazil. Vašek bral i tady výborné druhé místo. Poprvé se na start závodu starších žáků postavil Petr
Jarůšek a svými výkony rozhodně nezklamal.
Kategorie, která nás hodně zajímala, byli začínající žáci. Zde se sešla velká konkurence 20 závodníků z šesti oddílů. Děvčata předvedla pěkné
výkony a bylo z toho 3. místo Kláry Svozilové
mezi předžákyněmi. Stříbro vybojovala mladší
žákyně Šárka Abrahamová, čtvrtá byla Nicole
Vacková a pátá příčka patřila Terezii Steffanové. U mladších žáků se radoval z pátého místa
Jan Kašický, který je ve své katogorii nejmladší.
V odpoledním superobřáku se dostali žáci z M.
Třebové také vysoko. Klára Svozilová si dojela znovu pro třetí místo. I Šárka Abrahamová
byla tentokrát třetí, Nicole Vacková opět čtvrtá

a Terezie Steffanová protnula cílovou fotobuňku
v pátém nejrychlejším čase. Mezi žáky zabodoval bezchybnou jízdou Jan Kašický. Stejně jako
v obřím slalomu byl pátý. Při svém premiérovém
startu v předžácích se těsně pod bednu, na nepopulární 4. místo, postavil Tomáš Jarůšek. Václav
Mačát zajel v nedělním slalomu opět velmi dobře, ale na vedoucího Bartáka to tento víkend prostě nestačilo. Vašek vybojoval slalomové stříbro
a se svými výkony mohl být rozhodně spokojen.
Našim nejmladším žáčkům, z nichž někteří lyžují již druhým rokem, po úvodní startech značně
vzrostlo sebevědomí a jízdu od jízdy se pouštěli
ze svahu odvážněji. Na jednotlivých soustředěních jsme se již tréninku slalomu věnovali, takže
jsme mohli předvést slalomové dovednosti získané v přípravě. Hlavně děvčata zajela perfektně. Klára Svozilová byla třetí a stejně si vedla
dokončení na straně 16
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Moravskotřebovský cyklomaraton oslavil 9. narozeniny
Již dávno získal Moravskotřebovský cyklomaraton punc velké show. Neztratil jej ani tentokráte,
naopak svou prestiž dále posílil. Grandiózní akce
se uskutečnila pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, senátora Radko
Martínka, starosty města Moravská Třebová Miloše Izáka, za generálního managerování RWE ČESKÁ REPUBLIKA a.s. a dalších partnerů. Zázemí
(místo startu a cíle) zůstalo opět na náměstí TGM.
Na programu byly tři trasy s handicapových startem na náměstí: 80 km, 50 km a tzv. rodinná (20
km). Na start se přes řadu jiných závodů v ČR postavilo 187 bikerů, přičemž domácí jezdci tvořící
pouhou desetinu startovního pole a obstáli se ctí
(5x 1. místo, 2x 2. místo, viz. výsledková listina).
Všichni tak bojovností a odhodláním být nejlepší
naplnili tradici akce – cyklistikou pro zdraví. “Nebylo to jen o závodění, ale také o zážitcích z kola,
uprostřed malebné přírody,”prozradil do redakčního bloku závodník z Brna.

Brzy po startu bylo rozhodnuto
Ambice startujících cyklistů byly rozdílné, rozhodujícím fenoménem však byla sportovní prestiž,
k čemuž odkazovala samotná náročnost tratí - převýšení jednotlivých tras dalo zabrat pořádně i tréno-

Vítězem ve své kategorii se stal místostarosta
Václav Mačát
Foto: František Matoušek

Kulturisté nespí a jsou úspěšní aneb
Kulturistika v roce 2013
Moravy mužů,
Opět patří v rámci ČR k těm úspěšným sportům,
byť členská základna kulturistů,
ve srovnání s jinými sportovními
subjekty ve městě, je relativně
malá. Tzn., že zaznamenáváme
počet 80 osob, do soutěžní sekce
zasahují významněji v podstatě
jen dva borci: renomovaný Petr
Havlík a juniorský reprezentant
Martin Rašner (1990).
Připomeňme si jejich výsledky
v roce 2013:
Havlík: 3. místo - Mistrovství
Moravy (kategorie do 75 kg), 5.
místo - MČR, kategorie do 75
kg, 1. místo - MČR, kategorie
Masters (40-50 let) do 80 kg,
3. místo - ME, kategorie Masters do 70 kg
Martin Rašner (vlevo) a Petr Havlík
Rašner: 7. místo - Mistrovství Foto: František Matoušek

