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Zasadím se
o potrestání
násilníka!
Téměř na samém
sklonku školního roku, kdy už pominulo
napětí závěrečného
zkoušení, školní dny
se stávají poklidnější
v atmosféře očekávání letního prázdninového volna, došlo na
„nové“ škole k naprosto šokujícímu a neomluvitelnému incidentu. Na startu jednoho z vyučovacích dnů byl zákeřně fyzicky napaden jeden z učitelů. Jakkoliv je
pochopitelná snaha rodičů „chránit“ své
děti v případech, kdy máme pocit, že učitelé v jejich výchově nejednali dle našich
vlastních představ, takovýto způsob komunikace s pedagogem považuji za naprosto nepřípustný! K případu byly povolány
policejní složky a já věřím, že jejich práce dospěje k jedinému možnému výsledku
– výstražnému trestnímu postihu. Jak bude
viník potrestán, rozhodne soud. Chtěl bych
na tomto místě důrazně říci, že se osobně
zasadím o potrestání skutečné, nikoliv jen
formální. Není možné, aby rodiče (v tomto
případě šlo dokonce o člověka užívajícího
statusu zdravotně postiženého, což mu nebránilo, aby projevil fyzickou sílu naprosto
zdravého, navíc nečekaně agresívního jedince) bez potrestání řešili svoje výchovné
spory s učiteli neférovou formou fyzického
útoku. Tímto prohlášením bych zároveň
rád varoval všechny příbuzné školáků,
a samozřejmě kterékoliv další občany
našeho města, kteří by si chtěli své ať už
skutečné, nebo domnělé problémy a nároky
vůči druhým osobám řešit tímto způsobem,
před případnými dalšími podobnými
praktikami!
Miloš Izák, starosta Moravské Třebové
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Biocentrum je hotovo, do tůní se vrátí život
Třebůvka se může vrátit do malebnějšího meandrového koryta, Třebovští získali první kousek
nového přírodního areálu, Knížecí louka, lada
na jižním konci města, konečně opět dostala
smysl své existence. Hotov je totiž projekt
biocentra, na který město získalo plné dotace
od ministerstva životního prostředí. Hlavním
důvodem revitalizace údolní nivy Třebůvky
v lokalitě Knížecí louka je zejména ekologický efekt, v pozadí však nezůstává ani estetický
význam pro tuto opomíjenou část města. Vy-

protékající Třebůvkou, která byla v minulosti
na jižní hranici tohoto území svedena ze svého
původního koryta. V nově založených tůních
by se měl v budoucnu objevit nový život. Náklady na výstavbu biocentra činily cca jeden
a půl milionu korun. Práce v lokalitě Knížecí
louky však pokračují budováním cyklostezky
a in-line stezek. Stavba cyklostezky o celkové
délce 683,09 m se napojí v prostoru stávajícího
vjezdu do areálu autoškoly v ulici Brněnská,
dále bude pokračovat na násep, který byl zřízen

Situační nákres biocentra, zdroj: www.moravskatrebova.cz

budováním vodních tůní a výsadbou zeleně se
zkulturnila dosud nevzhledná poměrně velká
plocha pod centrem Moravské Třebové. Skupina pozemků nazývaná Knížecí louka je různorodý ekotop, jehož charakter je silně ovlivněn

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

BRAMBORÁK
26. 7., 14:00–24:00, zámecké nádvoří

v rámci projektu biocentra. Následně stezka
povede kolem hřiště III. ZŠ do ulice Gorazdovy, kde bude ukončena v prostoru stávající
místní komunikace. Také na tuto akci město
dostalo dotaci - ve výši 2.108 000 Kč z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) na výstavbu cyklistických stezek. Předpokládané náklady dle souhrnného rozpočtu
z projektové dokumentace činí 2.663.035 Kč
včetně DPH, akce je zařazena do schváleného rozpočtu města, z něhož spolufinancování
se předpokládá ve výši 430.000 Kč. Ukončení výstavby je plánováno na počátek září. Více
o projektu na https://www.moravskatrebova.cz/
rozvoj/projekty-mesta/lokalni-biocentrum-knizeci-louka.
Dagmar Zouharová
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Kampaň Den bez tabáku
Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě
i v evropském regionu.
Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nemocí jako je rakovina plic či
srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. Účinný nástroj,
jak snížit celkovou spotřebu tabákových výrobků,
představuje podle Světové zdravotní organizace
(WHO) cenová politika a zvyšování spotřební daně
na cigarety a další tabákové výrobky. Zvýšení cen
je sice nepopulárním opatřením, ale v řadě zemí se

osvědčilo a prakticky přispívá k záchraně životů
mnoha obyvatel. Kampaň Světový den bez tabáku podporuje také Národní síť Zdravých měst ČR
(NSZM). Neustále přibývá provozoven, které nabízejí čistě nekuřácké prostředí jako výhodu a bonus
pro své zákazníky. Jednou z takových je Laskavárna ve Svitavské ulici. Zaměstnanci této kavárny se
ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
ČR a zdejší speciální základní školou zapojili do
kampaně Den bez tabáku. Zaměstnanci Laskavárny
vytvořili zdravé laskominy, které hosté ochutnali,
tentokrát v mrkvovém provedení ve sladké i slané
variantě. VZP prováděla pro zájemce měření těles-

Ptáte se na dění ve městě
1. Jsou tomu právě dva roky, co jsem se dotázal
vedení města, jaký osud čeká projekt lesoparku
za Technickými službami na Zahradnické ulici.
Podle plánů radnice měla tu vzniknout odpočinková zóna s vodní plochou, lavičkami, dětským hřištěm atd. Ovšem i potom sem neustále
byla shora navážena zemina z výkopů ve městě
a já jsem vyslovil obavu, že celé toto území nakonec bude zaveženo a projekt lesoparku padne. Byl jsem ujištěn ve Zpravodaji srpen 2012,
že nikoliv. Podle místostarosty Brettschneidera
se mělo začít s budováním zdejší klidové zóny
v letošním roce - 2014! Skutečnost je právě
opačná: opět zde ustavičně přibývají hromady
hlíny a kamení, které se navršují postupně až
k řadě garáží.
• Podle informace ředitelky Technických služeb města Moravská Třebová Gabriely Horčíkové se jedná o projekt zařazený do souboru projektů Regenerace městských parků
(náměstí, Rybní nám. Knížecí louka, park
u muzea a lesopark na Cihelně). Návoz zeminy skutečně ještě není ukončen. Průběžně
probíhá modelace terénu dle projektu. Navezena byla produkce kompostu předešlých
let k následnému použití. Na akci regenerace
parků a městské zeleně by město mohlo dostat
dotaci ze statního rozpočtu.

2. V roce 2011 začalo budování kanalizace
v Boršově, Udánkách a Sušicích (OUSB). Loni
se zdálo, že se akce blíží k závěru, v Boršově
byla dokonce pěkně opravena asfaltová vozovka. Letos však nastalo kopání v Boršově znovu,
což působí značné dopravní omezení, a Udánky
jsou kvůli pokračování prací uzavřeny pro dopravu vůbec. Nestálo by za to pravidelně veřejnost informovat, jak věci postupují a kdy tyto
čtyři roky trvající stavba skončí?
• Informace o průběhu stavby jsou pravidelně zveřejňovány na webu města v odkaze.
Projekt Kanalizace (přílohy měsíční zprávy
správce stavby), předkládány jsou také na zasedáních zastupitelstva. V současnosti je kanalizace v Boršově hotova, rozkopaná silnice
souvisí s rekonstrukcí vodovodu. V dubnu se
v Boršově jako poslední realizovalo dokončení veřejných částí přípojek a osazování domovních revizních šachet u retenční nádrže.
Udánky bohužel potkal nepříjemný fakt nestabilního podloží, které si vyžaduje technologické postupy stavby složitější a náročnější,
než se předpokládalo. Pokračování tamní části projektu OUSB muselo být z tohot důvodu
zadáno jinému dodavateli na základě výběrového řízení, které také celou akci zpozdilo.
Ptal se Jaroslav Strouhal, odpovědi D. Zouharová

ných hodnot. Této nabídky využilo 20 občanů. Děti
ze „specky“ vytvořily obrázky na téma Nahraď cigaretu. Autory jsme odměnili diplomy a sladkostmi. Obrázky můžete obdivovat v zahrádce Laskavárny, která je umístěna ve dvoře františkánského
kláštera, do 31. 7. Děkuji za spolupráci zaměstnancům Laskavárny, Všeobecné zdravotní pojišťovny
ČR a dětem ze „specky“.
Ludmila Lišková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Oznámení o výlukách ČD

