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Novela zákona o rozpočtovém určení daní
ovlivnila městské rozpočty. Také ten náš
Návrh rozpočtu na letošní rok schválili na svém březnovém zasedání zastupitelé města.
Obsahuje tradičně složky příjmů dělených na daňové i nedaňové, kapitálové a dotace,
a kapitolu výdajů - běžných provozních, či investičních. Rozpočet je k nahlédnutí na
webových stránkách města v odkazu https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/hospodareni-mesta. Členů vedení města Moravská Třebová jsme se zeptali na jejich spokojenost s podobou letošního plánu městského hospodaření.
Je letošní rozpočet oproti jiným letům něčím
neobvyklý?
Miloš Izák: Co se týče celkových běžných příjmů, je v rozpočtu na rok 2013 zohledněna novela zákona o rozpočtovém určení daní. Celkové běžné příjmy plánujeme ve výši 157 milionů,
což je o 7 milionů více, než byla skutečnost
v roce 2012. Celkové běžné výdaje jsou proti
tomu v rozpočtu na rok 2013 plánovány ve výši
148 milionů korun, což je o 7 milionů více než
skutečnost roku 2012.
Václav Mačát: Kapitálové příjmy, ve kterých
jsou největší položkou investiční dotace na
projekty spolufinancované z peněz EU, budou
v roce 2013 pouze v částce okolo sta milionů
korun. Na druhé straně i když je to méně než
v roce 2012, stále se jedná o číslo velmi vysoké
oproti jiným letům.
Chybí či přebývá něco v kapitole výdaje?
Pavel Brettschneider: Při sestavování rozpočtu
jsme velmi pečlivě zvažovali každou položku na
straně běžných výdajů a není tam žádná, ve které by něco přebývalo.
Václav Mačát: Do kapitoly běžné výdaje patří
mimo jiné položky související s údržbou majetku, komunikací a kanalizace. Právě tyto polož-

ky jsou v rozpočtu na rok 2013 podhodnoceny
a potřebovaly by mnohem více peněz, ale výše
běžných příjmů nám to neumožňuje. Tak například na opravu staré kanalizace, která je
v některých částech města v havarijním stavu,
máme v rozpočtu na rok 2013 plánováno pět
milionů, což je o patnáct milionů méně, než
bychom potřebovali. Do opravy komunikací
včetně rekonstrukce mostů v Boršově budeme
investovat 20 milionů, což je pořád o pět milionů méně, než by bylo potřeba. Velký dluh je také
u oprav budov našich základních škol a školek,
kde nám chybí cca 13 milionů.
Podařilo se pokrýt potřebné investice alespoň v základní rovině?
Václav Mačát: Investice z vlastních zdrojů budou v roce 2013 ve výši 42 miliony korun, pokud
k tomu přičteme investiční dotace, dostaneme
celkovou částku 113 milionů. Největší položky
v kapitole investic souvisejí s realizací projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU, kam patří dokončení projektu Odkanalizování Udánek,
Sušic a Boršova a projekt Cesta od renesance
k baroku. Dále budou realizovány dva nové projekty dotované z peněz EU a to kompostárna na
Hamperku a biocentrum na Knížecí louce.

DNY
SLOVENSKÉ
KULTURY
18. ročník / 18.– 23. 4. 2013 v Moravské Třebové
Dny slovenské kultury slaví v letošním dubnu svoji plnoletost! Buďte u toho! Navštivte slavnostní
zahajovací večer plánovaný na čtvrtek 18. dubna, nebo se přijďte podívat na další z lákavých programů osmnáctého ročníku DSK – více v příloze tohoto vydání Moravskotřebovského zpravodaje!

Vyhlášení Ceny města
Moravská Třebová
Komise složená ze zástupců města a městských organizací rozhodla
o držiteli Ceny města za rok 2012.
Jeho jméno bude zveřejněno v květnovém zpravodaji. Slavnostní vyhlášení je naplánováno na čtvrtek
2. května v 16 hodin v prostorách
koncertního sálu ZUŠ na moravskotřebovském zámku.
(zr)
Miloš Izák: Na projekty realizované z vlastních zdrojů města již mnoho peněz nezbývá.
Zvládneme pouze přípravu dalších parcel pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě Strážnického cca za 4,5 milionu a digitalizaci kina, která by měla stát 2,7 milionu, peníze by se měly
najít na obnovu kanalizace v ulici Pod Hamry, Garážní a Tovární. Pokud by se v průběhu roku podařilo někde ušetřit, nebo navýšit
příjmy, rádi bychom realizovali další investice,
na které se zatím v rozpočtu nedostalo. Jedná
se například o volnočasový areál Knížecí louka, kanalizace v Jevíčské ulici nebo revitalizaci
lokality staré městské tržnice.
Jak vidíte vývoj hospodaření města v horizontu příštích dvou let?
Miloš Izák: Podle mého názoru nelze v příštích
dvou letech očekávat nějaké výrazné navýšení
běžných příjmů. Co se týče investičních dotací, budeme si moci dovolit přijmout pouze ty,
u kterých bude minimální finanční spoluúčast
města. Rozpočet bude muset být sestavován tak,
abychom byli schopni splácet úvěry, které jsme
byli nuceni čerpat na projekt Odkanalizování
Udánek, Sušic a Boršova. Velký dluh přitom
máme, jak je uvedeno výše, v opravě kanalizace, komunikací a objektů města.
Pavel Brettschneider: Volných prostředků na
nové investice tak bude v příštích letech velmi
málo a měly by jít podle mého názoru zejména
do přípravy dalších lokalit pro bydlení a do přípravy nové průmyslové zóny a v neposlední řadě
právě do obnovy infrastrukturního majetku – kanalizace, vodovodu.
Dagmar Zouharová

Na straně 12 najdete termíny
přistavení vleček a kontejnerů
na svoz odpadu.
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Vedoucí odborů městského úřadu se představují
V seriálu vizitek vedoucích odborů městského
úřadu pokračujeme představením vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství.

Bc. Viera Mazalová, DiS.

Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství
Vzdělání:
1975–1979 Gymnázium
Trenčín
2004–2008 Veřejně
správní akademie – vyšší
odborná škola, s. r. o,
Brno
2008–2010 Bankovní
institut vysoká škola,
a.s., Praha

Profesní historie:

1981–1988 – Sigma Praha k.d.p., pracoviště Moravská Třebová
1988–dosud – Město Moravská Třebová
1988–1991 – referent na úseku bytového hospodářství
1991–dosud – vedoucí odboru

Popis práce:
Moje práce se téměř výhradně týká nemovitého
majetku města Moravská Třebová. Vedu kolektiv
pěti pracovnic, které se zabývají zejména správou majetku města, nájmy a prodeji pozemků,
domů, bytů a nebytových prostor z majetku města. Do mé pracovní činnosti dále patří ve spolupráci s Technickými službami péče o bytový
fond, místní komunikace a zeleň ve městě, ale
také energetické hospodaření města ve všech
jeho objektech. Odbor zajišťuje rovněž prodej
a pronájmy městského nemovitého majetku –
pozemků a staveb, nově se zabývám organizací
dražeb na prodej majetku. Do kompetence odboru a k mé práci patří také organizace Trhů farmářských výrobků.
Mezi hlavní body mé pracovní náplně patří příprava, kontrola a kompletace materiálu pro jednání orgánů města, jejich projednání se žadateli
a zpracovateli. Agendou, která je v mé výlučné
kompetenci, jsou zejména smlouvy o zřizování
věcných břemen na nemovitostech města. Dále
zodpovídám za dodržování právních a vnitřních
předpisů, za plnění usnesení rady a zastupitelstva
města na svém úseku, např. za přípravu smluv.
Koordinuji spolupráci s Technickými službami

ve věci správy a údržby nemovitostí, komunikací, městské zeleně, hřbitova, péče o městský
mobiliář, veřejné osvětlení a další majetek. Spolupracuji se správcem městských lesů.
Téměř celý svůj profesní život se zabývám nemovitostmi, a to po všech stránkách, i když je to
práce velmi náročná, ještě pořád mne baví a chci
ji i nadále dělat jak nejlépe umím.
Stav, děti, zájmy koníčky:
Zadaná, dvě děti a jeden vnuk, příroda, knihy, kultura, pejsek

Aktuálně z odboru
Do 31. 3. bylo dle OZV povinností uhradit místní poplatek za odpad,
do 30. 4. je povinností všech držitelů psa uhradit místní poplatek za psa.
Od 1. března začal odbor majetku opět
s organizací Trhů farmářských výrobků a na 18. května je naplánován první
Bleší trh v letošním roce.

Celosvětová kampaň Den Země
Na tuto kampaň je připraven bohatý program
nejen pro děti, ale pro
Vás všechny, kterým
není lhostejné životní prostředí v našem městě. Můžete se zapojit do těchto akcí:
1.-30. 4. Den Země v knihovně
Městská knihovna Ladislava z Boskovic – výstava literatury s tematikou ochrany přírody a ekologie. Přístupno v půjčovní době knihovny po-čt: 9:00-17:00
hod., so: 9:00-12:00 hod.
19. 4. park u muzea - zaměstnanci DDM připravili
pro děti a mládež program s názvem Pátrání světlušky Lucie – formou soutěží budou děti nacvičovat třídění odpadů, ošetřování zeleně ve svém okolí, šetrný
přístup k přírodě. V odpoledních hodinách proběhne
módní přehlídka s názvem Karneval v RIU – žáci
a studenti předvedou oblečení, k jehož výrobě použijí materiál z obalů, který obvykle vyhazujeme. Tato
přehlídka bývá velmi zajímavá, protože fantazie a vynalézavost tvůrců „oblečení“ je veliká. Firma Miltra
doprovodí program nabídkou ochutnávky mléčných
produktů.
20. 4. Pozvánka na úklid přírody – Operace PVC
Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí města
na jarní úklidovou akci Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou pořádá Junák, středisko Moravská Třebová, ke Dni Země v sobotu 20. dubna. Sraz
v 8:30 u vjezdu do Pekla (za vojenskou střední školou). Účastníci projdou v organizovaných skupinách

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 28. 2.
2013 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 483 občanů ČR a 116 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 28. 2. 2013
na trvalém pobytu 10 599 občanů. (zr)

přidělené trasy a uklidí odpadky. Cíl je na tábořišti
u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na opékání
párků a poděkování účastníkům. Dobrovolníci všech
věkových kategorií jsou vřele vítáni, pracovní rukavice a občerstvení s sebou. Pomozme společně přírodě!
Během měsíce dubna provedou také žáci ze Speciální
základní školy z Moravské Třebové úklid Křížového
vrchu a okolí, Udánského lesíku a zámeckého parku.

20. 4. Dětský bleší trh – pracovníci Knihovny Ladislava z Boskovic zvou všechny dětské příznivce na
další ročník „Blešáku“. Jako obvykle proběhne v sobotu dopoledne v prostorách zámeckých arkád. 9:00Srdečně zvou Pavel Brettschneider,
12:00 hodin.
místostarosta města a politik Projektu Zdravé Město
a MA 21 a Lišková Ludmila, koordinátorka Projektu
Zdravé město a MA 21

Speciální ochranná deratizace
VÝZVA – V průběhu měsíce dubna proběhne
v městské kanalizační síti a v objektech a na plochách ve vlastnictví města znovu pravidelná speciální ochranná deratizace. Deratizaci v rámci městské
kanalizace bude zajišťovat správce kanalizační sítě
firma VHOS, a.s., a v objektech ve vlastnictví města budou deratizaci zajišťovat správci objektů. Aby
deratizace byla znovu co nejvíce účinná, a za účelem maximální úspěšnosti celé akce na území města
Moravská Třebová, vyzýváme též všechny majitele
ostatních bytových objektů i firemních objektů
a ploch k zajištění speciální ochranné deratizace
s ohledem na zvýšený výskyt hlodavců (potkanů).
Ze zákona ji musí provádět podnikatelé a právnické osoby. Stejnou povinnost má ale i každý majitel rodinného domu.
UPOZORNĚNÍ – Ochranná deratizace je ve smyslu
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob
a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými
hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí
(zahrady, dvory a související plochy), kde hrozí možnost nákazy. Rozlišujeme běžnou ochrannou deratizaci (preventivní - vede k předcházení výskytu
hlodavců) a speciální ochrannou deratizaci (represivní - vede ke snížení stavů hlodavců). Při výskytu
hlodavců, kteří jsou škodliví a epidemiologicky významní, je povinna zajistit podle potřeby speciální
ochrannou deratizaci ve své provozovně každá fyzická osoba, která je podnikatelem, každá právnická
osoba a každá osoba, ve smyslu § 57, odst. 2 zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jde-li
o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové
prostory nesloužící k podnikání, má tuto povinnost
vlastník nemovitostí nebo společenství vlastníků.
U podnikatelů a právnických osob je povinnost deratizace jasně dána (do této skupiny patří například
i družstva vlastníků bytů v panelových a činžovních
domech). Pokud tuto prevenci zanedbají či podcení
a při prokázaném zavinění (zanedbání deratizačních
opatření), hrozí jim pokuta ve výši až 2 miliony korun. Pokud dojde následkem tohoto prokázaného zavinění k poškození zdraví a dalším škodám, může se
vyšplhat až na tři miliony. Je-li fyzická osoba vlastníkem rodinného domu nebo bytu a svou povinnost
zanedbá, nemůžete spoléhat na to, že je kontrola
soukromého objektu prakticky nemožná. Dojde-li
k stížnosti, nebo potkan na Vašem pozemku či v jeho
bezprostřední blízkosti někoho napadne, či dokonce
zraní, má krajská hygienická stanice nejen právo, ale
přímo povinnost situaci u vás na místě prošetřit. Pokud se Vaše zavinění prokáže, může v přestupkovém
řízení vyměřit pokutu až do výše 10 tisíc korun.
NABÍDKA – Pro město Moravská Třebová bude
provádět speciální ochrannou deratizaci znovu firma
DUHA M. T., spol. s r.o., Hvězdní 202/1, Moravská
Třebová.
V případě, že budete mít zájem o využití služeb
uvedené firmy, můžete písemně či telefonicky
kontaktovat odbor životního prostředí (Ing. Báča
Pavel, 461 353 047), který Váš požadavek firmě
předá, nebo přímo kontaktovat firmu DUHA M. T.,
spol. s r.o. (Vladimír Novák, 777 998 553, info@
Odbor životního prostředí MěÚ
duha-mt.cz).
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Otázka pro velitele městské policie Karla Bláhu:
Jak je to s režimem parkování v centru města?
Obyvatelé i uživatelé obchodů v ulici ČSA se obrátili na redakci s dotazem, jaký je režim parkování (či zákazu parkování) v ČSA nad křižovatkou
se Ztracenou a Zámeckou - může se v tomto úseku
zastavit na dobu nezbytně nutnou (vejít do pekárny
pro rohlík) a lze pro zásobování zastavit na vykládku zboží? Podle zkušeností tazatelů se právě v této
ulici velmi často za obě věci pokutuje...
Problematika parkování v centru města, tedy
v zóně s dopravním omezením, je záležitostí, kterou jsem se v nedávné minulosti poměrně detailně zaobíral. Ve jmenované ulici a například také
v ulici Bránské mnoho řidičů však bez ohledu na
ostatní parkují přímo před obchodem, který hodlají
navštívit. To samozřejmě nezakládá na přestupkovém jednání, ale podívejme se konkrétně na ulici
ČSA, jedinou příjezdovou komunikaci do historického centra našeho krásného města: ulice je velice
úzká a ač si říkáme, že nás bez problémů ostatní
řidiči objedou, nezapomínejme, že do centra touto
ulicí přijíždějí i mnohem rozměrnější vozidla, která zásobují prodejny v centru. Tyto vozy posléze
objíždějí odstavená osobní vozidla po chodnících
a nejenže takto ničí dlažbu a obruby chodníků, ale