kategorie do 75 kg, 3. místo Mistrovství Moravy, juniorů,
kategorie do 70 kg, 2. místo
- MČR juniorů, kategorie do
70 kg
V případě P. Havlíka je maximálně interesantní jeho sportovní dlouhověkost. „Kulturistice
se věnuji již 25 let, z toho dvacet let závodně. Pravidelně reprezentuji TJ Slovan Moravská
Třebová na národních i mezinárodních mistrovských soutěžích.
Mým největším úspěchem je titul
Mistra Evropy v klasické kulturistice do 170cm z roku 2006,“
prozradil nám. Dodáváme, že
několikrát byl oceněn též v regionálním měřítku v anketě Sportovec roku.		   (mt)

vaným bikerům (964 m - krátká 50 km, resp. 1723
m delší 80 km trať). „Prostě jsem ten kopec u střelnice slezla pěšky a nestydím se za to. Do cíle bylo
ještě daleko,“ prozradila D. Rolencová a vítěz „50“/
M4 vzpomněl na zlomeninu klíční kosti při podobné akci: „Důležitější bylo dojet do cíle a porazit
vlastní pohodlnost!“ Sportovní hodnotu režírovali
tedy skvělou jízdou převážně přespolní bikeři. Tempo bylo doslova zběsilé – většina jezdců v cíli si
oproti loňsku zlepšila čas o čtvrthodinu a více, takže
je hřálo vědomí vnitřní síly, byť je zřejmé, že největší podíl mělo skvělé cyklistické počasí. „Myslím, že akce proběhla na tradiční úrovni sportovní
i společenské, za což patří poděkování účastníkům
i desítkám dobrovolných spolupracovníků, zejména
městu Moravská Třebová a Pardubickému kraji za
finanční podporu. Byla to zdařilá cyklistická show,
která bude za rok pokračovat, “ doplnili organizátoři P. Brettschneider a Z. Kopetzky při závěrečném
dekorování těch nejlepších.	                      (mt)
dokončení ze strany 15
i Šárka Abrahamová v mladších žačkách. Terezie Steffanová s Nicole Vackovou si mezi slalomovými brankami pořadí vyměnily – Terezka
byla 4. a Nika 5. Honza Kašický také nezaváhal
a 5. místem potvrdil dobrou formu.
Český pohár bude pokračovat starty v Olešnici
v Orl. horách ve dnech 27.–28. 7. 2013.
Daniel Mačát

Václav Mačát na trati obřího slalomu
Foto: Josef Stěpán

Mistrovství ČR přípravek v hokejbalu v našem městě slavilo úspěch
Město pouze participovalo na této stěžejní české akci – nabídnutou spoluorganizací třídenního klání mladých sportovců v REHAU hale a rovněž, což bylo podstatnější, účastí osmičky borců ve zúčastněném týmu Sršni Svitavy (tam dlouhodobě
v druholigové soutěži hostují zdejší hokejisté, neboť hokejbal dosud nezapustil
ve městě hlubší kořeny). Na soupisce jsme našli 8 jmen (3 útočníky, 4 obránce
a 1 gólmana): Kavan Tomáš, Veselý Samuel, Holub Ondřej, Radová Tereza, Meluzín Pavel, Žouželka Jan, Randis Michal a Laštůvka Zbyněk. Tereza Radová byla
dokonce vyhlášena nejlepším hráčem celého turnaje. Začátkem prázdnin bojovali
svitavští Sršni postupně v jedné ze čtyř základních skupin (po pěti týmech); tu
svou s přehledem vyhráli a postoupili do vyřazovacích bojů. Osm týmů bojovalo
o medaile v naší REHAU aréně. Svitavští Sršni nejprve utrpěli smolnou porážku
s pozdějším vítězem Vlašimí (0:4). Tím pádem na ně zbyl jen boj o umístění a po
vítězství nad Pískem (4:1) získali skvělé 5. místo. V pořadí 7. republikový šampionát, jehož se zúčastnilo dvacet týmů, znovu potvrdil smysluplnost a přednosti, které má existence haly v našem městě. Celý turnaj se hrál ve sportovním duchu a ve
skvělé atmosféře vytvořené především početnými zástupy rodičů. Samotný Český
hokejbalový svaz vyjádřil pořadatelům poděkování za způsob, jakým zvládli organizaci turnaje, a všem týmům připravili krásnou tečku za sezónou 2012/2013. (mt)

Svitavští sršni vzali pod křídla mnohé Třebováky... Foto: František Matoušek
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