Ve dnech 1.-4. července 2014, vždy od 8:40
hod. do 16:35 hod., se budou konat denní
výluky v úseku Česká Třebová - Moravská
Třebová a ve dnech 7.-10. července 2014,
vždy od 7:40 do 15:50 hod., se budou konat
denní výluky v úseku Mladějov na Moravě
- Moravská Třebová. Po dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou, která pojede podle
výlukového jízdního řádu.
(zr)

Stipendia studentům
vysokých škol
Stejně jako v předchozích letech město Moravská Třebová poskytne stipendia pro dva studenty vysokých škol. Žádosti o stipendium se
podávají na předepsaném formuláři na Odboru
finančním MěÚ Mor. Třebová, nám. T. G. Masaryka 29. Žádost je třeba podat nejpozději
do 31. 7. 2014. Bližší informace o poskytování
stipendií a tiskopis Žádost o poskytnutí stipendia
jsou umístěny na stránkách města www.moravskatrebova.cz ve formulářích odboru finančního.

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 5. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 440 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 104 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové evidováno k 31. 5. 2014 na trvalém pobytu 10 544 občanů.
(zr)

Nejmenší se v krajském
sportuneztratili

Zástupci města navštívili partnerské město Vlaardingen v Holandsku. Hlavním bodem návštěvy bylo
s novým prozatímním starostou města Vlaardingen Basem Eenhoornem a s novými radními, kteří byli
zvoleni v březnu letošního roku. Součástí programu byla prohlídka budovy radnice, která prošla generální rekonstrukcí, včetně klientského centra pro občany.			
Foto: archív

Jako každoročně i letos se předškoláci z naší
školky zúčastnili sportovních her MŠ. Oblastní kolo proběhlo 29. 5. v tělocvičnách ZŠ Palackého. Už od podzimu jsme s dětmi trénovali
pět disciplín – štafetu, hod tenisákem, překážkovou dráhu, skok v pytli a pětiskok. Děti soutěžily s nadšením a podařilo se nám vybojovat
1. místo. To nám kromě zlatých medailí přineslo
i postup do krajského finále. V úterý 10. 6. jsme
tedy vyrazili do Pardubic na stadion SKP Hvězda. Soutěžilo 14 družstev a my jsme se umístili
na krásném 7. místě. Dětem děkuji za odhodlání
a bojovnost s jakou soutěžily, kolegyním a všem
zúčastněným děkuji za podporu.
Jakub Motl, I. MŠ Piaristická
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Zkažená dovolená: Jak se bránit?
Vytoužená dovolená se může proměnit v nepříjemný zážitek. Poradím Vám, jak se můžete v takových případech bránit. Jako klienti
cestovní kanceláře máte nárok na to, aby Vám
byly poskytnuty takové služby, které jste si
sjednali s cestovní kanceláří. V opačném případě máte právo zájezd reklamovat a žádat
slevu. Nově musí být reklamace uplatněna
u cestovní kanceláře do 1 měsíce od skončení zájezdu. Nový občanský zákoník účinný od
1. ledna 2014 oblast finančních kompenzací
dále rozšiřuje o odškodnění za újmu za narušení dovolené. Jedná se o tolik mediálně známý institut tzv. ztráty radosti z dovolené. Nově
tak poškozeným klientům může být nahrazena
i nemajetková újma spojená s tím, že jim ces-

Zájezd na
Zelenou horu
Komise památkové péče připravuje pro
veřejnost zájezd na Zelenou horu, do
Žďáru nad Sázavou a na Vírskou přehradu.
Zájezd se uskuteční v sobotu 23. srpna,
odjezd v 11:30 hod. od muzea. Přihlášky a zálohu ve výši 150 Kč přijímá od
15. července městské muzeum.
-jm-

tovní kancelář neposkytla „vytoužené zážitky“. Jako příklad nám může sloužit následující
situace. Klient si sjednal s cestovní kanceláří
hotel určité kategorie, určité lokace, s určitými službami a stravou. Cestovní kancelář však
některé z dohodnutých podmínek nesplnila.
Klient bude mít nárok nejen na náhradu skutečné škody (např. prostředků vynaložených na
doplacení chybějící stravy), ale bude mít též
nárok na náhradu újmy způsobené útrapami
a těžkostmi, které vznikly z důvodu nesplnění
dohodnutých podmínek. Pro úplnost je ale nutno uvést, aby právo na náhradu takové újmy
vzniklo, musí porušení povinnosti dosahovat
určité intenzity. Peněžitou náhradu lze požadovat po cestovní kanceláři třeba v případě, že

oproti slibované idylce na pláži se ubytování
nachází v rušné zóně vedle dálnice. Náhrada
je vyloučena v případě situací, které během
dovolené nastávají poměrně běžně (hodinové
zpoždění letadla). Náhrada se nebude vztahovat na situace, které cestovní kancelář může
jen stěží ovlivnit (nepřízeň počasí, hádka
s partnerem). Samotná výše náhrady zmiňované nemajetkové újmy se bude odvíjet od toho,
v jak velké míře došlo k porušení smluvních
podmínek ze strany cestovní kanceláře. Konkrétní částky nejsou zatím zcela zřejmé (řádově se hovoří o desítkách procent z ceny zájezdu), odhalí je až soudní praxe. Na konec mám
jen skromné přání: šťastnou dovolenou všem!
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

S příchodem jara CVČ změnilo pracovníka
Od dubna do naší organizace nastoupil nový
pracovník Petr Potyš. Vystřídal předchozího zaměstnance Ondru Šlahaře, který zde působil od
října 2012. Odchod „strejdy“, jak sami děti jejich pedagogický dozor oslovují, všechny mrzel.
Avšak se změnou jsme se postupně vypořádali
a díky vzájemným kompromisům a pochopení
vše funguje, jak má. Jako na mnoha místech,
i u nás se slavil Den dětí. Pracovníci CVČ přichystali několik soutěžních úkolů se sladkou
odměnou na jejich konci. Děti všechny úkoly

s nadšením splnily, procvičily si svůj smysl pro
přesnost, orientaci, spolupráci a ukázaly vědomosti. Co se bude dít v nejbližší době? V červenci se pracovníci CVČ s jeho klienty chystají
na v pořadí druhý pobytový a adaptační výlet do
Svojanova. Finančně se na této akci podílejí také
rodiče dětí. Cílem bude, aby děti smysluplně, intenzivně a zážitkovou formou trávily čas v přírodě, poznávaly své okolí, vzdělávaly se a aktivně
si odpočinuly po dlouhém školním roce. Létu
zdar!			
Pracovníci CVČ

Jak chránit sebe a svůj majetek – rady jak předejít vykradení domů a bytů
Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část
občanů v tomto čase tráví dovolenou v tuzemsku či v zahraničí a jejich obydlí bývají často nezabezpečena a bez dohledu. Každý z nás
může bezpečnost obydlí ovlivnit tím, že bude
dodržovat základní jednoduchá a levná organi-

zační opatření. Navíc by měl každý korigovat
své jednání a návyky. Řiďte se následujícími
doporučeními:
- řádně uzamykejte vhodně označený objekt
- neupozorňujte zbytečně na Vaši nepřítomnost
- udržujte přehledný prostor před objektem
- nevystavujte zbytečně cenné předměty, neho-

vořte o nich, chraňte je
- označte své cennosti, připravte jejich soupis
a nechte je pojistit
- udržujte pořádek na pozemku
- udržujte dobré vztahy se sousedy
Hana Navrátilová,
prevence kriminality MěÚ Moravská Třebová