Kanalizace Sušice

Vzhledem k pozdějšímu termínu dokončení stavby kanalizace proti původním předpokladům se posunul i termín kolaudace.
Vlastníci nemovitostí v části města Sušice
budou moci své nemovitosti připojovat na
nově vybudovanou splaškovou kanalizaci
až po jejím řádném zkolaudování. Město
předpokládá, že připojení v Sušicích bude
možné nejdříve v měsíci červnu nebo červenci 2013, o termínu bude město občany
informovat.
Vlastníci nemovitostí v městských částech
Udánky a Boršov své nemovitosti v letošním roce připojovat na kanalizaci nebudou.

vznikají i nebezpečné situace a to zejména pro kolemjdoucí chodce. Takto hodnotím situaci z pohledu slušnosti a etických pravidel a nyní se podívejme na problematiku z hlediska zákonných norem.
Jak ulice ČSA, tak i Bránská, která je podstatně širší a nevznikají v ní až tak nebezpečné situace, jsou
omezeny dopravním značením, které upozorňuje
řidiče, že vjíždějí do tzv. zóny s dopravním omezením. V tomto případě se jedná o omezení, které se
týká celého historického centra města. Konkrétně
upozorňuje řidiče na skutečnost, že vjíždí do zóny
zákazu stání. A takto je omezena celá ulice ČSA
i ulic Bránská a samozřejmě ostatní, kterých se
dané omezení týká. V těchto ulicích je možné zastavit podle pravidel silničního provozu pouze na
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení a vystoupení osob a naložení nebo složení nákladu. Čas pro žádné další úkony zákon nevymezuje,
proto je nutné, abychom výše uvedené dobře pochopili! Neprodlené nastoupení a vystoupení, naložení a složení nákladu je diskutovanou otázkou
v každé situaci, kdy takový řidič skončí v rukou
zákona. Nastoupení a vystoupení netřeba rozebírat.
To je nám všem jasné, ale naložení a složení nákladu, tak u toho se chvíli pozastavíme. Zákon umožňuje na dobu nezbytně nutnou pro tyto úkony v takto označeném místě (zákaz stání) zastavit. Ale doba
je skutečně vymezena pouze na čas, kdy předem
připravený náklad uchopíme, naložíme, či opačně,
uchopíme a složíme a místo bez meškání opustíme. Doba na nákup zboží nebo vyřizování formalit
jako jsou záruční listy, faktury atd., je již dobou nad
rámec vymezený zákonem! Ostatně faktem zůstává, že díky štědrosti takových řidičů je každoročně
rozpočet města na konci kalendářního roku o několik desítek tisíc korun bohatší. U takových přestupků hrozí totiž sankce až do výše 2 000 Kč!
K odpovědi a vysvětlení Karla Bláhy připojuje svůj
komentář také starosta Miloš Izák:
Chtěl bych občany ujistit, že dopravní režim byl
nastaven tak, aby vyhovoval skutečným problémům v dané lokalitě, a že není vůbec žádný důvod
z tohoto slevovat, případně tolerovat nebo přehlížet přestupky spojené se stáním a zastavením jak

Jak topit v domácnostech?
Domácnosti se na znečišťování ovzduší celkově podílejí více než třiceti procenty. Tento fakt je
nejvíce patrný v průběhu topné sezóny. Znečištění
by však bylo možné správným topením v malých
zdrojích – kotlích výrazně omezit. Záleží to ovšem
na osobní odpovědnosti každého z nás. Uvažováním o tom, jak a proč správně postupovat při topení
v kotlích na tuhá paliva se přispěje ke zdravějšímu
prostředí ve městě. Jde o to, v čem spalujeme, co
spalujeme, kdo topí, jak to umí a jak se o spalovací
zařízení a komín stará. Způsobů topení a paliv je
několikero. V podstatě záleží na tom, jaký komfort
při topení požadujeme, jaký máme požadavek na
úroveň ekologie provozu, kolik jsme ochotni investovat, jaké si představujeme provozní náklady
a pracnost nakládání s palivem. Nejrozšířenějším
tuhým palivem obecně je dřevo a uhlí. Podle nového zákona o ovzduší, který platí od září 2012, je
zakázáno v kotlích o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším (především domácnosti) spalovat
hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Je nutno podotknout, že v případě vytápění rodinných domů je žádoucí použít kotel s vysokou účinností a nízkými emisemi škodlivých látek.
Starší prohořívací kotle mají účinnost spalování
od 50 do 60 %. Moderní zplyňovací a automatické
kotle od 70 do 85 %. Výhodou automatického kotle, který si palivo sám dávkuje a tím má plynulejší
spalovací proces, je, že spaluje kvalitněji a účin-

něji. Čím vyšší účinnost spalování je, tím nižší je
spotřeba paliva a emise škodlivých látek do ovzduší. Zjišťování účinnosti kotle je standardní operací
v testovacích laboratořích a vyžaduje znalost tepelného příkonu a užitkového výkonu. Pro stanovení
tepelného příkonu se měří výhřevnost paliva a spotřeba paliva v kotli nebo průtok paliva na přívodu k hořáku. Kotel je nutno správně provozovat,
starat se o něj a dbát na pravidelné čištění komína (malý tah komína může způsobit vracení spalin
a jejich únik do místnosti, včetně jedovatého oxidu
uhelnatého) a nyní podle nového zákona o ochraně ovzduší provádět jednou za dva kalendářní roky
kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění. Malý tah
komína může způsobit vracení spalin a jejich únik
do místnosti, včetně jedovatého oxidu uhelnatého.
V kotli pálíme pouze to, co je pro kotel určeno výrobcem. Určitě to nejsou odpady (plasty, dřevotříska, nalakované a natřené dřevo, apod.). Při jejich
spalování vzniká velké množství zdraví nebezpečných a páchnoucích látek. Spaliny z odpadu ničí
i váš kotel, obtěžují spoluobčany a kazí slušné sousedské soužití. Poslední rada na závěr – snížíte-li
teplotu o 1°C, uspoříte za rok až 6 % nákladů na
vytápění.
Odbor životního prostředí MěÚ, ochrana ovzduší

na ul. ČSA, tak na Bránské. Plně souhlasím s vyjádřením velitele městské policie. Zastavením dle
silničního zákona, tedy na dobu nezbytně nutnou
k nastoupení a vystoupení osob, naložení a složení
nákladu není nakupování v prodejnách, v pekárně a podobně. Osobně velmi pozitivně hodnotím,
že MěP oběma ulicím věnuje zvýšenou pozornost
a neukázněným řidičům a řidičkám ukládají pokuty za porušení pravidla zastavení a stání. Jde nám
všem přece o jediné, vychovávat naše i jiné občany tak, aby respektovali daná omezení. Vždyť takto si chrání své významné lokality všechna města
a obce a to za používání daleko tvrdších postihů.
Vůbec nemám dojem, že by postup naší MěP byl
v něčem přehnaný. Co nyní strážníci dělají, to se
po nich vyžaduje, řekl bych s jistou naléhavostí,
alespoň z mé strany. Ze zákona totiž řídím MěP
jako starosta města.
Jestli si někdo chce přece jenom koupit rohlík nebo
něco jiného a má zbytečné peníze, nechť tak činí
i dále. A jestli se tak bude dít i nadále, to záleží na
samotných přestupcích. Vždyť auta, která musí stojící vozidla objíždět, často musí vjíždět na chodník
i na obrubníky a vědomě tak poškozují tak majetek
našeho města a zvyšují i riziko dopravních komplikací, jak uvádí velitel MěP Karel Bláha.
(zr)

Volná pracovní místa

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrová řízení na pozice:
• koordinátor prevence kriminality
• pracovník geografického informačního
systému
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: na
www.moravskatrebova.cz, na úřední desce
městského úřadu, na občanském informačním centru městského úřadu, u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461 353 027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. července 2013, případně dle
dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech
náležitostí a příloh je 12. dubna 2013..

Hlídací centrum –
Baby Krůček Svitavy

Nabízíme hlídání dětí v hlídacím koutku
Baby Krůček, Pražská 1908/2a, v areálu
za mateřskou školou. Každý všední den od
7 do 17 hodin se o vaše dítě postará zkušený a vyškolený tým, jehož prioritou je
respektující a individuální přístup k dítěti.
V rámci nadstandardního programu nabízíme pravidelně speciální formy vzdělávání vašich dětí a rehabilitační cvičení s odborníky. O děti pečují též anglicky mluvící
dobrovolnice z cizích zemí, které jim přirozenou cestou otevírají cestu k cizímu jazyku. Více informací poskytne Jana Václavíková tel. 604 509 421, hlidani.krucek@
seznam.cz, www.mckrucek.cz.
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Zprávy z radnice

Kompostárna má vybrány dodavatele. Zbývá začít stavět
Výběrové řízení na technologie projektu kompostárna Hamperk u Moravské Třebové je
u konce, vybrána byla firma Energreen Projekt,
s. r. o., Olomouc. Stavební část byla už před
časem svěřena firmě M-Silnice. Středně velká kompostárna by měla na kopci východně
od města, kde se nyní nachází překladiště komunálního odpadu, stát ještě v tomto roce. Po
březnovém schválení rozpočtu zřejmě nic ne-

brání započetí výstavby díla, které by mělo přijít na devět a půl milionu korun, z nichž jeden
milion půjde z rozpočtu města, zbytek z dotace
ministerstva životního protředí. Stavební část
projektu zahrnuje kompletní stavební dodávky,
kromě samotného objektu například zbudování
příjezdové komunikace, žlabů, stavební přípravu objektu pro technologii. Ta bude obsahovat
opět kromě jiného štěpkovač, kultivátor, trak-

Pastýřka na jaře dostane obnovený kabátek
Nátěry dřevěných podest, revize technického stavu a bezpečnosti – kontrola spojů a nosných prvků,
posouzení celkové statiky stavby – to jsou nezbytné
práce, které každoročně na jaře provádějí Technické služby Moravská Třebová na rozhledně Pastýřka.
Do předsezónní péče patří i úprava okolí Pastýřky
a jeho úklid, opravy mobiliáře (koše, lavičky), obnovení turistického značení, pokud je nutné. Pastýřka
je velkou třebovskou chloubou a i když nad městem
na vrchu Pastvisko ve své obnovené podobě ční teprve od roku 2009, ročně ji navštěvují tisíce turis-

tů jak přespolních, tak i místních výletníků. Podle
místostarosty Pavla Brettschneidera má místo právě
pro ty mimotřebovské jeden hendikep – chybí velký poutač, který nelze umístit podél přilehlé komunikace kvůli dopravně bezpečnostním předpisům.
Naopak bonusem pro zdatné chodce je zpřístupnění
tzv. Jahnova kamene, vyskytujícího se podél lesní
cesty na rozhlednu, který byl dlouhá léta schovaný
v porostu smíšeného lesa a který byl po dostavbě
rozhledny zviditelněn a označen díky péči města na
podnět komise památkové péče.
(daz)

Dobré příští dny přejeme faráři Aloisi Němcovi
Do posledního místa
zaplněná byla obřadní
síň třebovské radnice
v podvečer v sobotu 16. března. Konalo se zde slavnostní
rozloučení s farářem
Českobratrské
církve evangelické panem

Aloisem Němcem. Koncert se konal na počest
duchovního, který za dvacet let práce v místním sboru ovlivnil životy mnoha svých bratrů
a sester a který odchází konat svou práci jinam.
Březnový koncert Discidium v moll byl setkáním přátel, pod taktovkou hudebníků, kteří mu
za vše, co pro město udělal, přišli poděkovat.
Přejeme mu vše dobré do dalších dnů v jeho
novém působišti.		
(daz)

Koncertem Discidium v moll poděkovali magistru Němcovi jeho blízcí a příznivci

Foto: Dagmar Zouharová

tor a další, stacionární mechanismy. Město počítá s kapacitou zpracování 1500 tun zeleného,
či rostlinného odpadu za rok, sama Moravská
Třebová ročně vyprodukuje při ošetření, sekání
a úpravě zeleně cca 1000 tun. Další dodávky
budou moci přivážet malopěstitelé a zahrádkáři. Výstupní surovinou bude kompostový substrát, který město zpětně využije k rekultivaci
svých porostů.		
(daz)

Služba, která drží
na uzdě mladé, dostala
letos peníze od města
Podpora dvou zásadních projektů prevence
kriminality mládeže je součástí schváleného
rozpočtu města Moravská Třebová. Zastupitelé přiznali celkem 150 tisíc korun na dvě
aktivity. První z nich je provoz klubu Díra,
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
provozovaného od roku 2011 občanským
sdružením Bonanza Vendolí ve spolupráci
s městem. Do srpna 2012 probíhal v prostorách Centra volného času každý pátek, díky
velkému zájmu klientů a za podpory města
funguje klub od 3. 9. 2012 v nových prostorách, v objektu na ulici Komenského 46,
každý den od 13:00 do 18:00 hodin a je přístupný všem dětem, které mají zájem o využití této sociální služby. V roce 2012 do
klubu pravidelně docházelo 30 dětí. V roce
2012 byla tato služba financována z prostředků Pardubického kraje, města Moravská Třebová a občanského sdružení.
Druhým z městem dotovaných projektů je
projekt sociálně aktivizační služby Drž se
na uzdě! Je realizován od roku 2010, kdy
byl financován z prostředků grantu Ministerstva vnitra ČR, v letech 2011 a 2012 hradil náklady na realizaci služby Pardubický
a kraj a občanské sdružení Bonanza. Město Moravská Třebová se na něm podílelo
úhradou dopravy dětí do Vendolí, kde se
konal program výcvik sociálních dovedností a terapeutické pedagogicko-psychologické jízdy na koních. S ohledem na problémy
s financováním projektu v roce 2013 se občanské sdružení obrátilo na město se žádostí
o podporu ve výši 50 tis. Kč.
Součástí rozpočtu města na rok 2013 se nakonec stala podpora obou výše uvedených
aktivit v celkovém rozsahu 150 tisíc. Město
i nadále bude navíc hradit provozní náklady
objektu klubu Díra. Jejich předpokládaná
výše a suma v rozpočtu města pro rok 2013
činí 50 tis. Kč.		
(daz)

Činnost k ochraně přírody a krajiny dostala zelenou a peníze
Částka 150 tisíc na odborné ošetření starých stromů v katastru města je zahrnuta ve schváleném
rozpočtu města Moravská Třebová. Vyčleněno je
také 15 tisíc na realizaci opatření k utlumení populace holubů a odchyt toulavých a opuštěných
koček, 7 tisíc určených na péči o významné registrované krajinné prvky a územní systém ekologické stability – kosení, údržba hlav vrb a výsadba dřevin v biocentru, 8 tisíc na péči o zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů, 5 tisíc na výkon státní správy na úseku vodního hospodářství

a rybářství (vodohospodářské normy a mapy),
25 tisíc na monitoring podzemní vody v lokalitě
na Hamperku (bývalá skládka odpadů), 25 tisíc
na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru životního a 70 tisíc na spoluúčast
při zpracování digitálních povodňových plánů,
na které je zároveň podána žádost o dotaci z EU.
Novou položkou této rozpočtové kapitoly jsou
náklady na zahájení 1. etapy pasportizace zeleně
na území města. Pasport přispívá zejména k vytvoření jednotného systému technicko-provoz-

ních podkladů pro správu ve vazbě na generel
zeleně a územní plán města, vytvoření základní
informační vrstvy pro grafiku GISu (Geografický informační systém - nejen pro účely veřejné
správy), rozčlenění ploch zeleně ve městě dle
jejich významu, stanovení nákladů na udržovací
péči o zeleň a vytvoření podkladů pro plánování
rekonstrukcí jednotlivých ploch zeleně ve městě,
vytvoření podkladů pro stanovení časové náročnosti udržovací péče o zeleň a vytvoření podkladů pro výběrová řízení.
(daz)

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

Městská policie radí
Říkáme si „vyspělá
společnost“?

Strážníky městské policie přivolaly pracovnice místní pošty v sobotu dne 16. 3. před polednem, když si nevěděly rady s mužem sedícím ve vestibulu. Zprvu to vypadalo, že muž
je pod vlivem alkoholu, ale bylo tomu zcela
jinak. Vyhladovělému a vyčerpanému muži,
který se díky pomoci dostal až do těchto míst,
aby si vyzvednul důchod, už bohužel nestačily síly na to, aby mohl vstát a odejít. Jak policisté zjistili, muž ve věku 65 let žije v chatrči
v areálu motokrosového závodiště v Trnávce,
kde jej nalez K. Ž., který nabídl převoz na
poštu do MT, kde si chtěl tento muž důchod
vyzvednout. Důchod na poště bohužel neměl,
což v danou chvíli nebylo to nejhorší. Strážníci zjistili, že muž je díky dlouhodobému hladovění a dehydrataci ve velice špatném stavu.
Více jak týden nic nejedl! Na místo proto byla
okamžitě přivolána RZS. Lékař zkonstatoval
nutnost hospitalizace a muž byl převezen do
nemocnice ve Svitavách, kde se mu dostane
péče vysoce nad jeho poměry. Je otázkou, nač
potřebujeme všechen luxus, honosné stavby
a všechen přepych, kterým se naše společnost
obklopuje, když na straně druhé ještě v dnešní
době dopustíme, aby na ulici umírali vyhladovělí lidé.

Učit mladistvé konzumovat
alkohol se nevyplácí

Ani pravidelné kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 let, kterým se
strážníci městské policie ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení PČR v Moravské
Třebové poměrně intenzivně věnují, neodradí některé „náctileté hrdiny“ od pokušení
pobavit se s půllitrem piva nebo dvoječkou
vína v ruce. A právě pivo bylo tím, co prozradilo trojici výtečníků z nedaleké obce Útěchov, kteří evidentně vyrazili za kulturou do
víru velkoměsta. Ve stylu dnešní doby usedli
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návštěvníků některých prodejen a restaurací, kteří do objektů vcházeli výhradně rozbitou výlohou nebo skleněnou dveřní výplní a zpravidla dlouho po zavírací době.
Hodiny nad zhlížením záznamů z jednotlivých kamer systému přineslo „ovoce“. Na
záznamu jedné z kamer bylo možné detailně
nastudovat postup výtržníků od chvíle, kdy
si místo vyhlédli až do doby, kdy z prodejny odcházeli i s lupem. Neuvěřitelné je, že
celá tato procedura trvala několik desítek minut. A tak v dalším případu policisté výtečně
odvedli svoji práci. Následovat bude soudní
řízení, ve kterém se bude hodnotit výkon nezvaných hostů a diskutována bude i vysloužená odměna v podobě uložení patřičných
trestů. Karel Bláha, velitel městské policie

do prvního baru na který narazili a nejstarší
z nich, jehož datum narození již překonalo onu
pomyslnou věkovou hranici striktně uloženou zákonem, zvolal na celý lokál: „Pivo pro
všechny u tohoto stolu!“ a v očekávání dalšího
dobrodružství, které se zřejmě mělo násobit
s každou sklenkou alkoholu, se těšili na svůj
objednaný nápoj. S pivem se však v lokálu nečekaně objevili i představitelé zákona, které
k nemilému překvapení napadlo zkontrolovat
věk oněch konzumentů. A poté se děly divy!
Společná hlídka strážníků a policistů Obvodního oddělení PČR
Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí města
byla nucena rozdělit
na 8. ročník jarní úklidové akce
své síly, aby vše uvedli do pořádku. Hlídka
Policie ČR naložila dva
chlapce mladší osmnácti let a z důvodu jejich
(Poctivě Vyčištěné Cesty)
bezpečnosti poskytla
převoz až k domovům,
kde každého pro jistotu
a klidné svědomí předala do rukou zákonných
zástupců a vše uzavřela
krátkým, leč výstižným
komentářem. A ten nejstarší? Tak tomu zřejmě
nezbylo ani na autobus,
jelikož za blokovou
pokutu, která byla na
místě udělena, se mohl
tento „učitel“ bavit i několik večerů.

úklid lesa
ke
Dni Země

A opět byl ve
hře kamerový
systém

Díky dobré práci policistů
a
záběrům
městského kamerového systému, se opět
ve velice krátké době
podařilo rozkrýt další partičku nezvaných

v sobotu 20. dubna 2013
sraz v 8:30 u vjezdu do Pekla (za vojenskou střední školou).
Účastníci projdou a uklidí v organizovaných skupinách přidělené trasy s cílem
na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na opékání párků
a poděkování účastníkům. Dobrovolníci všech věkových kategorií vřele vítáni,
pracovní rukavice a občerstvení s sebou. Spojte jarní výlet s užitečnou
činností.

Pomozme společně přírodě !

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.

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

Stálé expozice

Nová publikace

Byla vydána nová kolektivní monografie, vycházející z příspěvků přednesených na pracovním semináři pořádaném v Moravské Třebové 14. června
2011 na téma Malíři 16.–18. století a Moravská
Třebová. Je v prodeji v muzeu a v Turistickém informačním centru.

• Muzeum

Kulturní centrum
Afrika, jiný svět

16. 4. uterý, 17:30 hod., dvorana muzea,
vstupné dospělí 50 Kč, děti a studenti 25 Kč
Cestopisné, velkoplošné diashow manželů Lenky
a Václava Špillarových, autorů 12 fotografických cestopisů. Pořádáno ve spolupráci s městskou knihovnou.

egyptské princezny aneb
Cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

výstava

Pred a po

Výběr kreseb Vladimíra Jiránka a Fedora Vica
pro Lidové noviny z období před rozpadem československého státu a krátce po něm. Výstava je věnována památce Vladimíra Jiránka. Bude otevřena
v rámci programu slavnostního zahájení Dnů slovenské kultury 18. dubna a potrvá do 12. května.

Vzpomínkové setkání

Dny slovenské kultury

18. – 23. 4., program festivalu najdete na
vloženém letáku

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

Otevření zámecké
sezóny

7. 4., neděle, 10:00–17:00 hod.
10:00 Historický jarmark na nádvoří zámku
Historické hry a atrakce
Reprodukovaná dobová hudba
Odpolední doprovodný program:
14:00 Kejklířské představení
14:30	O dráčkovi – divadelní představení pro děti
v podání divadelního souboru J. K. Tyla
15:30 Kabinet létajících úžasností
16:00 O dráčkovi
16:50 Ohnivé žonglování

Stálá expozice

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

u příležitosti 100. výročí narození Františka
Strážnického – pátek 26. dubna v 16:00 ve dvoraně muzea. Stejně jako při loňském otevření Galerie
Františka Strážnického vystoupí Jakub Knápek
(klavír) a Iva Kevešová (zpěv).

Ohlédnutí za akademickým malířem Františkem Strážnickým
V minulém roce v polovině dubna se otevřela
Galerie Františka Strážnického v prostorách moravskotřebovského muzea. Vznikla z podnětu
Klubu přátel díla Františka Strážnického – Ing.
Antonína Vykydala, JUDr. Jana Vermouska, Jana
Maulera a Františka Zeleného. Svůj vztah k našemu městu vyjádřil František Strážnický svým
uměleckým dílem, zpodobnil je ve všech ročních
obdobích, v kresbách, pastelech i olejomalbách,
panoramaticky i detailně. Narodil se 13. dubna
1913 v Olomouci. Malířství studoval na Akademii
v Praze u Jakuba Obrovského a Vratislava Nechleby, potom studoval v Brně na technice u Františka
Hlavici a v Praze u Oldřicha Blažíčka. Stal se pak
středoškolským profesorem kreslení. Ze Vsetína
přešel v roce 1946 na Gymnázium do Moravské
Třebové a stal se nedílnou součástí kulturního klimatu města. Byl nepřehlédnutelnou osobností všude, kde působil a pohyboval se. S pohledem upře-

ným jakoby do neurčita, očima přimhouřenýma na
způsob lidí krátkozrakých stačil bystře sledovat
a spolehlivě registrovat dění kolem sebe, a tyto
podněty nejen výtvarně přetvářel, ale s pohotovým vtipem řízně komentoval a hodnotil. Byl regionálním malířem v tom nejlepším slova smyslu.
Krajinářské motivy zobrazoval s věrností přírodě
a s láskou k ní, stejně jako valašské chalupy, městská zákoutí, květiny v plenéru i v zátiších. U obrazů Františka Strážnického bychom mohli mluvit
o malířském notopisu, neboť on s úctou a pokorou v barvách zpívá, jeho obrazy jsou písní o zemi,
krajině, o člověku. Písní, jejíž melodii zapisuje po
svém, ale nalezneme-li v srdci klíč k jeho osnově,
přesvědčíme se, že nikdy neskřípe falší.
Setkání u příležitosti 100. výročí narození akademického malíře Františka Strážnického se bude konat
26. dubna v 16 hodin ve dvoraně moravskotřebovského muzea. Klub přátel díla Františka Strážnického

Pozvánky
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Noční prohlídky
na čarodějnice
Středověká mučírna
Začátky prohlídek ve 21 a 22 hodin

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Začátky prohlídek ve 21 a 22 hodin

30. dubna v 21 a 22 hodin
prohlídky si můžete dopředu objednat

www.zamekmoravskatrebova.cz

Pozvánka na koncert duchovní hudby
Nadační fond pro chrámové varhany, Římskokatolická farnost Moravská
Třebová a Řád menších bratří františkánů Vás srdečně zvou na

benefič-

ní koncert velikonoční duchovní hudby, který se bude konat
v neděli 14. dubna v 16 hodin ve františkánském kostele na Svitavské ulici. Účinkuje Vladimír Třebický, sólista opery Moravského divadla Olomouc
- zpěv, a Jan Gottwald, diecezní organolog a olomoucký varhaník. Výtěžek
dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan ve farním kostele.

5.4. ZNOUZECTNOST
DUKLA VOZOVNA, KOHOUT PLAŠÍ SMRT
6.4. BOŽKOV Dance Night – Dj Maty
12.4. KRUCIPÜSK
Božkov Tuzemský, Peprmint, Griotte 20 Kč, Čeko Libre 35 Kč

13.4. Třinácté narozeniny Duku Duku – Dj Shirak

Přihlas se na Facebooku na tuto událost, doraz do 24:00 hodin a máš vstup GRÁTIS!!!
Semtex forsage 200 Kč, Cuba Libre 50Kč, Tequila Sunrise 50 Kč, Sex on the Beach 50 Kč

19.4. DNY SLOVENSKÉ KULTURY - MIRO ŠMAJDA TOUR 2013
20.4. ČESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA – Dj Mirek Karásek
CZ & SK hity ve speciálních setech, Spiš Borovička, Hruška, Čerešňa, Marhuľa, Malina 30 Kč

26.4. Tullamore Dance Party – Dj Maty
27.4. Čarodějnická diskotéka pro děti – Dj Pitrrs & Pegas
27.4. Narozeninová Retro Party – Dj Pitrrs & Pegas
Party s oblíbenou whisky a skvělými dárky!!! Tullamore Dew 35 Kč, Tullamore & Cola 45 Kč

Zpívání, tancování, soutěže, balonky, dárky a mnoho dalšího...