Žáci ZŠ Palackého navštívili Londýn, Windsor i Legoland
čtvrtí City /st. Paul´s Cathedral, Mansion Houme Tussaud´s. V podvečer se projeli na London
I v letošním roce se někteří naši žáci podívali
se, Bank of England, Millenium Bridge, Globe
Eye a měli tak nádherný výhled na celý Londýn.
do Londýna. Spojili se tentokrát se žákyněmi
Theatre/. Třetí den podnikli výlet do královskéDruhý den se opět věnovali Londýnu. Prošli se
ze ZŠ Kostelní náměstí a se žáky jedné mikuho města Windsor, prohlédli si okolí Windsor
čtvrtí Greenwich. Tam překročili nultý poledlovské školy a 2. 6. všichni společně vyrazili na
Castle, venkovského sídla královny Alžběty
ník. Pluli lodí po Temži pod Tower Bridge, napětidenní putování. Bylo jich celkem 37 (žáci
II., zhlédli střídání stráží a prošli se k nejstarvštívili klenotnici Tower of London. Prošli se
+ ped. doprovod). Vyjeli dopoledne autobusem
ší chlapecké soukromé škole
směr Německo, Belgie,
Eton College. Odpoledne bylo
Francie. Ve francouzském
osobní volno v zábavním parpřístavu Calais se nalodiku Legoland. Ve večerních holi na trajekt a zanedlouho
dinách se vydali na cestu zpět
už viděli britský přístav
do České republiky. Všichni
Douver. Od této chvíle si
si ze zájezdu odnesli mnoho
užívali bohatý program,
dojmů, zážitků a samozřejmě
který pro ně připravila
vědomostí. Zažili úsměvné
průvodkyně z cestovní
příhody v britských rodinách,
kanceláře CK Royal. Co
kde byli ubytováni. Někteří
všechno navštívili? První
z nich poprvé měli možnost
den se věnovali prohlídhovořit s rodilými mluvčími.
ce Londýna. Viděli WestNa závěr zájezdu průvodkyně
minster Abbey, budovy
rozdala testy, ve kterých měli
parlamentu, Buckinghamodpovědět na několik dotazů,
ský palác, Trafalgar Squakteré se týkaly informací, ktere a Piccadilly Circus.
ré během pobytu slyšeli. VítěNavštívili
nejslavnější
zem se stala Lenka Pohankohračkářství The Hemleys.
vá, která odpověděla správně
Užili si i setkání s voskotéměř na všechny otázky.
vými figurami známých
osobností v muzeu Mada- Třebovské školačky překročily nultý poledník a pořídily snímek v Greenwich Parku. Foto archív
Školní žákovský parlament
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Vydařené páté narozeniny
V sobotu 7. června proběhla krásná akce na rozhledně Pastýřce. Přesně 20. června to bylo pět let,
kdy byla tato 27 m vysoká stavba slavnostně otevřena. Od té doby se majestátně dívá na naše krásné město a okolní krajinu. Oslava půlkulatin se
naší „krásce“ musela náramně zamlouvat, protože
ji přišlo popřát přesně 253 gratulantů, a to je obdivuhodné číslo, protože krásné a velmi teplé počasí lákalo spíše k vodě. Mezi gratulanty byli lidé
z Prahy, Ústí nad Orlicí, Starého Města, Biskupic,
Jevíčka i Městečka Trnávky. Mezi prvními dorazil
na kole místostarosta Václav Mačát a později také
místostarosta Pavel Brettschneider. Pro pracovní
vytíženost se omluvil starosta města Miloš Izák.
Ve svých blankytně modrých tričkách přišla velká
skupina mažoretek Střípky se svými trenérkami
a rodiči, přišlo hodně rodičů se svými ratolestmi
(některým nebylo více než tři roky). Oslavu si nenechalo ujít i několik maminek s kočárky. Zkrátka, kolem rozhledny se pohybovali malí i dříve
narození! Atmosféra byla naprosto vynikající!

Členové Klubu českých turistů pod „taktovkou“
Heleny Kopřivové, oblečeni do modrých triček
s logem svého oddílu, připravili dovednostní
a vědomostní soutěže, kterých se zúčastnili téměř
všichni, kteří přišli. Někomu se dařilo lépe a jinému více, ale tentokrát to nebylo o tom, kdo zvítězí a kdo bude poražen! Vítězi byli všichni, kteří
chtěli přijít a přišli, aby prožili v blízkosti naší
oslavenkyně příjemné odpoledne. Všichni se smáli, opékali párky, navzájem si vyměňovali napečené koláčky a děti dostávaly bonbóny a oplatky.
K příjemné atmosféře lidé zpívali při kytaře, na
kterou hezky hráli Mirek Mirga a Martina Miková. Po příchodu na rozhlednu se lidé podepisovali do prezenční listiny a poté dostali dáreček jako
upomínku na narozeninový den – keramický čtyřlístek s pětiletým výročím. Nebyl asi nikdo, kdo
by si nevystoupal na 25 m vysokou plošinu vlastní
rozhledny a nepokochal se nádherným výhledem
na naše krásné město a okolní krajinu. Lidé se
dívali dalekohledem a dělali si krásné fotografie

na památku. Překvapením bylo umístění popisek
krajiny, umístěných pod střechou rozhledny. Návštěvníci tak snáze s pomocí popisek krajiny určí
co se ve směru kam se dívají nachází za kopec či
vrchol. K překvapení všech (ne však mému) přijela natáčet z naší oslavy reportáž i Východočeská
televize V1. Tato reportáž bude umístěna na našich stránkách města – www.mtrebova.cz, kde ji
můžete všichni zhlédnout. Chtěl bych poděkovat
touto cestou všem, kteří se přípravou a vlastním
programem podíleli na krásné akci, plné slunce,
úsměvů, přátelství a skvělé atmosféře. Poděkování patří vedení města, pod jejíž záštitou tato akce
proběhla, Josefu Schneweissovi (duchovnímu otci
rozhledny), Heleně Kopřivové a všem kamarádům turistům, kteří organizovali soutěže, připravovali ohniště a instalovali před akcí ve svém
volnu popisky okolní krajiny, učitelkám mateřské
školky ze speciální školy za výrobu dárečků (čtyřlístků), klukům „lesním krosařům“ za pomoc při
přípravě dřeva na oheň, firmě CHAS MT, s.r.o.,
za výrobu popisek krajiny, VHOS, a. s., za pomoc
při přípravě akce. Největší poděkování patří Vám
všem, kteří jste přišli na oslavu pátých narozenin naší kouzelné rozhledny se jménem Pastýřka.
Milá Pastýřko, všechno nejlepší, ještě dlouho dělej radost všem lidem, kteří za tebou přijdou, aby
si v tvé blízkosti odpočinuli a nabrali nových sil
a hlídej nám všem naše krásné město, kterým Moravská Třebová byla, je a určitě i nadále bude!
Za spoluorganizátory akce KČT
a speciální školu Miroslav Muselík

Poděkování

Výročí rozhledny se vydařilo, i co se týče počasíčka, organizace a nálada byly suprové a nejen
obloha byla modrá. Akci doprovodily ve šmolkových kostýmech mažoretky Střípky, které za sebou
měly úspěšný květen, když přijely zlaté z celorepublikových soutěží v Jemnici. Na jihu obhájily
i loňské zlato, které vybojovaly v Telči, letos znovu, navzdory silné konkurenci velkých skupin.
Pozadu nezůstaly ani nejmenší mažoretky s mažoreťákem, kteří přijeli stříbrní.
Foto: archív

Společnost česko-německého porozumění
Vás srdečně zve na výstavu Obrazy Petra Špačka. Výstavu mladého malíře z Vysokého Mýta si
můžete prohlédnout od čtvrtka 3. července v prostorách SČNP - muzeum I. poschodí. Otevírací
doba: červenec-srpen, út-pá 9-12 a 14-16 hod.
Dále nabízí pro nový školní rok kurzy němčiny
pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé

pod odborným vedením lektorek Barbory Vackové a Jiřiny Cvrkalové. Školné: dospělí 3 000
Kč, studenti: 1 500 Kč, předškolní věk a školáci: 400 Kč - výuka hravou formou. Přihlášky do 31. srpna na adrese: SČNP Svitavská 18,
muzeum I. poschodí nebo na email: bgz-mtrebova@seznam.cz a e-mail: jcvrkalova@atlas.cz

Sportovní den v domově pro seniory
Každoroční seniorské sportování v domově
pro seniory proběhlo 6. června. Pro účastníky bylo připraveno 5 disciplín: hod podle
barvy, navíjení na cívku, dojení, zatloukání
hřebíků a rozeznávání bylin. Oproti minulému ročníku se odvážilo zdolat dané úko-

ly více klientů. Tímto děkujeme za pomoc
při doprovodu našich klientů studentům ISŠ
Moravská Třebová a paní učitelce Pekárikové. Velké díky patří také všem sponzorům
za dary, kterými byli naši „sportovci“ za své
výkony odměněni.		
Realizační tým

ZO ČSBS Moravská Třebová děkuje za
finanční pomoc radě města Moravská
Třebová, Lidmile Kružíkové, asistentce
poslankyně, Josefu Odehnalovi a Václavu Snopkovi. Touto finanční pomocí nám
umožnili zúčastnit se vzpomínkové piety
v Terezíně a návštěvy koncentračního tábora Osvětim v Polsku. ZO ČSBS Moravská Třebová se každoročně zúčastňuje pietní a vzpomínkové slavnosti Terezínské
tryzny, která se koná vždy třetí květnovou
neděli.
Weissová Eliška, ZO ČSBS

Svatební den
u předškoláčků
Čtvrtek 12. 6. byl pro děti z 1. MŠ Zvoneček významným dnem. Byl pro ně „dnem
svatebním“. Děti se na něj moc těšily.
Škoda, že nemohli být přítomni všichni
svatebčané – rodiče, prarodiče, sourozenci a další členové rodin. Ti by se pro
velký zájem totiž do školky ani nevešli.
Pro představu, jak vše probíhalo, jim musí
stačit jen fotografie. Z nich je patrné, jak
si děti ten svůj „svatební den“ náramně
užily. A paní učitelky s provozní pracovnicí s nimi. Oceňujeme nápad přiblížit
dětem hrou jeden z důležitých mezníků
v životě člověka.
Ludmila a Milan Koláčkovi

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Dopravní značení

Dne 14. 6. po sedmé hodině ráno vyjížděla
hlídka městské policie do Boršova, kde bylo po
obci rozházené dopravní značení téměř v celé
délce konaných výkopových prací ve vozovce. Dokonce semafor, který usměrňoval v dané
lokalitě provoz v nebezpečném úseku stavby,
byli strážníci nuceni vytahovat z potoka ležícího v těsné blízkosti komunikace. Policisté uvedli vše do pořádku a informovali firmu,
která má v dané lokalitě dopravní značení na
starost, z důvodu opětovného sladění semaforů. Městská policie žádá případné svědky, kteří
mohli v noci z 13. 6. na 14. 6. vandaly ničící
dopravní značení zahlédnout, aby kontaktovali
městskou policii na lince 156 případně tel. čísle 604 611 973. V krajním případě mohou být
vandalové obviněni i z trestného činu obecného
ohrožení.

Podomní prodej

Jak jsem uváděl v minulém čísle, od 1. 6. tohoto
roku vstoupil v platnost v Moravské Třebové
nový Tržní řád, který zcela nově reguluje pravidla prodeje zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu, a to na trzích, tržních místech, prodejních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních
předzahrádkách, vč. pochůzkového a podomního prodeje, prodeje z pojízdných prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejní-

ho zařízení. A zde je mimo jiné uvedeno, že se
podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení na území města
zakazuje. Již v úterý 10. 6. byla hlídka městské
policie přivolána do ulice Západní, kde nevybíravým způsobem nabízel prostřednictvím podomního prodeje služby jeden z obchodních zástupců nejmenované společnosti zabývající se
dodávkami „levné“ elektrické energie a plynu.
Dotyčný se snažil představitelům zákona vysvětlit, že pouze navštěvuje klienty dané společnosti. Nebyl však již schopen vysvětlit podle
jakého to klíče zjišťuje, které to klienty má navštívit. Až telefonát na zákaznickou linku dané
společnosti pro ověření obchodního zástupce
prozradil, že společnost prostřednictvím svých
zprostředkovatelů nabízí své produkty, čímž byl
důvod návštěvy dotyčného v našem městě jednoznačně prozrazen. Jelikož bylo prokázáno,
že jednání obchodního zástupce bylo v rozporu
s místním nařízením, byl muž vykázán z města. Hned následující den bylo městské policii
opět oznámeno, že v prostoru bývalého sídliště
Západní operuje skupinka mužů v bílých košilích a červených kravatách. Tentokrát však měli
dotyční štěstí. Bohužel však navzdory veškeré
snaze strážníků zabránit těmto „obchoďákům“
v jejich nekalých praktikách, dostalo se strážníkům čtvrtečního rána oznámení, že žena ve
věku osmdesáti let podepsala smlouvu s mladíkem zastupujícím tuto společnost. Představitelé
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zákona poskytli radu, jak od smlouvy odstoupit, a s ohledem k prokázanému porušení nařízení rady města bude celá záležitost postoupena
do správního řízení. Apelujeme proto opět na
občany města, aby v případě setkání se s obdobnými praktikami byli velice opatrní a neváhali s okamžitým přivoláním hlídky městské
policie nebo Policie ČR.

Loupali perníček

Dne 11. 6. bylo prostřednictvím linky 156 oznámeno, že z budov v areálu bývalé pily v Sušicích neznámý muž otrhává plechovou střešní
krytinu. I přes okamžitý zásah a více jak hodinu
trvající životu nebezpečné prohledávání všech
útrob starého závodu se nepodařilo v areálu nikoho zadržet. Až následující den, kdy zaznělo
z telefonního sluchátka na služebně městské
policie obdobné oznámení jako předchozí den,
se ukázalo, že předchozí detailní průzkum budov stojících v opuštěném areálu měl svůj význam. Vyšlapaná cestička zavedla představitele
zákona až do místa, kde se právě tříčlenná skupinka odborníků na demoliční práce zaobírala
vysekáváním zazděných železných dveřních
zárubní. Problém nastal ve chvíli, kdy strážníci
požádali povedenou trojici o předložení povolení majitele objektu k provádění demoličních
prací. Jak bylo možné očekávat, ani intenzivní průzkum i těch nejhlubších kapes nepřinesl
nic, co by deklarovalo oprávněnost konání této
„svaté“ trojice. A tak bylo rozhodnuto. Této
skupince sběratelů kovů se toho dne podařilo
zabránit vybourání kusu železa z jedné z budov.
Kolik však dalších takových přijde?
Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany
• 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,

města Moravská Třebová

• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku,
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,

nabízí:

• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým
výjezdem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle
zjištěných skutečností,

• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),

• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,

• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,

• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná
kontaktní osoba,

• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,

• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,

• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.)
formou SMS na mobil klienta,

• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich
odbavení.

• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,

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: v červenci a v srpnu bude předprodej vstupenek pouze 1 hodinu před začátkem
představení! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz
Filmy označené: * jsou titulkované
jsou ve formátu 3D

Zloba – Královna černé
magie /USA/*

9. 7., 17:00, fantasy/dobrodružný/rodinný,
97 min, vstupné 90 Kč

Zloba bývala nádhernou mladou ženou s ryzím
srdcem, která prožila idylické dětství v mírumilovném lesním království. Jednoho dne však
útočící nepřátelská armáda hrozila zničením
harmonie její země. Ze Zloby se stala nejudatnější obránkyně vlasti… V hlavní roli Angelina
Jolie.

Všiváci /ČR/

te žádné povolení… Prodejní zařízení vlastní, stačí kufr nebo ubrus. Příprava prodejního místa od
7:30. Akce ve spolupráci s odborem majetku města.

Každý se někdy musel zachoval jako Všivák.
Příběh dvou bratrů, které rozdělila jedna žena.