Fernet Z 25 Kč + super dárky!!! Pokud máš v dubnu narozeniny nebo svátek,
přihlas se do 26. 4. 2013 na e-mail info@dukuduku.cz pod heslem Narozeniny
a my Ti zašleme info, jak získat voucher na bar v hodnotě 150 Kč.
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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
Zprávy z knihovny – duben 2013
4.-5. 4. Vyhledávání v elektronickém katalogu
Chcete umět vyhledávat v elektronickém katalogu
knihoven, obsluhovat své čtenářské konto na dálku, prodlužovat si výpůjčky, rezervovat si knihy?
Knihovnice městské knihovny vás tyto a podobné
dovednosti naučí. Dne 4. 4. od 16:00 hod., 5. 4. od
9:00 a 10:00 hod. Nutno se předem přihlásit (tel. 461
316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz )
23. 4. Konverzační večer - Pojďte s námi do světa
Přijďte si do knihovny vyzkoušet, jak se domluvíte
anglicky, německy nebo rusky. Konverzaci vedou
zdarma zkušení lektoři (Hana Krejčová, Miroslav
Landa, Šárka Sekaninová). Začátek v 17:00 hod.
v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně. Předpokládané termíny: 21. 5., 18. 6. (změna
vyhrazena)
29. 4. Techniky pro dobrou paměť
Chcete vylepšit svou paměť? Přijďte si osvojit moderní techniky a zdokonalit se. Lektorka: Ing. Iva
Pekníková, začátek je v 17:00 hod. ve studovně
MěK
Tvořivé středy
3. 4. Loutkové divadlo
17. 4. Náramek z těstovin
24. 4. Barevné ramínko
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK,
10. 4. se tvořivá dílna z důvodu pasování nekoná
3. 4. Moravskotřebovský Ámos, Nejlepší dětský
čtenář, Mladý čtenář 2013
Slavnostní vyhodnocení ankety Moravskotřebov-

ský Ámos (akce probíhá ve spolupráci s komisí
Zdravé město), soutěže Mladý čtenář 2013 a předání ocenění Nejlepší dětský čtenář za rok 2012.
Začátek je ve 14:30 hod. v zasedacím sále MěÚ,
Olomoucká ul. 2
Šikovné děti mezi námi
15. 4. Žába, výtvarnou dílnu povede Adéla Hanusová. Začátek je ve 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny
20. 4. Dětský bleší trh
„Blešák“ je určen dětem, které myslí na životní
prostředí. Svoje vyřazené hračky, knihy, sportovní potřeby, bižuterii a jiné předměty nevyhodí do koše, ale prodají je nebo vymění na trhu,
aby mohly dále sloužit a dělat radost. Samozřejmě, vše se souhlasem rodičů! Každé dítě si svůj
stánek zařídí samo. Doporučujeme - deku, židli,
stolek. Zámecké arkády 9:00-12:00 hod., pořádáno ve spolupráci s komisí Zdravé město u příležitosti Dne Země
22. 4. Záložka do knihy, tvořit budeme s Nikolou Stejskalovou. Začátek je v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny
Odpoledne s babičkou
2., 9., 16., 23., 30. 4. (úterý) – čtení, zpívání,
hry, povídání, bubnování, soutěžení. Vede p.
Věra Nápravníková a p. Slavěna Miklošová. Začátek v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny
29. 4. Turnajové odpoledne, stolní hokej (stiga) – začátek v 15 hod. v dětském oddělení, nutno se přihlásit předem! Poměř svou hru s kamarády!
Připravujeme na květen: karetní hra válka

O zlatou kulku Oldy Šetrného

V sobotu 23. února se na 21. ročníku soutěže ve střelbě ze vzduchovky v kryté střelnici vojenské střední
školy sešlo 82 moravskotřebovských skautů. Na nejlepší střelce jako každý rok čekaly medaile ve tvaru
kulky a na vítězná družstva tradiční dorty nazdobené do podoby terčů. Soutěžilo se v šesti kategoriích
a kromě prestiže byly v sázce i zajímavé věcné odměny. Kdo zrovna nestřílel, mohl se zabavit připraveným doprovodným programem. Neplánovanou
atrakcí byla sněhová vánice, která poskytla dostatek
„střeliva“ pro koulovačku. Teplomilnější účastníci

pak dali přednost elektronické střelnici střeleckého
klubu mládeže. S blížícím se polednem došlo na vyhlášení výsledků. Letošní zajímavostí bylo, že z hlediska absolutního nástřelu se výrazně prosadily děti
z mladších věkových kategorií. Spokojeni ale mohli být určitě všichni, neboť kromě zážitků si každý
odnesl i kousek dortu. Poděkování pořadatelů patří
Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové, střeleckému klubu mládeže SBTS v Moravské
Třebové, městu Moravská Třebová a cukrárně Linda.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Knohovna

Pasování do stavu
čtenářského

Slavnost pasování žáků prvních tříd na čtenáře městské knihovny. V úvodu se děti představí
vlastním programem. Pasování se uskuteční v zasedacím sále MěÚ Olomoucká 2, a to v následujících termínech:
9. 4. speciální základní škola - začátek v 9:00
hod., ZŠ ČSA - začátek v 15:00 hod.
10. 4. ZŠ Palackého - začátek v 9:00, 10:00,
a 11:00 hod., ZŠ Kostelní náměstí - začátek
v 15:00 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a přátele, přijďte podpořit své děti a vnoučata!

Hasiči občanům

Každoročně s příchodem jara se setkáváme se
stejným úkazem. Objevuje se na mezích, zahrádkách, sadech a v poslední době i na neobdělávaných polích, zkrátka všude tam, kde rostla tráva
a zůstala po ní jen vyschlá stébla a žluté drny.
A právě pozůstatky starého travního porostu jsou
odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům
i ochráncům přírody. Jistě, vzít zápalky a stařinu
vypálit je jednodušší a méně namáhavé než poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu.
Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem, přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu. Konečně,
koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické
práce může vést k nejtragičtějším koncům. Hasiči v Pardubickém kraji každoročně hasí desítky
takovýchto požárů, bohužel mnoho z nich nezůstává beze škody a dalších následků. I při těchto požárech se mnoho lidí zraní a známe i takové, při kterých došlo k úmrtí osob. Stačí, aby se
zvedl vítr a ohnivá hradba se proti „zahradníkovi“
rozběhne velkou rychlostí a pak není úniku. K požárům v přírodním prostředí a k jejich tragickým
následkům nemusí docházet, pokud si jako občané uvědomíme, že plošné vypalování porostů je
zákonem o požární ochraně zakázáno a spalování
zbytků stařiny a klestí na hromadách je v mnoha
případech upraveno obecními vyhláškami. Pokud
tedy chceme naše pozemky udržovat, dávejme si
pozor i při pálení na hromadách. Místo zabezpečíme proti šíření ohně ohrabáním, připravíme si jednoduché hasební prostředky (např. vědro s vodou
nebo hasící přístroj) a využijeme k pálení bezvětří, aby se oheň nemohl rozšířit. Pálení provádějme
raději ve dvou osobách.
Doufáme, že naše rady a zdravý rozum přispějí ke
snížení počtu a hlavně následků takovýchto požárů.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Pozvánka na úklid
přírody (Operace PVC)
Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí
města na 8. ročník jarní úklidové akce Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou pořádá Junák – středisko Moravská Třebová ke
Dni Země v sobotu 20. dubna 2013. Sraz v 8:30
u vjezdu do Pekla (za vojenskou střední školou).
Účastníci projdou a od odpadků uklidí v organizovaných skupinách přidělené trasy s cílem
na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude připraven
oheň na opékání párků a poděkování účastníkům. Dobrovolníci všech věkových kategorií
vřele vítáni, pracovní rukavice a občerstvení
s sebou. Pomozme společně přírodě!
Junák Moravská Třebová

Historie
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Před 210 lety vznikla v Moravské Třebové první továrna
Anton Josef Wondra a konec moravskotřespřádání vlny ke strojovému; spřádací a další
Dvousté výročí této události proběhlo zcela ve
bovské továrny na sukna
stroje byly poháněny koňskou silou. V podnistínu stejného jubilea moravskotřebovského
Dalším majitelem továrny byl Josefův syn Anton
ku bylo zaměstnáno asi padesát dělníků. Sukgymnázia, připomeňme si tedy první moravskoJosef Wondra (1821–1897), který se v roce 1845
na byla vyvážena do Brna, Vídně a jižních částí
třebovskou továrnu letos. Nesmíme si ovšem
zúčastnil třetí rakouské
představovat, že už
„průmyslové“ výstavy
v roce 1803 vyrostl na
ve Vídni a byl zde ocepředměstí Moravské
něn bronzovou medailí.
Třebové tovární areTovárna, která nejpozál, jaké byly stavěny
ději roku 1851 přešla na
v druhé polovině 19.
vodní pohon, měla na
století.
začátku padesátých let
První továrna v Moznačné obchodní potíže.
ravské Třebové vznikAnton Josef Wondra se
la, jak asi nikoho neje pokusil řešit stavbou
překvapí, v oboru
mechanické přádelny
textilní výroby. Vyvispojené s mlýnem, tzv.
nula se z řemeslnické
„Talmühle“
(„Údoldílny s dlouhou traní mlýn“) na Třebůvdicí. Textilní výroba
ce u Radkova. V roce
byla ve městě rozšíře1851koupil pozemky,
na jistě už v počátcích
koncem roku 1852 byla
jeho existence, roku
stavba hotová a zřejmě
1365 je doloženo soujiž i vybavená stroji.
kenictví – t. j. výroba
Pokus o záchranu rovlněných tkanin. Jeddinného podniku však
nou z předních rodin,
ztroskotal. Už v náslekteré se soukenictvím
dujícím roce prohlásil
zabývaly, byla rodina
Wondrova.
Johann Anton Wondra
Olejomalba z muzejní sbírky
Josef Johann Wondra
Olejomalba z muzejní sbírky Anton Wondra na svůj
majetek konkurs a odešel do Spojených států amerických.
Tovární oprávnění Johanna Antona Wondry
monarchie. Firma měla valchu v Březové nad
Soukenictví v té době již obecně upadalo. V Mo„Vznik továrny“ ve skutečnosti znamenal uděSvitavou.
ravské Třebové přesto ještě v druhé polovině stolení tzv. továrního oprávnění řemeslnické dílně,
Už od konce 18. století soukeníci své výrobky
letí působil jeden větší výrobce suken – Rudolf
která mohla vykázat určitý objem výroby a odstále častěji i sami barvili. Postupně tak zanikaSteinbrecher, syn Ignaze Steinbrechera, který byl
bytu, vyráběla kvalitní zboží a měla předpoklady
lo tzv. „krasobarvířství“ jako samostatné řemenějakou dobu společníkem Josefa Johanna Wondalšího rozvoje. Tato oprávnění byla zavedena
slné odvětví. Josef Johann Wondra zaměstnával
dry, pak se osamostatnil a zřídil si tkalcovnu suken
již za vlády Marie Terezie. Jejich udělení zvyv roce 1842 již jen čtyři přadláky a šest tkalců,
v Brněnské ulici č. 45 (č. p. 50). Vybudoval podšovalo především prestiž žadatelů, bylo chápáale také čtrnáct dalších dělníků, kteří se zřejmě
nik srovnatelný s Wondrovým, i když formálně
no jako zařazení podniku mezi největší a nejzabývali převážně barvením tkanin.
zůstával živnostníkem, tovární oprávnění nezísvýznamnější v monarchii. Formálně to bylo
V letech 1833–1844 byl Josef Johann Wondra
kal. Areál Wondrovy továrny v dnešní Gorazdově
vyjádřeno právem používat znak s císařskou
moravskotřebovským starostou. V roce 1840 poulici koupila roku 1856 vídeňská firma a založila
orlicí a označení „c. k. privilegovaná továrna“.
stihl město ničivý požár. Pravděpodobně i prozde první tkalcovnu hedvábí v Moravské Třebové.
Roku 1803 bylo takové oprávnění uděleno moblémy spojené s řešením následků požáru a poravskotřebovskému soukenickému mistrovi
dezření, že se starosta na úkor pohořelých sám
Johannu Antonu Wondrovi (*1769). Jeho „toWondrovi a Holzmeisterovi
obohatil, přispěly k jeho předčasné a náhlé smrti
várna“ sídlila v městském domě č. p. 54, tedy
Objekt „Údolního mlýna“ koupil Wondrův šva18. března1844.
v Bránské ulici č. 1 („Besední dům“). Výgr Alexander Holzmeister, otec Ludwiga
roba však mohla být už v době udělení toHolzmeistera (později L. V. Holzmaistera,
várního oprávnění provozována alespoň
mecenáše moravskotřebovského muzea).
částečně i na předměstí. Rodina Wondrova
Jeho manželka a Ludwigova matka Aloisie
vlastnila již od roku 1764 předměstský dům
byla dcerou Josefa Wondry a sestrou Antoč. p. 75 v dnešní Gorazdově ulici a víme, že
na. Alexander Holzmaister v roce 1856 buv roce 1817 byla v jeho zadním traktu umísdovu a později i pozemky zase prodal; býval
těna barvírna. Dům v Bránské ulici Johann
tam pak už jen mlýn a hostinec. Pozůstatky
Wondra prodal v roce 1819.
stavby je u železniční trati mezi LinhartiV roce 1807 byla firma vybavena 22 tkalcemi a Radkovem možno vidět ještě dnes
covskými stavy a bylo v ní zaměstnáno 44
(foto např. http://foto.mapy.cz/49760-Raddělníků. V období napoleonských válek se
kovsky-mlyn-to-co-z-neho-zbylo).
zhoršila situace v odbytu a objem výroby
Brzy poté opustila také rodina Alexandepoklesl, situace továrny se však opět výrazra Holzmeistera Moravskou Třebovou. Za
ně zlepšila za nového majitele, Johannova
strýcem, který byl zároveň jeho kmotrem,
syna Josefa, který ji formálně převzal v roce
odjel Ludwig poprvé do USA už jako čtr1818.
náctiletý a jak je známo, stal se později jeho
společníkem v obchodu textilem. Památky
Rozkvět továrny za Josefa Johanna Wonna svého dědečka Josefa Johanna Wondru
dry
a další členy rodiny své matky věnoval
Josef Johann Wondra (1796–1844) přikoumuzeu a nechal pro ně zřídit samostatnou
expozici, tzv. „Wondrazimmer“. (Ostatně
pil už v roce 1817 předměstský dům č. p.
74, v témže roce koupil také městský dům Hroby rodiny Wondrovy a Holzmaisterovy na moravskotřebov- také L. V. Holzmaister má letos „kulaté“
č. p. 168 v dnešní Cihlářově ulici. Zřejmě ském hřbitově. Uprostřed náhrobek Josefa Johanna Wondry, vpra- výročí, 16. února uplynulo devadesát let od
Foto: J. Martínková 2013 jeho úmrtí.)		
-jmteprve on uskutečnil přechod od ručního vo náhrobek Antona Josefa Wondry
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Seriál 210 let Gymnázia Moravská Třebová
2. díl – našli si svoji disciplínu
„Soutěže samy poskytují jedinečný, vynikající typ univerzálních mimoškolních aktivit pro nadané,
přestože tak nejsou vnímány. Jsou přístupné velkému počtu žáků, ale současně diferencované
tak, aby vyhovovaly jakékoliv úrovni schopností. Mohou aktivovat a posílit vztah k předmětu,
zlepšují znalosti a dovednosti…“ (profesorka
Joan Freemanová, zakládající prezidentka společnosti Evropská rada pro vysoké schopnosti).
Gymnázium v Moravské Třebové vždy bylo
a stále je aktivním účastníkem soutěží v široké
škále oblastí. Dnes Vás chceme seznámit s nejvýznamnějšími úspěchy za posledních deset let.
Oblast humanitní
Olympiáda v českém jazyce - Alena Jílková (2x
3. místo kraj), Lucie Mičková (4. místo kraj)
Literární soutěže
Evropa ve škole - mezinárodní soutěžní literární a výtvarný projekt - Linda Skoupá (3. místo ČR), Daniela Hradiská (2. místo kraj), Veronika Škrancová (čestné uznání kraj), Adéla
Skoupá (3. místo ČR, 1., 2., 3. místo kraj)
Škola základ života - Lucie Purketová (zvláštní
cena poroty)
Literární noviny - Povídka roku 2007 - Lucie
Purketová (1. místo ČR)
Klub dětských knihoven - Kde končí svět - Adéla Skoupá pasována na Rytíře krásného slova
O pardubický pramínek - Adéla Skoupá (3. místo kraj), Lucie Černá (čestné uznání kraj), Zdeněk Havelka (čestné uznání kraj), Jitka Řeřichová (1. místo kraj)
Světový den vody - Jitka Faktorová (1. místo
kraj), Marie Trunečková (čestné uznání kraj)
Abeceda OSN - Lucie Purketová (3. místo ČR),
Adéla Skoupá (čestné uznání kraj), Adéla Ko-