Cháronovi blázni

14. 7., 19:00, drama, nevhodný do 12 let, vstupné 110 Kč

Mikulášovy patálie na
prázdninách /Francie/

16. 7., 17:00, rodinný/komedie/dobrodružný,
vstupné 100 Kč

Prázdniny v mořských vlnách, Mikuláš a přátelé…

Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel /Švédsko/*
21. 7., 19:00, dobrodružný/komedie, nevhodný
do 12 let, 114 min.

Dynamit a tvrdý alkohol prospívají dlouhověkosti - nebo alespoň právě stoletému Allanovi
Karlssonovi, který pro ně chová celoživotní vášeň.

Joe /USA/*

23. 7., 19:00, drama, nevhodný do 15 let, 117
min., vstupné 110 Kč

Drsný příběh o přátelství a obětech, které za to
stojí.

Jak vycvičit draka /USA/ film

pro děti

12. 7., 15:00, animovaný/komedie/rodinný/
fantasy, dabing, 105 min., vstupné 120 Kč

Vzrušující druhý díl epické trilogie Jak vycvičit
draka se znovu vrací do fantastického světa hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného draka
Bezzubky.

Kulturní centrum
FOTOFESTIVAL
Moravská Třebová

28. 6.–24. 8., www.fotofestivalmt.cz

Hravou formou za historií
našeho města
1. 7.–31. 8.

Prázdninová hra pro děti. Výlet do historie našeho města pomocí zábavných kvizů, otázek
a úkolů, které se vztahují k historickému centru a historickým událostem Moravské Třebové.
Odměnou za správné vyřešení úkolů (nejméně
8) bude volná vstupenka do zámecké expozice,
dle vlastního výběru.

Noční prohlídky na zámku
5. 7., začátky prohlídek – 22:00 a 23:00 hod.

Středověká mučírna a Poklady Moravské Třebové.

Love song /USA/*

12. 7., 19:00, komedie/drama/romantický/
hudební, nevhodný do 12 let, 104 min., vstupné
110 Kč

Hudba, která možná nedobude svět, ale určitě si
získá srdce všech.

Na dvorečku ve městě –
Bleší trh

12. 7., 8:00–12:00 hod., dvoreček mezi ulicemi
Cihlářova a Hvězdní v Moravské Třebové

Prodávat a nakupovat může každý! Nepotřebuje-

13. 7., 17:00, zámecké nádvoří, vstup volný

Pochmurná pouliční inscenace, loutkové skeče,
tančení na chůdách a motorová pila. Ba, i několik pyrotechnických efektů a omračující kytarové
sólo. Ale největší tahák tohoto dramatu je Satan,
který zahraje na akordeon… Uvádí divadlo Mimotaurus.

Noční prohlídky

19. 7., začátky prohlídek – 22:00 a 23:00 hod.

Noční prohlídky zámeckých okruhů Středověká
mučírna a Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny.

Na dvorečku ve městě –
Cirkus s princeznou
20. 7., 10:00 hod., dvoreček na ulici Stará
(u Třebovské restaurace)

Veselá pohádka, kterou si pro nejmenší diváky připravil divadelní soubor J. K. Tyla Mor. Třebová.

Pískomil se vrací

20. 7., 15:00, zámecké nádvoří, vstup volný

Jedinečná hudební show nejen pro děti. Členové této kapely Vám budou povědomí. Možná
i styl písniček Vám přijde známý, není to náhoda!
Většina postaviček z Pískomila, ale i jeho hosté,
se totiž podíleli na repertoáru kapely Kašpárek
v rohlíku. Dobrých písniček není nikdy dost!

Moravskotřebovský
bramborák

26. 7., 14:00–24:00, zámecké nádvoří

Vystoupí: FOLK TEAM, Ivo
Jahelka, Mirek Paleček, BG
NOVA, QUANTI MINORIS,
FLERETa HOP TROP

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

Stálé expozice

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

Pozvánky

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ČESKÝ

MS JEZEVEC CHORNICE pořádá
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZO v Moravské Třebové
ve spolupráci se
Zdravým městem Moravská Třebová

20. SPORTOVNĚ DĚTSKÝ DEN

& PYTLÁCKOU NOC

pro rok 2 0 1 4

dne 18. - 19. 7. 2014

v areálu hřiště a okolí v CHORNICÍCH

vyhlašuje již tradiční soutěž

(koná se za každého počasí - velkokapacitní stany)

j

zvěřinové klobásy, kančí guláš, kančí řízek, prodeod.
h
grilované kuřecí steaky, prase na rožni od 12

Pátek 18. 7.
20.00
21.30

5. PYTLÁCKÉ ROCKOVÁNÍ
í
zeznán
Taneční zábava - kapela KROUNEX
k nero
ginálu
od ori
Koncert
VSTUP 50 Kč
Dvouhodinová show jedné z nejlepších revivalových
skupiny
kapel v ČR. Profesionální podium a světla.

Sobota 19. 7.

VSTUP PO CELÝ DEN ZDARMA

12.00 Skákací hrad, skluzavka, dětský kolotoč, trampolína,
od 16.00 hod. - projížď ky na koních, projížď ky s Batmanem v Batmobilu
12.00 Fotbalový turnaj starších pánů
od 13.00

do 15.00 Dětský den - dětské soutěže o ceny

od 13.30 Firma JET ARROWS - modeláři

Vystoupení a přehlídka 5 ks vrtulníků, předvedení turbínového vrtul.
pouze 2 ks v ČR, ukázky video záznamu z akce, předvedení autíček
s možností zapůjčení dětem, jízdy na čtyřkolce

14.00 Malování na obličej a tetování pro děti

14.00 Ukázka hasičské techniky, pro děti pěna

14.15 Vystoupení rytíře Vraždy ze Sudic

Ukázka práce s dřevcem, použití kopí, ukázky ovládání koně

Celodenní
ny
soutěže o ce
Hlavní cena

Hodnoceny budou nejpestřejší, nejzajímavější květinové výzdoby
na balkónech, oknech a v předzahrádkách.

- POBYT
KU
V CHORVATSevizor,

tel
pro dvě osoby, .
sekačka atd

15.15 Vystoupení motocyklového kaskadéra
Lukáše Petráčka z teamu Crazy day
(8x mistr ČR v trialu, 3. místo z ME a účastník světové kask. show v Praze)

15.45 Vystoupení profes. motocyklových kaskadérů z teamu Crazy day
Kaskadérské jízdy na čtyřkolkách a silničních motorkách

16.00 Tanková bitva o město Bastogne s použitím pyrotechniky
Ojedinělé vystoupení v Evropě obřích modelů tanků a automobilů v měřítku 1:6.
Modely měří 1,5 m a váží až 65 kg. Vystoupení komentuje Vlado Randa ze Slovenska.

16.45
17.30
17.45
18.30

19.00
ELEKTRO
PLOŠINY

Ukázka výcviku služebních psů Policie ČR Svitavy
Vystoupení motocyklového kaskadéra Lukáše Petráčka
Vystoupení prof. motocyklových kaskadérů - show v jízdě na skútrech
Vystoupení rytíře Vraždy ze Sudic ukázka použití meče, projetí ohněm na koni atd.

Pytlácká zábava s kapelou DEFEKT a KROUNEX

VSTUP ZDARMA

Smyslem soutěže je rozkvetlé město z hlediska pestrosti,
barevnosti předzahrádek
nebo bohatosti zeleně na oknech, balkónech, v okolí firem ....
Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1 – 2 fotografií
se jménem a adresou na e-mail lliskova@mtrebova.cz
nebo nahlášením svého jména
a adresy na telefonní číslo 461 353 105.
Fotografie jsou poté zajišťovány organizátory soutěže.
Uzávěrka soutěže je 29. srpna 2014.
Deset vyhodnocených květinových výzdob
bude odměněno věcnými cenami.

Obec Chornice

Zdeněk Schreiber

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu. Děkují všem sponzorům, jejichž seznam bude prezentován na akci.