Týden
otevřených dveří

I. Mateřské školy, Piaristická 137, Moravská Třebová. Od 15. do 19. 4. se koná
týden otevřených dveří spojený se zápisem
dětí do mateřské školy.
Těšíme se na vás i v našich odloučených
pracovištích – Mateřské škole Boršov, Mateřské škole Sušice a Mateřské škole Zvoneček v Piaristické ulici. Info: www.mspiarka.websnadno.cz
Hana Kotoulková, ředitelka školy

belková - foto (2. místo ČR), Miroslava Tužilová - výtvarný projev (2. místo ČR)
Awake to English - tým (9. místo ČR)
Recitační soutěž - Barbora Marková (1., 2. a 3.
místo kraj), Kristýna Marková (1. místo kraj)
Mladý Demosthenes - celostátní soutěž v umění
komunikace - Kristýna Marková (1. místo kraj),
Dominika Draesslerová (1. místo kraj)
Dějepisná olympiáda - Simona Spisarová (3.
místo kraj)
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – Jana
Resslerová (5. místo kraj), Michal Nováček (3.
a 4. místo kraj), Lucie Černá (5. místo kraj)
O bílého havrana E. A. Poea - Dominika Draesslerová, Marie Lišková, Věra Fischerová (1.
místo kraj)
Oblast přírodovědná
Matematická olympiáda - Martin Dobroucký (3x
1. místo kraj, 10. a 11. místo ČR), Josef Jílek (3.
místo kraj)
Fyzikální olympiáda - Tomáš Jakl (3. místo
kraj), Matěj Piňos (5. místo ČR), Viktor Skoupý
(1. místo kraj)
Astronomická soutěž - Jiří Hájek (4. a 5. místo
ČR), Viktor Skoupý (14. místo ČR)
Zeměpisná olympiáda - Martin Berka (3. místo ČR, 1. místo kraj), Martin Jeřábek (5. místo
kraj), Jitka Faktorová (3. místo kraj)
Biologická olympiáda - Marie Lopourová (2.
místo kraj)
Programování - Martin Dobroucký (2. a 3.,
místo kraj), Tomáš Jakl (2x 3. místo kraj), Kateřina Štegnerová (2. místo kraj), Martin Holan
(1. místo kraj)
Multimediální projekt Mládí a vědění - tým (1.–
10. místo ČR)
Join Multimedia - tým (15. místo ČR)

Dětský karneval
v Boršově
Jednou z nejoblíbenějších akcí, na niž se
těší všechny děti z Boršova, je tradiční dětský karneval. Ten letošní se konal 13. února
a opět splnil očekávání všech přítomných.
Děti z mateřské školy žily přípravami již
dlouho dopředu. Aby jim čekání rychleji
uběhlo, s chutí se zapojily do nácviku programu, kterým zpestřily karnevalové veselí. Celé odpoledne bylo plné tance, her
a dětského smíchu. Velký dík patří členům
SPKD Boršov, kteří tuto akci pořádají, a mladým hasičům v čele s Monikou Vránovou,
kteří připravují pro děti v maskách hry a soutěže. Děti ve školce se již nyní těší na příští
karneval. Nashledanou za rok!
Učitelky a děti z MŠ Boršov

Pedagogové a žáci moravskotřebovského gymnázia
spolupracují se Slezskou univerzitou v Opavě
Pedagogové kabinetu dějepisu Gymnázia v Moravské Třebové přijali nabídku pracovníků Ústavu
historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
a od začátku února 2013 se připojili spolu s 12
středními školami České republiky k činnosti na
projektu nazvaném Popularizace nejnovějších
výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických
věd v rámci středoevropské komparace. Projekt
skončí v dubnu 2014 a obsahuje osm odborných
přednášek pracovníků historických věd Slezské

Další úspěšné projektové dny na gymnáziu
Moravskotřebovské gymnázium již tradičně zařazuje
do výuky alternativní metody. Jednou z nich může být
např. i projektový den. Tato výuková forma je založena
na promítnutí zvoleného tématu do několika předmětů.
Tím, že se žáci věnují po celý den jedinému tématu,
avšak z různých úhlů pohledu, dochází k efektivnímu
propojení teorie s praxí. Na přelomu února a března
proběhly na gymnáziu dva projektové dny v rámci
projektu ESF Spojení teorie s praxí v přírodovědných
předmětech. První z nich s názvem Jak hospodařit
s penězi? byl určen pro třídu 6. AV a díky propojení
matematiky, ekonomie a informačních
technologií měli žáci
možnost naučit se rozeznat nebezpečí dlu-

Oblast rozvoje vědeckých aktivit
Středoškolská odborná činnost - Jan Vojíř (4.
místo kraj), Viktor Skoupý (5. místo ČR)
Amavet - Asociace pro mládež, vědu a techniku
- vědecké projekty mládeže
Jan Dulaj - 2x úspěšný řešitel (stáž Francie)
Jitka Faktorová - úspěšný řešitel
Renata Štaffová - úspěšný řešitel (stáž Francie)
Lucie Černá - úspěšný řešitel + účast ve Vernadského soutěži (Moskva) a finále soutěže EXPO
SCIENCE AMAVET
Viktor Skoupý - finále soutěže EXPO SCIENCE
AMAVET (zvláštní cena Intel Excellence in
Computer Science Award)
Pedagogové GMT

hové pasti či spočítat skutečnou cenu úvěrů. Všichni
víme, že v dnešní době je finanční gramotnost velmi
důležitá, tento projektový den tedy pomohl věnovat se
problematice detailněji než v běžné výuce, což ocenili i samotní žáci. V rámci druhého projektového dne
s názvem Keramická dílna si třída 4. AV vyzkoušela vytvořit vlastní keramický výrobek včetně glazování. Díky propojení chemie a výtvarné výchovy se žáci
dozvěděli i chemické složení a vlastnosti keramické
hlíny, takže podrobně poznali svůj pracovní materiál.
Projektové dny byly hodnoceny kladně i samotnými
žáky, čímž vyučující
dostali zpětnou vazbu
o efektivitě této výukové metody.
Pedagogové gymnázia

univerzity a dále účast několika žáků gymnázia
na zahraničních exkurzích v rámci střední Evropy. Do konce školního roku 2012/2013 se uskuteční pro žáky vyšších ročníků v budově gymnázia čtyři odborné přednášky. Tematicky jsou
zaměřeny na politické dějiny po r. 1948 v ČSR
a kulturu od novověku po 20. století v Evropě.
Ve středu 13. 3. 2013 si žáci vyšších ročníků, dějin umění a historického semináře vyslechli dvě
úvodní přednášky. První s názvem Kulturní dění
a životní styl v ČSR v 50. a 60. letech 20. století,
druhá pojednávala o životě v 18. století: Sběratelství, emblémy a kulturní zkušenost v raném novověku. Obě přednášky lze hodnotit jako velmi
zdařilé, a to svou obsahovou i formální úrovní.
Čtvrté ročníky projevovaly svou pozorností a dotazy skutečný zájem o informace z dob, kdy ČSR
kopírovala politiku SSSR. Třetí ročníky vyslechly detailní informace o symbolech, sběratelství
a emblémech používaných v době Rudolfa II.
a jeho nástupců. I když se tento námět ve školní
praxi neučí, výklad hojně doprovázený obrazovým materiálem probíhal v atmosféře velkého zájmu. Přednesená fakta výrazně rozšířila znalosti
zájemců o historii novověku a dějin nejnovějších,
přednášky se stávají účinnou formou přípravy
studentů také k maturitě. Věříme, že spolupráce
se Slezskou univerzitou v Opavě se bude nadále
prohlubovat a vyvrcholí účastí na pětidenních zájezdech do zahraničí.
Gabriela Kubištová

Různé
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Pozvánka na 10. tradiční jógový ples

Sci-fi párty
Moravskotřebovský Senior klub připravil na
duben poslední z cyklu besed z oblasti sci-fi.
Tentokrát bude z dílny filmaře Viliama Poltikoviče a jeho dokumentu Učitelé z hvězd.
Navštívíme v něm Peru, šamany, ale také nevysvětlitelné jevy v této exotické zemi, jak
se udály různým svědkům. Beseda se koná
v pondělí 22. dubna od 17 hodin ve velké
klubovně domova důchodců.
Šance pro dámy
Senior klub chce navázat na dříve oblíbené
pořady Šance pro dámy. V pondělí 29. dubna od 17 hodin v klubovně kulturních služeb
(budova muzea) se uskuteční nový premiérový pořad, určený hlavně ženám, které se
zajímají o novinky z různých oblastí života.
Vystoupí v něm nejprve naše význammná
třebovská fotografka Petra Zápecová. Promítne své fotografie významných osobností
z umění, sportu i politiky. Okomentuje, jak se
s nimi seznámila a sdělí možná i leckteré nevšední informace o nich. Fotila například Josefa Laufera, Helenu Vondráčkovou, Václava
Klause a mnoho dalších. V druhé části pořadu
budou představeny různé potravinové doplňky. Náš host, Renata Krutilová z Litovle, která je v této oblasti odbornicí, pohovoří o těch
obzvláště zajímavých a pro náš organizmus
nezbytně potřebných. Jste srdečně zváni.
Výzva
Jak jsme informovali minule, chystá S-klub
na závěr léta společnou výstavu rukodělných
a uměleckých prací. Bude mít část řemeslnou, tj. hračky, patchwork, háčkování, výrobky z vlny, kovu, proutí, loutky apod. a část
výtvarnou, kde by bylo možné ukázat práce
řezbářské, malířské, kresby, keramiku i sklo.
V našem městě je určitě spousta lidí, kteří jsou
šikovní a těm všem nabízíme možnost „se
blýsknout“. Stačí se jen přihlásit v informačním centru na náměstí TGM, kde jsou přihlášky a další informace lze získat na telefonním
čísle 777 691 903. Přihlášky budeme sbírat až
do 15. června. Vaše díla s každým účastníkem
probere a se vším pomůže pracovník S-klubu
po telefonické domluvě. Přihlaste se!
(sl)

Setkaní příznivců cvičení pro zdraví a vegetariánských pochoutek !
Mimo rozcvičku – jógové protažení a technik ovládání dechu, bude hlavním hostem Josef Coufal
z Lanškrouna. Seznámí nás s tím, co si představit
pod názvem starého čínského umění
ČCHI-KUNG.
„….. chcete poznat tajemství, která byla po tisíciletí střežena poustevníky v horách, udržována mnichy
za zdmi klášterů a předávána jen od srdce k srdci?
Nyní máte možnost nahlédnout do tajemství čínských mudrců, která byla teprve relativně nedávno

zpřístupněna veřejnosti. Jeden z nejstarších druhů
čínského umění qigong (čchikung) tak můžete začít
poznávat i Vy.“
Pátek 26. dubna – malá tělocvična ZŠ na ul. Čs.
Armády, vchod zadem od autobusového nádraží,
začátek v 18:00 hod. Karimatka a pohodlný cvičební oděv jsou nutné! Součástí dobrovolného
vstupného je pro účastníka i drobný úkol – přineste
ochutnat nějakou svoji vegetariánskou dobrotu pro
náš společný švédský stůl! Sponzorkou orientálních
čajů bude opět paní Jana Horáčková.
Těšíme se na setkání!