Moravskotřebovské
vlastivědné listy

Právě vyšla další dvě čísla Moravskotřebovských vlastivědných listů – 22 a 23. Číslo 23
je sborníkem příspěvků z pracovního semináře
Františkánský klášter v Moravské Třebové. Historie, stavební vývoj, umělecká výbava, který se
konal v muzeu v roce 2012. Cena jedné publikace je 30 Kč.
Obsahy čísel:
MVL 22
František John
Památné zvony v Hradci nad Svitavou a v Městečku Trnávce
Jana Martínková
Z historie domu č. p. 1 v Moravské Třebové
Jiří Ošanec
Studená Loučka filokartistická
Tomáš Janda
Nedokončená dálnice Vratislav – Brno – Vídeň
v okolí Moravské Třebové
Lukáš F. Peluněk
Učitel a žák. Emil Tutsch a Jaroslav Mackerle
na poli vlastivědného bádání o Malé Hané
ZPRÁVY
Ing. Jan Suchomel – Reinstalace muzejní expozice – Pracovní semináře v letech 2012 a 2013
– Otevření Cesty od renesance k baroku – Publikace věnované regionu v roce 2012
MVL 23
Iva Ondrová
Historie františkánského řádu v Moravské Třebové
Veronika Skopalová
Stavební vývoj kostela sv. Josefa a jeho architektonický kontext

Matyáš Franciszek Bajger
Interiérová knihovna františkánů v Moravské Třebové
Radomír Slovik
Mobiliář a výzdoba františkánské knihovny
v Moravské Třebové
Vladislava Říhová
Křížová cesta moravskotřebovských františkánů
– stopování ztraceného díla
Jan Vojtěchovský – Daniela Urbanová
Restaurování nástěnných maleb v ambitu františkánského kláštera v Moravské Třebové

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

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

Výstavy v rámci Fotofestivalu
Moravská Třebová 2014
Výstavy potrvají do 24. 8. 2014

Pavel Mára (výstavní sál v prvním patře)
Johana Pošová (výstavní sál v přízemí)
Ateliér Rudo Prekopa FAMU (dvorana)

5.7. Dance
Party s hruškou
Dj Fuller
/ vodka Amundsen hruška za akční cenu 15 Kč

12.7. Namražená
Jägr Party
Dj Pegas /
ledově namražený Jägr za akční cenu

večer s největšími hity
19.7. Retro
Dj Maty
26.7. Broskvová
Party
Dj Tony /

vodka Amundsen broskev za akční cenu 15 Kč
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Školy

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Environmentální výchova v ZŠ Kostelní náměstí
Naší škole byl v únoru propůjčen Klubem ekologické výchovy na léta 2014 až 2016 titul Škola
udržitelného rozvoje 1. stupně. Česká školní inspekce ve své zprávě uvedla zmínku o naší zřetelné snaze vést žáky na 2. stupni k naplňování
přírodovědné a sociální gramotnosti a zvýšené
pozornosti environmentální výchově, osvětě
a vzdělávání. Naši žáci se tak mohou zúčastnit
exkurzí, rozličných projektů a akcí s tematikou
ochrany přírody. Letošní nabídka byla skutečně
pestrá. Začátkem září se díky mnohaleté spolupráci naší školy a Průmyslového muzea Mladějov mohli žáci 8. tříd zúčastnit třídenního pobytového výchovně-vzdělávacího projektu Mezi
pražci mladějovské úzkokolejky. Projekt se zakládal nejen na přírodovědných laboratorních

pracích. Škola tento projekt prezentovala vydáním sborníku vytvořeného žáky a malou výstavou na radnici, kterou si mohli její návštěvníci
prohlédnout během října 2013. Šesťáci se zase
v říjnu vydali v rámci výuky pracovních činností na Floru Olomouc, kde si prohlédli nejen
největší podzimní výstavu ovoce, zeleniny, ale
i sbírkové skleníky. V polovině listopadu se
osmáci pod dohledem vyučujících chemie vydali na Laboratorní den Univerzity Pardubice.
7. 4. byl pro žáky 2. stupně připraven projekt
na podporu Světového dne zdraví, který se letos zaměřil na nemoci přenášené biologickými
vektory (zejména klíšťaty a komáry). Cílem
bylo zvýšit informovanost o možných nákazách
a jejich prevenci. V ČR se kampaň zaměřila na

klíšťovou encefalitidu a lymeskou boreliózu.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili programu pardubického centra Paleta o možnostech využití
11 běžných bylin, z kterých si namíchali čaje
a vyrobili mýdlo. V dubnu se šesťáci vydali na
exkurzi do Planetária v Brně na program Cesta
k planetám, žáci 7. třídy vyrazili do ZOO Lešná s připravenými pracovními listy. Ještě začátkem května na školním hřišti proběhla prezentace Dravci a sovy. V červnu se vydali žáci
vyšších tříd do Olomouce na Veletrh vědy a výzkumu 2014. Děkujeme Jiřímu Křetínskému za
besedu s žáky 6. ročníku o revitalizaci parčíku
pod kostelem a za praktické lekce výsadby sazenic aksamitníku v parku u muzea.
Alena Parketová, koordinátor EVVO

Netradiční loučení družiny na křižovatce
Žáci školní družiny po dohodě se svými kamarády ze školní samosprávy se rozhodli letošní
školní rok zakončit netradičně. Netrvalo dlouho a nápad na výlet s přespáním byl na světě.
A kam se vydali? Do domu dětí a mládeže, kde
pro ně jejich starší kamarádi připravili zajímavý program. Nejdříve se všichni ubytovali a po
dobré svačině nastoupili k plnění úkolů na stez-

ce odvahy. Úkoly, které žáci plnili byly zaměřeny na znalosti z přírodovědy a dopravní výchovy. Jedním z úkolů bylo vyřešit tajenku, která
jim prozradila správnou cestu k hledanému pokladu. To bylo radosti, když poklad objevili.
Další překvapení je čekalo po večeři. Účastníci
výletu vystoupali na kopec s hvězdárnou, kde
je očekávala paní Jarošová. Vysvětlila jim něco

Konec školního roku ve Zvonečku
Tento rok opouští naší školku 13 dětí, které jdou
do školy. Možná se mi to jenom zdá, ale za ten
rok se děti v kolektivech dvou tříd stmelily natolik, že vznikla mezi dětmi opravdová přátelství.
A to nejen mezi dětmi, které půjdou do školy. To
naši paní učitelku vedlo k tomu uspořádat s dětmi
svatební den, kdy se děti slavnostně oblékly, bylo
mnoho holčiček nevěst a mnoho ženichů. Formou

hry si děti ukázaly, jak se taková svatba připravuje, jaké jsou zvyky, jak vypadá svatební obřad
a hostina. Chtěla bych moc poděkovat, rodičům
a prarodičům, že nás podpořili a opravdu s velkým nasazením pomohli při přípravách. Napekli dorty, koláčky, zákusky, darovali svatební dar,
květiny. Moc si vážíme Vaší podpory a pomoci,
děkujeme. Kolektiv I. MŠ Piaristická – Zvoneček

Město přispělo na pobyt v přírodě
Přijeli jsme 26. května do RS Radiměř, vybalili
jsme si věci, pak nám učitelé převlečení za řecké
bohy vysvětlili, o co celý týden půjde. Rozdělili nás do družstev, my jsme si vymysleli názvy
skupin. Jména bohů, která byla těžko zapamatovatelná, jsme si trošku poupravili, aby se nám
lépe vybavila (Athénu na Anténu, Harmonii na
Harmoniku…). V průběhu akce jsme plnili nejrůznější úkoly, ve volných chvílích jsme chodili

na procházky, hráli fotbal, líný tenis, jezdili na
autíčkách, malovali a hráli karty.Ve středu večer byla oblíbená diskotéka a ve čtvrtek jsme
i přes celodenní déšť opékali špekáčky, protože hned vedle chaty bylo kamením ohraničené
zastřešené ohniště. Děkujeme městu Moravská
Třebová za příspěvek na tuto akci. Bylo nám
tam krásně a příští rok se těšíme na další školu
v přírodě.
Žáci praktické školy dvouleté

Žáky od kostela baví přírodověda
V průběhu celého školního roku se naši žáci
zúčastnili řady soutěží z přírodních věd. Od
září do prosince probíhala na škole dobrovolná
přírodovědná soutěž Voda je život, kterou připravila vyučující přírodopisu pro žáky od 5. do
9. ročníku k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce. Dne 16. 10. 2013 si mohli žáci 8. a 9.
ročníku poměřit úroveň svých znalostí v soutěži Přírodovědný klokan, v úrovni kadet. Třemi
nejlepšími řešiteli se stali: Aneta Jiroušová, David Hejda a Tomáš Moravec. 5. 2. 2014 si žák
devátého ročníku David Hejda poměřil své znalosti z chemie v soutěži O putovní pohár Jaroslava Heyrovského na Gymnáziu v Jevíčku, kde
se sešlo 48 soutěžících z devíti základních škol.
Byl mezi pěti výbornými žáky, kteří soutěžní
úkoly vyřešili bezchybně. Od předjaří se žáci
připravovali na přírodopisné soutěže. U žáků
5. až 9. ročníku se jednalo o poznávání živo-

čichů, kde od školního až po okresní kolo prokázal výborné znalosti žák 6. B Vojtěch Krejčí,
který v okresním kole obsadil 5. místo. V poznávání rostlin postoupili z prvních míst do
okresního kola 2 žáci, Jan Medřík z 5. A a opět
Vojtěch Krejčí. Vojta obsadil krásné 2. místo,
Honzík čtvrté. Zapálení přírodopisci se zúčastnili školního a poté okresního kola Biologické
olympiády s tématem Světlo a barvy v přírodě.
Pro postup do okresního kola po zvládnutí teoretického testu, laboratorní a určovací části museli ještě vyřešit vstupní úkol. Oba účastníci řešili úkol číslo 4 – Pokusy s rostlinnými barvivy.
V kategorii C (8., 9. ročník) obsadila 15. místo
žákyně třídy 8. A Vendula Školařová. V kategorii D (6., 7. ročník) obhájil velmi pěkné 5. místo
žák 6. B Vojtěch Krejčí. Snad bude příští školní
rok na úspěchy našich žáků ještě štědřejší.
Alena Purketová, vyučující

málo z astronomie a ukázala jim, jak vůbec taková hvězdárna vypadá a co je v ní všechno
k vidění. Do doby, než se otevřela střecha hvězdárny a všichni si měli možnost prohlédnout
oblohu hvězdářským dalekohledem, žáci plnili
různé hry a kvizy. Na závěr si všichni užili „baterkovou diskotéku.“ Unaveni, ale plni dojmů
a zážitků, se vraceli zpět do DDM, kde na ně
čekaly spacáky a matrace. V sobotu dopoledne
se všichni rozjeli spokojeni do svých domovů.
Jana Krejčová, vychovatelka ŠD

Školní akademie
Ve středu 4. června se konala v sále muzea tradiční školní akademie Speciální
základní školy, mateřské školy a praktické školy Mor. Třebová ve spolupráci
s Kulturními službami města. Celkem se
podařilo připravit 11 různých vystoupení, jejichž dokonalé ozvučení a osvětlení
po celou dobu představení sledoval zvukař Roman Juriš, za což mu patří velké
poděkování. Ale vraťme se na začátek.
Jednotlivé třídy nejdříve nacvičily svá
vystoupení samostatně. Úsilí všech vyvrcholilo na dopolední generální zkoušce,
kde se na pódiu potkávaly děti trochu jinak, než jak se setkávají o přestávkách na
chodbě či v areálu školy. Nejmladší děti
z mateřské školy, starší děti ze základní
školy praktické či speciální a nejstarší
děti z praktické školy navzájem sledovaly svá vystoupení a odměňovaly se potleskem i během zkoušky. Všichni žáci se
na samotné odpolední vystoupení moc těšili. Chtěli ukázat rodičům, co se vše naučili. Hosty školní akademie byli starosta
města Miloš Izák a Dagmar Krhlová za
společnost VHOS, a.s. Programem provázela moderátorská dvojice Lída Knoblichová a David Kanka. Všechna vystoupení se povedla a vystupující žáci se
z pódia rozloučili závěrečnou písní Lásku
chceme vám dát, ve které se sólově představila Barbora Cínová. Poděkování patří městu Moravská Třebová za finanční
podporu, díky které dostali všichni vystupující žáci drobnou odměnu.
Za Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Lenka Moravcová

Historie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Příběhy z muzejního depozitáře XI.
Pamětní deska z počátku první světové války
Moravskotřebovský památník obětí první
Letos si připomínáme 100. výročí vypuknutí
světové války
první světové (nebo také Velké) války.
Už tehdy, na počátku války, bylo v Mo28. července 2014, měsíc po Sararavské Třebové plánováno zřízení památjevském atentátu, při němž zahynul
níku padlých, myšlenka však byla realirakousko-uherský následník trůnu
zována mnohem později. Památník 265
s manželkou, vyhlásilo Rakouskopadlých a 19 pohřešovaných a zemřelých
-Uhersko válku Srbsku. Po prvním
v první světové válce byl na dnešním Rybvpádu rakouské armády do Srbska
ním náměstí odhalen až v roce 1932. Kasrbská armáda zprvu ustupovala, poté
menický mistr Rudolf Pfitzner jej vytvořil
se však odhodlala k protiútoku. Brzy Vojenský záslužný z šedé slezské žuly a ozdobil koulí s bronzačaly přicházet zprávy o padlých kříž s válečnou
zovou plastikou orla. Uprostřed byl nápis
nebo zraněných obyvatelích Morav- dekorací z r. 1914 „Die Heimat ihren toten Helden“ („Vlast
ské Třebové a na další čtyři roky se staly pravisvým mrtvým hrdinům“), po stranách letopočty
delnou rubrikou v místním tisku.
1914 a 1918. Na památníku bylo upevněno dvanáct
desek se jmény obětí, mezi prvními i jméno Otto
Winklera. Památník pod kaštany ovšem nevydržel
Pamětní deska
dlouho, po druhé světové válce byl stejně jako mnoV muzeu se zachovala pamětní deska v podobě
ho dalších podobných pomníků odstraněn.
-jmlitinového tlapatého kříže s rameny podloženými
vavřínovým věncem, vysoká 29,3 cm a široká
29,1 cm. Na ploše kříže je nápis: „Aus diesem
Hause fand den Heldentod fürs Vaterland Otto
Winkler k. u. k. Hauptmann im 60. Inf. Reg. in
Bosnien am 24. 10. 1914.“ (V doslovném překladu: „Z tohoto domu našel hrdinskou smrt za
vlast Otto Winkler, c. a k. kapitán 60. pěšího pluku v Bosně 24. 10. 1914.“) Na zadní straně desky jsou dva otvory pro šrouby.
Původ a rodný dům Otto Winklera
Otto Winkler byl moravskotřebovský rodák. Narodil se 25. března 1873 v městském domě č. p.
36 a 26. března byl pokřtěn jmény Otto Maria
Josef. Jeho otec byl kožešnický mistr Josef Winkler, matka Emilie byla dcerou „soukenického
továrníka“ Ignaze Steinbrechera.
Dům č. p. 36 na dnešním náměstí TGM 21, ve
kterém rodina bydlela, získal Josef Winkler
v roce 1874 do vlastnictví a rekonstruoval jej.
Právě na něm byla zřejmě o čtyřicet let později
instalována pamětní deska.
Vojenská kariéra a smrt Otto Winklera
Díky nekrologu zveřejněnému v místním tisku
jsme informováni o vojenské kariéře a okolnostech smrti Otto Winklera. Absolvoval kadetní
školu v bývalém kartuziánském klášteře v Brně
– Králově Poli. Sloužil pak u pluků č. 66, 67
a 60. V Bosně byl dvanáct let, z toho deset let na
srbské hranici, nakonec jako velitel 5. roty 60.
pěšího pluku. Už v mírových dobách mu císař
propůjčil vojenskou záslužnou medaili známou
jako Signum Laudis, po vypuknutí válečného
konfliktu získal vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací. „Válečná dekorace“ byla k vyznamenání připojována od roku 1860, kdy začalo
být udělováno i v době míru; válečná dekorace
se udělovala během válečných konfliktů. Vlastní
záslužný kříž byl tlapatý, bíle smaltovaný s červenými okraji a dvouřádkovým nápisem VER /
DIENST (= zásluha), válečná dekorace spočívala ve vložení vavřínového věnce – u hodnosti
kapitána zřejmě stříbrného – mezi ramena kříže.
Právě ve formě tohoto vyznamenání byla vytvořena pamětní deska Otto Winklera.
Při druhé ofenzívě rakousko-uherské armády
proti Srbsku, 24. října 1914 stál Winkler v čele
své roty v bitvě proti Černohorcům na Romanja Planina, kde v 16:30 padl. 16. listopadu byla
za něj sloužena zádušní mše v moravskotřebovském farním kostele.