Žáci ISŠ vezou další úspěch ze soutěže!
Žáci Integrované střední školy Moravská Třebová v březnu zvítězili na celostátní soutěži odborných dovedností v oboru Pokrývač. ISŠ zažívá
úspěšný školní rok. K žákům, kterým se povedlo
zazářit mezi konkurenty z jiných škol, se připojil i tým ve složení Milan Englc a Jakub Schippl,
kteří přivezli z pražské soutěže pokrývačů 1. místo. Tuto soutěž pro žáky odborných škol vyhlásil
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Během
dvou dnů museli žáci absolvovat dvě části soutěže, kdy v první teoretické bylo nutné absolvovat
odborné testy. Druhá část spočívala v praktickém
úkolu provést montáž na střešní maketě pokládkou střešních tašek v časovém rozmezí 4 hodin.
Z pěti zúčastněných škol vybrala odborná porota

jako vítěze žáky ISŠ Englce a Schippla a zaručila
jim tak postup do celostátního finále BRNO 2013
v rámci stavebního veletrhu. „Pokoušíme se naše
žáky co nejčastěji vysílat na různé soutěže, aby si
na vlastní kůži vyzkoušeli, jak si stojí mezi konkurencí. Věřím, že jim to přináší mnoho cenných
zkušeností. Mám o to větší radost, že ze soutěží
velice často vozí i krásná umístění,“ okomentoval
ředitel školy Miloš Mička. Na ISŠ Moravská Třebová se kromě stavebních oborů vyučují další maturitní nebo učební obory s úzkou vazbou na jejich
partnery na trhu práce. Kompletní nabídka i další informace o úspěších žáků školy jsou na webu
školy www.issmt.cz.
Ladislav Klemeš,
zástupce ředitele pro praktické vyučování

OCHMT informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 8. 4. v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. První letošní
svoz seniorů na návštěvu hřbitova proběhne 10. dubna. 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. v budově charity na ul. Svitavské
44, M. Třebová - kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.
739 002 744.
CHARITNÍ AKCE
Jako již tradičně jsme pořádali ve farnostech MTJ
regionu v postní velikonoční době sbírku Postní almužna. Výtěžek je zveřejněn na našich webových
stránkách a bude použit na další pomoc potřebným
spoluobčanům. Součástí charitní pomoci potřebným
byla také akce s názvem Velikonoční beránek, do
které se aktivně ve svém volném čase zapojili všichni pracovníci. Několik sladkých beránků upekli také
klienti a naši příznivci. Smyslem akce bylo obdaro-

vání sociálně potřebných upečeným beránkem, který
zároveň přinesl své poselství a potěšení. Beránkům
požehnal kněz a poté je pracovnice charity zavezly
k potřebným s osobním velikonočním přáním. Zejména děti projevily nezvyklému, ale milému dárku
upřímnou radost.
CO SE DĚJE V STD ULITA, DS DOMEČEK
Ve středu 13. března klienti denního stacionáře Domeček navštívili prodejní Velikonoční výstavu ve Svitavách pořádanou Domovem na rozcestí. Přivezli jsme si
nejen krásné výrobky ale i inspiraci k tvoření. Součástí
příjemně stráveného dne bylo i zastavení v kavárně,
kde klienti vyzkoušeli v praxi své dovednosti v komunikaci a při práci s penězi. Všichni na sebe byli pyšní
neboť vše s podporou pracovníků zvládli.
Pracovníci STD Ulita prosí o pomoc při sběru starého
riflového a manšestrového oblečení, které bude použito na recyklaci při výrobě produktů ve výtvarné dílně.
Rifle a manšestráky můžete průběžně nosit do sídla
Charity na Svitavské ulici 44 (bývalá pobočka ZŠ).
Děkujeme za spolupráci.
JAK FUNGUJE SAS – ŠANCE PRO RODINU
Služba funguje v oblasti sanace rodiny, její kapacita
je naplněna. V současné době jsou prováděny kroky
k rozšíření činnosti v oblasti podpory rodin s dětmi
v pěstounské péči.
Dobrovolnictví - program Kamarád
I letos úspěšně pokračuje, díky finanční podpoře 50.000 Kč od Nadačního fondu Albert – z grantového programu Nadační fond Albert dětem, dobrovolnický program Kamarád. První kroky projektu seznámení
dobrovolníků s dětmi již proběhly. A nyní již společně
chodí na vycházky, dělají různé zábavné aktivity, sportují, ale také se připravují do školy. Dobrovolníci mohou pomoci s doučováním různých předmětů, ve kterých by se dítě chtělo zlepšit. V současné chvíli máme
v řadách dobrovolníků převážně dívky. Máte chuť i vy
stát se dobrovolníkem? Jestliže je Vám více jak 15 let
kontaktujte nás na mailové adrese: pastorace@mtrebova.charita.cz nebo na tel: 739 002 744 p. Dokoupilová.
Rádi Vás přivítáme. Více informací na www.mtrebova.
charita.cz.
Tým pracovníků Oblastní charity
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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 odpol. pro děti 3-7 let)
16:00-17:30 Světlušky (pro dívky 7-11 let)

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 od 9. 4. 2013
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

Program Českobratrské
církve evangelické
Každé pondělí biblická hodina v domově
důchodců v 15:30 hod.;
každý čtvrtek biblická hodina na faře
v 17 hod.;
každý pátek setkání na faře v 17 hod.
k rozhovorům u kávy;
každou neděli v 9 hod. bohoslužby na
faře v sále na faře.
Velikonoční program:
29. 3. Velký pátek bohoslužby v 9 hod. se
svátostí Večeře Páně v sále na faře
31. 3. Velikonoční neděle bohoslužby
v 9 hod. se svátostí Večeře Páně

Jarní přistavení vleček a kontejnerů
Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.,
budou v roce 2013 v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky a kontejnery ve
dnech a na místa dle níže uvedeného rozpisu,
v pracovních dnech od 14:00 do 17:00 hod
a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.:
Kontejnery a vlečky budou přistavovány za
stálého dozoru pracovníků Technických služeb
M.T., s.r.o. Všichni pracovníci jsou seznámeni
a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto dbejte jejich pokynů a nepožadujte
nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno:
• velkoobjemový kontejner - na odpad ze za-

hrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)
• traktorová vlečka - na objemný odpad
(skříně, matrace,…), nebezpečný odpad
(plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný elektrotechnický odpad určený ke
zpětnému odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, ….)
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky
nejsou určeny k odložení:
• směsného komunálního odpadu z domácností
• odpadů separovaného sběru (papír, plast,
sklo, nápojové kartony)
• stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eter-

Jaro 2013
Den
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Úterý
Středa

Datum
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

25. 4.
26. 4.
27. 4.
29. 4.
30. 4.
2. 5.

Pátek

3. 5.

Místo přistavení vlečky a kontejneru
Sušice za hasičkou
Sušice – parkoviště u JSK              
Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
Udánky – v horní části u č. p. 67 Kuba
Udánky- u hasičky               
Josefská – u prádelny                                
Olomoucká – u č. p. 40
Brněnská na chodníku u autoškoly
Lanškrounská u Orky
Stará		
U staré kotelny – naproti zahrádkám ul. Jiráskova
Západní – parkoviště před obchodem Konečný
Ul. Gorazdova, parkoviště na místě bývalé LŠU
Školní – u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova
Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26
Dr. Jánského – mezi domi č. p. 5 a 7
Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke
Hřebečská - u křížku
Polní – u č. p. 1 - Lepka
Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové
sady
Dukelská – naproti kurtům
Tovární u hřiště
Pod Hamry
Jevíčská – u Domu armády
Alšova – u bytovky č. p. 26
Alšova – u č. p. 1 u kontejnerů na separovaný
sběr
Boršov – u retenční nádrže 14:00-15:00, parčík
u Ondráčků 15:00-16:00, u řadových okálů (šestibytovky) 16:00-17:00

nit, lepenka,…)
• automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny)
• tekutých odpadů (chemikálie, barvy, oleje)
Tyto odpady (některé za úplatu) je možno uložit na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická.
Provozní doba:
pondělí od 13:00 do 17:00 hod.
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod
sobota od 8:00 do 14:00 hod.
Gabriela Horčíková, jednatelka

DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Akce na měsíc DUBEN 2013
3. 4. Zpíváme pro radost – oblastní kolo pěvecké
soutěže pro ZŠ a SŠ, od 9:00 hod. v koncertním sále
ZUŠ. Akce ve spolupráci s místní ZUŠ
5.-6. 4. Se Stonožkou na Majáku – pobyt pro děti
zájmového kroužku a jejich kamarády
9. 4. Okresní kolo v basketbale – soutěž pro dívky 8.
a 9. třídy ZŠ a příslušných ročníků gymnázia
11. 4. Závody v lezení na umělé stěně – soutěž pro
děti prvního stupně základní školy. Informace v DDM
12. 4. Poznávání přírodnin – soutěž pro 3. a 4. třídy
ZŠ, podrobnosti v propozicích. Třídy se předem telefonicky nahlásí
16. 4. Obvodní kola ve vybíjené – soutěž pro chlapce
a dívky 4. a 5. tříd ZŠ
17. 4. Zlatá kuželka - bowlingový turnaj pro děti –
od 15:30 hod. Bowling Stupka. Soutěž jednotlivců ve
věkových kategoriích 9-10 let, do 12 let, 13 let a více.
Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni, ostatní
obdrží pamětní ceny útěchy. S sebou sportovní obuv
s bílou podrážkou (možnost zapůjčení), Kč na občerstvení. Prezence a trénink od 15:30 do 15:45 hod. Předpokládaný konec v 17:30 hod. Startovné 30 Kč
19. 4. Den Země v parku u muzea – součást kampaně Zdravého města k oslavám Dne Země na téma
Pátrání světlušky Lucie. Od 8:30 do 12:00 hodin zábavná soutěžní stanoviště pro MŠ, 1.-3. třídy základní
a speciální školy v parku u muzea. Třídy se nahlásí
telefonicky v DDM. Proběhnou také doprovodné akce
od společnosti Ekokom, ukázka sokolnictví skupiny
sv. Bavona z Banské Štiavnice. Podrobné propozice
zaslány na školy. Zveme i maminky na mateřské a rodičovské dovolené se svými dětmi
Karneval v Riu - módní přehlídka z odpadového
materiálu od 13:00-15:00 hodin v parku u muzea
(v případě nepříznivého počasí v prostorách muzea).
Akce pro 4.-9. třídy základní a speciální školy a odpovídající ročníky gymnázia a pro veřejnost. Třídy se
nahlásí telefonicky v DDM. Akce se konají ve spolu-
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ve spolupráci s Technickými službami města, Zdravým městem. Sponzorem akce jsou Moravec – Pekárny, s.r.o.
30. 4. Poznávání rostlin – soutěž pro 5.-9. třídy ZŠ
a odpovídající ročníky gymnázia. Podrobnosti v propozicích Třídy se předem telefonicky nahlásí
Úspěch nejmladších mažoretek
Nejmladší mažoretky kroužku DDM Střípky III. jely
poprvé na soutěž do Bystřice pod Hostýnem, soutěžily s pódiosestavou na Holčičku Jahodovou od Dády
Patrasové. Přivezly si stříbrnou medaili. Maminky našich nejmenších neudržely očičko suché a radost byla
veliká. Děvčátka si to velice užila a projevila velkou
trpělivost. Děkuji všem co věří, že tento sport má budoucnost.		
Za mažoretky Eva Kalábová

Stříbrné mažoretky Střípky III.
Foto: archív
práci s Kulturními službami Mor. Třebová a Zdravým
městem. Bližší informace na webu nebo přímo v DDM
24. 4. Moravskotřebovský pětiboj o pohár starosty
města – atletická soutěž
25. 4. obvodní kolo MC Donalds Cup - soutěž pro
1. a 3. třídy ZŠ
26. 4. obvodní kolo MC Donalds Cup - soutěž pro
4. a 5. třídy ZŠ
27. 4. Čarodějnický rej v podzámčí – od 15:00
hod. v areálu Penzionu V Podzámčí. Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost. Soutěže v netradičních disciplínách a kreativní stanoviště
– sladkosti, ceny. Pasování do cechu čarodějnického,
jízda na koni, střelba – laserová vzduchovka, tradiční soutěž školčat a školáků MISS ČARODĚJNICE.
Součástí programu je prezentace DDM – mažoretky Střípky, Broučci, Solimánky, střelecký a taneční
kroužek. Nebude chybět tombola, příjezd inkvizitora s doprovodem a odsouzení + upálení čarodějnice. Občerstvení pro děti a dospělé zajištěno (klobásy, párky v rohlíku, mňamky, nápoje). Vstupné 20
Kč (masky čarodějnic/čarodějů a děti do 5 let vstup
zdarma). Akci pořádá DDM a Penzion V Podzámčí

Letní tábory na rok 2013
Děti v akci na LT Kreativ dobrodružství nejen v kuchyni. Kreativní tábor na DDM. Celotáborová hra Za
tajemstvím loupežnické kuchyně a dále tradiční táborový program. V termínu od 8. do 14. 7. Cena 2.350
Kč. Pro členy kroužků DDM sleva 100 Kč. Hlásit se
můžete telefonicky nebo emailem v DDM. Bližší informace Bára Švestková
Pohybem ke zdraví a kráse zotavovací akce pro děti
v termínu 29. 7.-2. 8. 2013 pro děti od 2. tříd. Denně od
8:00 do 16:00 hod. Základy břišních tanců, afrotanců,
ukázky masážních a relaxačních technik atd. Celopobytová hra Etnohrátky. Cena 1.200 Kč. Bližší informace Bára Švestková
LT na Srnčím od 10.–17. 8. 2013 pro děti od 8 let,
ubytování ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní budově, cena 2.800 Kč, členové kroužků 2.700 Kč. Hlásit
se můžete telefonicky nebo e-mailem v DDM. Bližší
informace u Jany Chadimové. Fotografie z loňska najdete na našich webových stránkách
Letní tábor na Majáku v termínu 15.-21. 7. 2013 pro
děti od 2. tříd. Kreativní a sportovní náplň tábora je
součástí celotáborové hry Strážci majáků + doprovodný program. Ubytování v DDM, strava 5x denně,
pitný režim neomezen. Cena 2.250 Kč, členové kroužků 2.150 Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo
e-mailem v DDM. Bližší informace u Zdeny Tauerové
Příměstský tábor I. běh od 22.–26. 7. 2013 pro děti
od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin
a končit v 16:00 hodin.
Cena 1.200 Kč, členové
kroužků 1.100 Kč v ceně je
zahrnuta 2x svačina, oběd
v restauraci a klasická táborová náplň Bližší informace
u Jany Chadimové. Fotografie z loňska najdete na
našich webových stránkách
Příměstský tábor 2. běh
v termínu 19.-23. 8. 2013
pro děti od 1. tříd. Program
součástí celotáborové hry
Čertův švagr – Putování
za českými čerty + doprovodný program. Děti budou
denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin.
Cena 1.200 Kč, členové
kroužků 1.100 Kč v ceně je
zahrnuta 2x svačina, oběd
v restauraci a mat. náklady.
Bližší informace u Zdeny
Tauerové
Bližší informace o táborech
najdete na letáčcích, webových stránkách a na facebooku. Přihlásit se můžete
telefonicky 461 316 786
nebo emailem info@ddm-mt.cz nebo přímo v DDM.
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Sport

Nejlepší sportovci města Moravská Třebová za rok 2012 oceněni
Devatenáctka nominovaných sportovců naznačila, které
sporty v Moravské Třebové jsou frekventované a úspěšné. K těm tradičně patří individuální travní lyžování,
kolektivní fotbal či hokej, vysoké renomé mají v současnosti atleti, stolní tenisté či volejbalistky. V posledním 17. ročníku ankety o nejlepšího sportovce města
dominovali sportovní střelci. Jejich výsledky a úspěchy
byly prokazatelné, i proto se prosadili ve všech třech
oceňovaných kategoriích na posty nejvyšší.
Mládežnickou kategorii opanoval Jakub Dvořák
(2000), když získal 318 hlasů. Jako člen třebovské organizace SBTS získal v r. 2012 titul mistra republiky v kategorii A, na mezinárodním MČR v branném víceboji
mládeže s družstvem obsadil rovněž 1. místo. Současně
dvakrát získal s družstvem bronzové medaile na MČR
se střelbě ze vzduchových zbraní a rovněž ve střelbě laserovou puškou.
Další pořadí:
2. Maděrová Karolína (1994, volejbal, 234 hlasů);

3. Weinlich Adam (2000, travní lyžování, 184 hlasů);
4. Holub Radek (1994, hokej, 146 hlasů); 5. Schreiber
Michal (1999, fotbal, 145 hlasů); 6. Kašický Jan (2002,
travní lyžování, 138 hlasů)
Nejlepším mezi dospělými byl další sportovní střelec
Radim Kyrcz (1990) ziskem 278 hlasů. V r. 2012 za
umístění při mezinárodním MČR v branném víceboji
získal titul mistra republiky v kategorii D; další úspěchy
dosáhl v kategorii družstev (2. místo – střelba laserovou
puškou a prvenství ve střelbě ze vzduchových zbraní).
Docílil tak zisku I. VT.
Další pořadí:
2. Berka Martin (1987, atletika, 276 hlasů); 3. Spáčil
Martin (1990, fotbal, 169 hlasů); 4. Šařecová Monika
(1989, volejbal, 165 hlasů); 5. Mrva Milan (1974, stolní tenis, 105 hlasů); 6. Kutmon Lukáš (1982, hokej, 66
hlasů); 7. Crha Jiří (1975, tenis, 30 hlasů)
Nejprokazatelněji pro zástupce střeleckého sportu dopadla kategorie Trenér, funkcionář neboť vítěz Tomáš

Hokejisté hodnotí sezónu jako úspěšnou
A týká se to pochopitelně všech týmů, které měl oddíl
přihlášené v soutěžích, trvajících od října do března.
Sezóna 2012-2013 je tak minulostí. Největší zájem se
soustřeďoval na tým dospělých, který mířil na místa
nejvyšší. Měl ovšem také nejtěžší pozici, střetávání
s výkvětem krajských hokejistů. HC Slovan zahájil
skvěle první část, kterou vyhrál. V další byli druzí.
Bravurně zvládli hokejisté i třetí část a postup do play
off se stal realitou, následný postup do finále fakticky
už splněním sezónních cílů. Boj proti favoritovi a konečnému vítězi Chocni byl specifickou formou poděkování fanouškům za soustavnou přízeň. Finálová
série skončila sice v nejkratším možném čase (3:0 na
zápasy), nicméně přes nezdar nemusí slovanisté truchlit, stříbrná příčka je pro ně rozhodně úspěchem. Znamená i okresní prvenství.
Finále
HC Choceň - HC Slovan 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
HC Slovan - HC Choceň 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)
HC Choceň - HC Slovan 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
KLJ
Výkony juniorského týmu byly od začátku soutěže
příjemným překvapením, zvláště vezměme-li v úvahu,
že tým je nově konstituovaný z loňských dorostenců.
I přesto se v konkurenci 9 týmů Pardubického kraje
dokázali dobrými výkony v základní části (3. místo)
probojovat až do vyřazovacích bojů. Na vyspělý chru-

dimský tým v play off nestačili, potažmu nebyl úspěšný ani duel s Chocní o konečné umístění.
Chrudim - HC Slovan 5:2; HC Slovan - Chrudim 2:3
O 3. místo
HC Choceň - HC Slovan 2:2; HC Slovan - HC Choceň 1:3
Konečné pořadí:
1. HC Chotěboř, 2. HC Chrudim, 3. HC Choceň, 4. HC
Slovan M. Třebová
KLD
Naopak dorostenci budují zcela nový tým. Po odchodu zkušených se nově museli adaptovat žáci, a přesto
to dlouho vypadalo velmi nadějně. Až závěr základní
části definitivně rozhodl, že na postupové 4. místo do
vyřazovacích bojů třebovští nedosáhnou. Zůstali mezi
devítkou týmů z kraje na 5. místě a v další části o umístění aspirovali na potvrzení, což se nakonec stalo.
KLŽ
Mezikrajskou soutěž (P. k. + kraj Vysočina) hrály obě
kategorie, žáci mladší i žáci starší. Soutěž 17 týmů
byla rozdělena na dvě části: A - vyšší úroveň a B nižší úroveň. Třebovská družstva startovala v té nižší,
nicméně malí adepti hokejového sportu každé utkání
brali jako prestižní a rozhodně nezklamali. Úspěšnější byli v celkovém bilancování mladší žáci (6. místo
15-7-1-7-72:77-15 bodů), na starší zůstalo 10. místo
(15–4–10-60:104-9 bodů).		
(mt)

Přidal (1976) se svými 387 hlasy se stal absolutním vítězem tradiční městské ankety. Je aktivním a hlavním
trenérem třebovského střediska SBTS; jeho svěřenci
(35) se výrazně prosadili na všech MČR v branně technických sportech (vzduchová puška a pistole, laserová
puška ad.), získali 16x zlato, 16x stříbro a 19x bronz. On
sám na VII. kongresu SBTS ČR získal titul nejlepšího
trenéra mládeže svazu let 2009-2012.
Další pořadí:
2. Mačát Daniel (travní lyžování, 223 hlasů); 3. Adamovi Richard a Marie (volejbal, vedoucí ligových kadetek,
107 bodů); 4. Hrbatová Jana (cyklistika, orgánizátorka
Cyklománka, 105 hlasů); 5. Kavan Jiří (hokej, předseda
oddílu a „otec“ školičky bruslení, 102 hasů); 6. Burda
Jiří (tenis, 60 hlasů)
Hlasování v anketě se tentokráte zúčastnil nevídaný
počet občanů města – 3.178. Slavnostní vyhlášení se
konalo v sále ZUŠ. Ocenění předávali starosta města
M. Izák, místostarostové V. Mačát a P. Brettschneider,
nechyběl ani předseda TJ Slovan P. Charvát. Součástí
dvouhodinového programu bylo kulturní vystoupení
ZUŠ, fotografování a raut spojený s diskuzemi o sportu.
Nově zazněla také znělka Perla renezance, kterou složil
zdejší rodák Josef Klíč, tč. sóĺista ND v Brně. Cenu starosty města za nejlepší výkon v roce 2012 zaslouženě
obdržel tým volejbalových ligových kadetek, profesionální cyklista Netappu L. König jr. a mažoretka Kateřina Felnerová (mistryně ČR a držitelka 2. místa na
ME). Ti všichni podle slov starosty „výrazně proslavili
město na sportovním poli“. Anketa zohledňuje též dlouhodobé (leckdy celoživotní) zásluhy o rozvoj sportu ve
městě. Tentokráte byla objektivně posouzena a oceněna
aktivita těchto osobností:
Hájková Eva (1952, turistika) - dlouholetá aktivní
členka KČT, patří k nejvýkonnějším turistům v rámci
Pardubického kraje, výrazně se prosazuje jako znakařka
a cyklistka.
Procházka Václav (1950, fotbal) - dlouholetý a obětavý člen fotbalového oddílu Slovan M. Třebová,
dobře známý v širším regionu. Bývalý výborný fotbalista i fotbalový rozhodčí, dlouholetý vedoucí mužstev všech kategorií a hlavně trenér brankářů. Rovněž
perfektní znalec historie i současnosti moravskotřebovského fotbalu.
Ovace plného sálu pak sklidil Viktorín Antonín
(1923) - zasloužilý funkcionář a zakládající člen TJ
Slovan (1956) a fotbalu. Dlouhodobý, aktivní, obětavý člen hlavního výboru TJ Slovan (1956-1992).
Funkce: hospodář + jednatel; současně člen výboru
oddílu kopané (1956-1984).
(mt)

Cykloman Focus Cup 2013 na startu
Cyklistika je sport nadšenců. Jakýkoliv úspěch je silnou motivační záležitostí. To si třebovští uvědomují zcela zřetelně, což se projevilo naposledy
v cyklistickém biatlonu. Na oblibě cyklistiky ve městě neubírá pranic ani
fakt, že se především rozvíjí na bázi amatérského sportu. Talentů se však
objevuje dost. Každý se tak připravuje dle svého receptu a časových možností, nicméně prestižní seriál Cykloman 2013 je už doslova za dveřmi.
Jaký bude, na to jsme se zeptali prezidenta CK Slovan Miloše Mičky: „Pro
12. ročník jsme získali nového generálního sponzora firmu Derby Cycle
Werke GmbH. Ta věnuje hlavní cenu horské kolo Focus Raven 29R 4.0
v ceně 66 000 Kč. V rámci seriálu Cyklománek se bude soutěžit o horské kolo zn. FOCUS Raven Rookie 24. Cenu získá vylosovaný závodník
na závěrečném Galavečeru.“ Cykloman Focus Cup 2013 zahajuje v polovině dubna, začátkem listopadu budeme znát držitele poháru pro nejuniverzálnějšího cyklistu města Moravská Třebová. Organizátoři očekávají
početně standardní účast (pravidelnou stovku cyklistů) ve vyhlašovaných
kategoriích, dostatek dramatičnosti i napětí a zážitků pro všechny. Největší
novinkou je obměna silničního ORI Cupu ve spolupráci se svitavským CK
Mirva. Více informací na www.cykloman.cz.
Kalendář jednotlivých závodů seriálu Cykloman 2013
Prolog (13. 4.), Terénní (27. 4.), Orientační (25. 5.), MCC (8. 6.), ORI Cup
(29. 6.), Paperman (3. 8.), Powerman (24. 8.), Powerbikeman (14. 9.), Silniční (5. 10.), Vrch (19. 10.), Galavečer (2.11.) 		
(mt)

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZŠ Kostelní náměstí na Gymnastickém čtyřboji
Dřepy, stojky, hvězdy, propnuté špičky, rovné držení těla… To vše a ještě mnohem víc bylo k vidění na Gymnastickém čtyřboji. Každoročně se naše
škola účastní této soutěže. Soutěž je určena pro děti
1.–5. třídy. Na tuto soutěž se děti připravují především v hodinách tělesné výchovy. Žáci z naší školy
byli v tomto ročníku velmi úspěšní, získali ve velké
konkurenci 7 medailí – Sára Evelyn Šedivá (1. mís-

to), Natálie Galiková (2. místo), Jakub Koblovský
(1. místo), Martin Schön (2. místo), Ema Řezníčková, Ondřej Holub (2. místo), Vojtěch Krejčí (1. místo). Chtěli bychom pochválit všechny děti, které se
čtyřboje zúčastnily a poděkovat za reprezentaci naší
školy. Děkujeme DDM v Moravské Třebové za to,
že pořádá tuto „ladnou“ soutěž, jakou gymnastika
určitě je.
Kolektiv učitelů ZŠ Kostelní náměstí

Fotbalisté slibují fanouškům atraktivní fotbal
Přípravná zimní fáze před rozhodující jarní částí sezóny skončila. Výsledkový kaleidoskop se proměňoval,
jak zasahovaly do kádru týmu personální změny. Zda
naplnila očekávání ukáže až bilance bojů o mistrovské body. Zdá se, že složení A-mužstva skýtá záruku
na optimismus a udržení stávající soutěže.
Personální zajištění jarní části
Změny v A-týmu mužů vypočítal pro MTZ M. Tylšar,
předseda oddílu: „Na hostování do FK OEZ Letohrad
(divize) znovu odešel do června 2013 Zdeněk Ko-

Dubnová sportovní
pozvánka

TJ Slovan
26. 4. 18:00 Valná hromada TJ Slovan
(PUK, Rehau aréna)
Fotbal
13. 4. 17:00 A muži - Vysoké Mýto
18. 4. 17:00 A muži - Choceň
20. 4. 9:00 žáci st., ml. - Vysoké Mýto
17:00 B muži - Jablonné n/Orlicí
27. 4. 17:00 A muži - Moravany
Cyklistika
13. 4. PROLOG
Úvodní závod seriálu Cykloman Focus
Cup 2013. Pořadatel CK SLOVAN MT, V.
Němčík, tel. 777 110 140. Ve 13:00 silniční
závod Křenov - M. Třebová, 9 km, povrch
asfalt. Prezence v místě startu ve Křenově
na návsi, od 12:00 do 13:00 hodin. Podmínka účasti amatérský závod bez licence.
Stolní tenis
Divize
6. 4. 9:00 Slovan M. Třebová A - Sokol
Borová A
13:30 Slovan M. Třebová A - KST Linea Chrudim A
Koloběh
SPRING SCOOTER CLASSICS, Tour
Morava 2013
přátelské jarní putování na koloběžkách na
333 km, 3 etapy (pátek-neděle), nezávodní
19.–21. 4. od 11:45 hod. náměstí TGM
(u radnice). Start: 12:00 na náměstí v MT.
Etapy:
Moravská Třebová – Brno (85 km)
Brno – Lipník nad Bečvou (148 km)
Lipník nad Bečvou – Moravská Třebová
(100 km)
Lze se zúčastnit se pouze některé z etap
nebo její části. Přihlášky e-mailem na legat234@seznam.cz do 10. 4. V přihlášce
je třeba uvést, zda se zúčastníte všech etap
nebo jen některé a zda požadujete zajištění
ubytování v Brně a Lipníku nad Bečvou.
Pořadatel zajišťuje: transport zavazadel ze
startu do cíle etapy (doprovodný vůz), upomínkové předměty pro přeživší. Pořadatel
nepožaduje žádné startovné. Je však nutné
počítat s náklady na přenocování, stravování a pitný režim. Dopravné se rozpočítá
(mt)
mezi účastníky.		

nečný. Kariéru dočasně vzhledem ke studiu přerušil
Roman Potyš. Naopak v týmu zůstal Martin Vančura
(FC Kyjov), na hostování jsou bratři Radim a Ondřej Jelínkové (TJ Svitavy) a Ivo Matějíček (FK OEZ
Letohrad). Staronovou tváří bude Michal Kučerňák
(1. HFK Olomouc), všichni do 30. června.
Složení realizačních týmů nedoznalo podstatných
změn.“ Na dotaz ohledně konkrétních cílů pro jaro
výše jmenovaný dodal: „Jednoznačně setrvání v KP,
B-tým do 6. místa, ostatní týmy jako dorost i žáci jsou
otevřenou záležitostí“. Trenér M. Komoň akcentoval
výraznější snahu hrát atraktivní fotbal, jehož kořením
bude více gólů.		
(mt)

Sportovní aktuality

Šachový návrat do KP I. se nekoná
Ještě 4 kola před cílem soutěžního ročníku moravskotřebovští šachisté vedli svou soutěž KP II.
bez ztráty kytičky–bodů a zdálo se, že postup je
jistý. Slovan přišel ve dvou kolech o naděje na
postup, když po těsné porážce v Poličce nestačil
ani na dalšího rivala z popředí soutěže. Smiřuje se
tak s konečnou třetí příčkou. Po celoročních dobrých výkonech je to pochopitelně škoda, ovšem
sport je někdy nevyzpytatelný – tak zase příště.
10. kolo: Slovan Moravská Třebová - TJ Lanškroun 2:6 (Endl, Meleshko, Glöckner a Adámek
0,5, Kotva, Grepl, Sojma a Chvojka 0
Pořadí: 1. Polička B (27 bodů), 2. Lanškroun
(24), 3. Moravská Třebová (24)
Atleti se připravují na sezónu
Třetí ročník účasti v II. atletické lize začíná zdejším atletům už za necelé dva měsíce.
Termíny:
1. kolo 18. 5. Ústí n/Orl., 2. kolo 1. 6. Pardubice,
3. kolo 29. 6. Chrudim, 4. kolo 7. 9. Svitavy (mt)

1. ročník zimní futsalové
ligy v Moravské Třebové
V období od 13. 1. do 24. 2. 2013 se v Moravské
Třebové uskutečnil 1. ročník ZFLMT. Zúčastnilo se ho celkem 8 týmů, složených jak z místních
sportovců - mj. členů AK Mor. Třebová, tak i ze
sportovců z blízkých vesnic (Kunčina, Linhartice, Koclířov). Přestože se tento turnaj hrál jako
kamarádská soutěž, nebyla nouze o vypjaté okamžiky a kvalitní utkání plná zvratů. Soutěž nakonec vyhrál tým Skunk Boys z Kunčiny, který
získal za 6 výher a jen jedinou porážku v posledním kole 18 bodů. Na druhém místě se umístili
borci z AK a na třetím Zkušení Harcovníci, kteří
měli shodný počet bodů 15, ale horší vzájemný
zápas. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Brychta
s 22 góly z týmu Skunk Boys. Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za sportovní chování a zodpovědný přístup. Doufáme,
že zde vznikne nová zimní zábava pro všechny,
kteří rádi tráví svůj volný čas aktivně. Velký dík
za organizaci patří Petru Kadidlovi.
Za ZFLMT Stanislav Horálek
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Program činnosti
Klubu českých turistů

1. 4. Pěší výlet Po stopách Vandru v délce
cca 13 km. Bude provedená kontrola značení
základní trasy přes Pastvisko a Ludvíkov. Sraz
zájemců v 10:00 hod. u OP Lidl. Zajišťuje H.
Doleželová
6. 4. Pěší výletová akce Odemykání důlních
stezek po cestách pod Hřebečovským hřebenem. Délky tras 8 a 14 km. Start od bývalé hájenky v Udánkách mezi 13:00-14:00 hod. Akce
je vhodná pro rodiče s dětmi.
Zajištěn odvoz z trasy 8 km autobusem. Podrobnější informace na plakátech a webových stránkách klubu.
10. 4. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 18:00 hod. Upřesnění programu
na měsíc květen, zabezpečení organizačních záležitostí květnových akcí, příprava Vandru skrz
M. Hanó
13. 4. 46. ročník DP VANDR SKRZ MALÓ
HANÓ – trasy: pěší 13, 22, 32 a 42 km a trasa
vycházky v délce 6 km pro rodiče s dětmi do
7 roků, tzv. DĚTSKÝ VANDR; cyklo cca 50
km s terénními úseky. Prezentace účastníků od
7:00 do 9:00 hod. ve vstupní hale radnice (nám.
TGM); cíle jednotlivých tras i cyklojízdy na nádvoří zámku do 17:00 hod. Podrobnější informace na plakátech.
14. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem nejfrekventovanější trasy vandru. Sraz účastníků
ve 13:00 hod. u OD Lidl. Zajišťuje J. Kuncová
27. 4. Cyklovyjížďka do okolí Lanškrouna
přes Třešňovec, Mariánskou horu do údolí Sázavy v délce cca 60 km. Sraz v 9:00 hod. na
autobusovém nádraží. Zajišťuje L. Weinlich
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka – 35. ročník. Setkání účastníků v době
od 12:00 do 15:00 hod. v Javoříčku, kde obdrží
Pamětní list. Odjezd zájemců o společnou jízdu
v 9:00 od klubovny KČT (Piaristická 8). Ostatní
si volí čas a trasu podle vlastního uvážení. Zajišťuje P. Harašta
V měsíci dubnu budou v případě příznivého
počasí každou středu a neděli uskutečňovány
vycházky, 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.

Florbalové úspěchy od
„Kostela“
Na konci února se uskutečnila obvodní kola florbalu mladších žáků a žákyň. Florbal patří na naší
škole k nejoblíbenějším sportům, a tak jsme obsadili všechny kategorie a vedli jsme si velice dobře.
Po velmi dobrém výkonu obsadili žáci 1.–3. třídy
skvělé 2. místo. Prohráli o gól pouze s domácím
družstvem a soupeřům nastříleli v součtu 12 branek a obdrželi pouze dvě. Podobně jsme zabodovali i v kategorii chlapců 4.–5. třídy. Po rozpačitém
začátku, kdy si chlapci zvykali na prostory tělocvičny ZŠ Palackého, se rozehráli k výbornému
výkonu a v konkurenci 5 družstev obsadili krásné
2. místo. Nejlepšího výsledku dosáhly dívky 4.–5.
třídy. V zápase s domácími žákyněmi prohrávaly
ještě půl minuty před koncem o dva góly. Výborným finišem a hlavně střelbou Terezy Radové, nejlepší střelkyně turnaje, zápas srovnaly a na penalty
vyhrály. Většina dětí se již dnes těší na další ročník
soutěže a přípravné tréninky.
V. Machačová
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Lyžařský pohár Orlických hor – první medaile pro Slovan
Další dvě pokračování letošního seriálu závodů
krajského přeboru sjezdařů proběhla v Českých
Petrovicích a na Dolní Moravě. Ve Skiareálu
Baier České Petrovice (23. 2.) se za hustého sněžení vydala na trať dvoustovka startujících žáků
a žákyň. Mezi nimi měl Slovan poměrně velké
zastoupení čtrnácti talentovaných závodníků.
K naší velké radosti se hned mezi nejmladšími
prosadila Natálka Kasalová, které jen těsně utekl
bronz a vybojovala tak skvělé čtvrté místo. Dobře si vedla také děvčata z přípravky Klára Svozilová (15. místo) a Karolína Škrabalová (20.
místo). V přípravce chlapci byl Ondřej Peškar
27. a jeho bratr Marek dojel na 30. pozici. Ziskem 12. resp. 14. místa potvrdily dobrou formu
i Šárka Abrahamová a Nicole Vacková v kategorii předžaček. Mezi stejně starými chlapci se Jan
Kašický probojoval na 27. příčku. Příjemné překvapení na nás čekalo v kategorii mladších žáků.
I když nepatřil mezi favority, tak se Václav Mačát dokázal prosadit mezi nejlepší a především
skvělým výkonem v prvním kole vybojoval třetí
místo a bronzovou medaili z přeboru Pardubického kraje. Velmi dobře mu sekundovali další
dva mladší žáci z líhně TJ Slovan, Adam Weinlich projel cílem v desátém nejrychlejším čase

a Rostislav Abraham skončil dvanáctý.
O čtrnáct dní později se lyžaři vydali pod Kralický Sněžník do lyžařského areálu na Dolní
Moravě. Zde se 9. 3. konal další díl lyžařského
poháru Orlických hor. Tento závod byl zároveň
přeborem Jihomoravského kraje, proto se zde
sjela mimořádně silná konkurence 310 závodníků z Čech, Moravy i Polska. Na kvalitě připravené trati se značně podepsala obleva a s každým odstartovaným lyžařem se trať zhoršovala.
Organizátoři museli nakonec uznat, že nebudou

Třebovští lyžařští medailisté Foto: Daniel Mačát

schopni připravit druhé kolo a tak se odjel jednokolový závod ve všech žákovských kategoriích. TJ Slovan M. T. měl na startu také několik
zástupců v kvalitně obsazených žákovských kategoriích. Mezi těmi nejmladšími se na krásné
21. místo probojoval Filip Trnka a 30. příčku obsadil Matěj Kašický. V kategorii přípravka dívky se uvedla 23. místem Klára Svozilová a jako
26. protnula fotobuňku Karolína Škrabalová.
Přípravka chlapci: zde se ve svém prvním startu
prezentoval 34. místem Jakub Dostál. Předžákyně Nicole Vacková, Šárka Abrahamová a Terezie Steffanová se v uvedeném pořadí umístily na
26.-28. místě. Václav Mačát se tentokrát nevyhnul drobné chybičce krátce po startu, přesto je
jeho 8. místo vynikajícím výsledkem a od dalšího bronzu ho dělila jen jedna vteřina.
Lyžaři Slovanu se v letošním ročníku neztratili.
Přestože nemohli absolvovat všechny starty, vybojovali naši reprezentanti velmi pěkná umístění
v celkovém pořadí seriálu závodů: Václav Mačát
– 12., Adam Weinlich – 14., Klára Svozilová –
28., Karolína Škrabalová – 33., Šárka Abrahamová – 28., Nicole Vacková – 29., Jan Kašický –
35., Marek Netolický – 47., Rostislav Abraham
– 24.
Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Bonus Gym, Muay Thai Moravská Třebová
Ze všeho nejdříve bych jménem klubu Bonus
Gym, o. s., moc rád touto cestou poděkoval panu
Václavu Mačátovi a jeho firmě OR-CZ, s. r. o.,
za opětovný sponzorský dar ve formě finančního příspěvku! Tento příspěvek nám dopomohl
k pořízení chybějících tréninkových pomůcek,
které se musí časem stále obměňovat a jsou neodmyslitelnou součástí našeho každodenního
tréninku. Kéž by takových vlivných firem jako
je tato bylo více. Máme již za sebou náš prozatím největší turnaj a událost, ve které se nám
otevřely další slibné brány k dalším úspěchům.
Na jubilejním, deseti ročním pořádání jednoho
z největších gala večerů Muay Thai a Kickboxu K-1 v ČR nazvaném SOUBOJ TITÁNŮ, se
v pátek 15. 3. v plzeňské hale TJ Lokomotiva
opět představila naše talentovaná Martina Kuchařová. Pod plnými pravidly Muay Thai se
Martina postavila domácí zkušenější bojovnici
Monice Motlíčkové, a to ve váze -67 kg. Martinu během kratičké přípravy na tento fight doprovázela nemoc a rychlé shazování váhy, které
ještě v den zápasu vyžadovalo strávit hodinu na
švihadle a hodinu v sauně, samozřejmě bez jídla
a pití. A právě tento handicap způsobil, že Martině v zápase chyběla podstatná část její síly,
agresivity a tlaku, na který jsme u ni zvyklí. Výsledek tedy zněl těsně 2:1 na body pro Moniku.
Prohra bolí, ale co bolí to přebolí a my budeme připraveni na odvetu, kterou Monika určitě
neodmítne! I přes tuto prohru se nám naskytly
další nabídky na slibné velké turnaje! Náš klub
teď čeká tréninkový Muay Thai Camp v Adršpachu a další turnaje jako jsou 6. 4. Alpine Logistik liga K-1 v Lovosicích, 20. 4. Národní pohár v kickboxu lowkick v Krásné Lípě a 21. 4.
Maximus Cup, Internacional Championchip of

the Czech Republic in Muay Thai v Praze. Na
těchto akcích se představí tito naši bojovníci:
Martin Kedroutek -86 kg, Martin Zvára -81 kg,
Rudolf Andrys -63 kg a doufejme, že opět Martina Kuchařová v -70 kg! Veškeré turnaje a případné úspěchy či neúspěchy i naše zkušenosti
opět přinesu v dalším vydání zpravodaje. Připojte se k nám a přijďte si s námi zatrénovat,
odreagovat se a vyzkoušet si, co ve vás je. Veškeré info naleznete na našich stránkách www.
bonusgym.ic.cz a na našem facebooku Bonus
Gym. Sportu zdar!
Milan Margetin, trenér Bonus Gym, o.s.

Bojovnice Bonus Gymu

Foto: archív

Mladí hokejisté opět dobývali Slovensko
Zájezdy hokejových nadějí se staly oblíbenou tradicí a strategií spolupráce managementu oddílu
LH s rodiči. Směřují většinou do zahraničí, aby se
po celoroční dřině naplnila i výchovně poznávací
a zážitková část sportu. Loni mladí hokejisté navštívili Švédsko, letos cesta vedla na Slovensko.
V polovině března tam odjeli hokejoví elévové,
a ve čtyřech utkáních (Brezno, B. Štiavnica, Partizánské, Lučenec) nenašli přemožitele. O týden
později je následovali mladší žáci. Ti sehráli u východních sousedů několik přátelských utkání, přičemž i jim dopadlo měření sil nadmíru úspěšně,
všechny tři zápasy Třebovští vyhráli (HC Partizánské vs. HC Slovan 4:6, HC Lučenec vs. HC Slovan
2:4, HC Nové Zámky vs. HC Slovan 0:14). Návrat
zpátky do Česka byl tedy ve znamení příjemné nálady a očekávání věcí a soutěží příštích. Co bude
dál, na to jsme se zeptali Jiřího Kavana, předsedy
oddílu hokeje, mj. finalisty Sportovce roku 2012
v kategorii funkcionář. Jeho odpověď byla naprosto věcná, byť mohla působit stroze a kategoricky:

„Hokejisté teď budou mít měsíc volno, od května
jim začíná suchá příprava, na prázdninové měsíce
jsou plánovány sportovní kempy a sportovní všehochuť, od září už budeme zase na ledě. Možná se
to zdá být někomu náročné, ale hokej jinak nejde,
na lenošení není čas! Vím, že kluci mají hokej rádi,
a tak udělají, co bude v jejich silách.“
(mt)

Mladší žáci (v modrém) se slovenkými hostiteli z HC Partizánské
Foto: archív
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