Úmrtní oznámení Otto Winklera

Památník padlých v Moravské Třebové

Pamětní deska Otto Winklera
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Pracovníci Domu dětí a mládeže Mor. Třebová děkují touto cestou všem svým externím spolupracovníkům za jejich skvělou práci s dětmi ve školním roce 2013/2014 a těší se na další spolupráci
v novém školním roce. Rádi bychom také poděkovali kulturním službám, zdravému městu, školám
a všem dalším spolupracujícím organizacím, bez
jejichž vydatné pomoci by nemohly proběhnout
některé akce DDM.
Předběžná nabídka zájmových kroužků na
školní rok 2014/2015
V novém školním roce Vám opět nabídneme možnost zájmového vzdělávání Vašich dětí v kroužcích DDM pod vedením odborných pedagogických pracovníků.
Taneční: solimánky začátečníci a pokročilí, country tance, taneční kroužek pro MŠ, taneční kroužek pro rodiče s dětmi, mažoretky, street dance pro
kluky a holky 1. stupně ZŠ
Sportovní: plavání a vodní sporty pro děti z MŠ,
plavání a vodní sporty pro děti ZŠ, aikido pro děti,
aikido pro dospělé, atletika, basketbal, bowling,
buď fit – cvičení pro MŠ, florbal, gymnastika, karate, kolektivní sporty, kopaná, korfbal, lezení na
umělé stěně, líny tenis, smíšený volejbal, squash,

stolní tenis, střelecký začátečníci, střelecký pokročilí, střelecký Křenov a Dlouhá Loučka, thaibox,
vybíjená, zdravá záda, zdravotní cvičení, jezdecký,
sportovky pro 1.-3. tř. ZŠ, sportovky pro MŠ, rytmika, jóga, kalanetika, kopaná, smíšený volejbal
Jazykové: angličtina, němčina, ruština
Ostatní: agility – pes, můj kamarád, astronomický, dramatický, fotografický, kadeřnický, kosmetičky, kuchtíci, turistický, chovatelský
Hudební: kytara začátečníci, kytara pokročilí,
flétna,
Rukodělné: keramika pro děti, keramika pro
dospělé, točení na kruhu, chvilka pro tebe, kreativ, korálek – šperky pro radost, praktická dívka,
šmoulové, piráti pro kluky a holky 1.-5. tř. ZŠ, piráti pro ZŠ Dlouhá Loučka
Upozorňujeme, že nabídka je prozatím orientační, podrobná nabídka zájmových kroužků
bude k dispozici v srpnovém zpravodaji.
Tip na prázdniny
Noci na hvězdárně – při jasném počasí hlavně pozorování oblohy a pro zpestření hry, při špatném
počasí naučné soutěže a pro zpestření celonoční
hra. Každý týden ze soboty na neděli od 18:00 hod.
Začínáme 28. 6. a končíme 30. 8. Vybrat si můžete

kteroukoli sobotu, která se Vám hodí. Děti dovede
pokud možno někdo z rodičů ke hvězdárně, domluvíme se na způsobu komunikace a kdy si ráno
máte pro děti přijít. Termíny si prosím rezervujte
s předstihem na emailové adrese: dagmar.jarosova149@seznam.cz nebo sms na 604 864 847. Další podrobnosti naleznete na webu www.hvezdarna-mt.cz.
Dne 28. 5. v AIKIDO klubu DDM Moravská Třebová proběhly historicky první zkoušky na klubové
technické stupně. Zkoušky pro děti připravil a komisi předsedal Miroslav Klíč. Spolu s ním v komisi
zasedli další trenéři Josef Plch, Petr Čížek a jako
přísedící Jan Gečnuk. Klubové zkoušky byly provedeny dle zkušebního řádu České federace Aikidó
(ČFAI), nicméně mají platnost omezenou na náš
moravskotřebovský klub. Uchazeči o celostátně
platné zkoušky mohou při splnění předepsaných
požadavků požádat o zkoušky v rámci ČFAI, které
jsme rovněž členem. Pro zajištění zkoušek ČFAI je
naší devizou Zdeněk Blokša, trenér pro pokročilé
a držitel mezinárodního mistrovského stupně Shodan Aikikai. Zkoušek se zúčastnilo celkem deset
dětí. Úspěšně absolvovali a certifikát za klubový
technický stupeň 6 kyu si odnesli: Miroslav Klíč,
Lukáš Hanáček, Jan Hrubý, Martin Bína, Vojtěch
Drozd a Andrea Baranoková. Úspěšným absolventům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za
projevenou odvahu. Těšíme se na další společné
tréninky, které začnou v říjnu 2014. Miroslav Klíč

Projektové aktivity zpestřily závěr školního roku v gymnáziu
I konec školního roku přinesl žákům moravskotřebovského gymnázia bohatou nabídku exkurzí
a projektových dní, které proběhly díky projektu
V úvodu června se žákům 7. AV a 1. IS naskytla jedinečná příležitost strávit čtyři dny v regionu
severozápadních Čech. Účastníci cestou navštívili
meteorologickou stanici na Milešovce a pískovcové skalní město Tiské stěny. Dále si prošli města západočeského lázeňského trojúhelníku. Dle
reakcí septimánů i prváků z informačních služeb
největší ohlas z celé expedice vzbudila prohlídka
povrchového dolu na hnědé uhlí v Mostě a tepelné
elektrárny v Tušimicích. Tady se všem díky vstříc-

Dopoledne pro děti

V sobotu 31. května využilo několik desítek
dětí a jejich rodičů pěkného počasí a přišlo si
vyzkoušet zábavné úkoly a hry, které byly pro
děti připraveny u naší klubovny. Kromě bohaté
odměny za náročné výkony, byly pro návštěvníky připraveny i fotky z Vandru pro děti, které si děti odnesly společně se zážitkem ukázky
činnosti Turistického oddílu mládeže Čochtani.
Celá akce proběhla za podpory města Moravská
Třebová a občanského sdružení Active21. Děkujeme Vám za účast a těšíme se na další společné
akce a dobrodružství.
TOM Čochtani Moravská Třebová & Active21

nosti průvodců podařilo nahlédnout mimo jiné i do
vnitřních prostor funkční chladící věže. Při zpáteční cestě do Pardubického kraje patřil čas také
prohlídce Koněpruských jeskyní. V rámci projektového dne Fyzika lidského těla byla pro žáky
tercie nachystána řada zajímavých úloh, během
nichž pracovali mimo jiné se speciálními senzory
společnosti Pasco, jejichž prostřednictvím měřili
srdeční aktivitu nebo objem plic. Získané hodnoty
poté vyhodnocovali a využívali pro výpočty
různých indexů. Barvy v chemii, tak se jmenoval
projektový den, který lektoři připravili pro žáky
3. AV a 4. AV. Jeho hlavním cílem bylo seznámit
žáky s rostlinnými barvivy a se základními postupy, které je nezbytné využívat při práci s barvami. Během aktivity žáci prováděli různé pokusy
a sledovali, jak se barevně odlišují vzniklé smě-

si. Došlo také na využívání barev v praxi. Žáci si
vymalovali vybrané učebny podle vlastních návrhů, pořídili digitální fotografie a jednotlivé objekty upravovali v grafickém programu na počítači.
Prostředky každodenní hygieny byly ústředním tématem dalšího z projektových dní Chemie v životě člověka. Žáci 5. AV zkoumali sloužení zubních
past, mýdel a pracích prášků, zajímali se o jejich
vliv na životní prostředí. Fantazie kvintánů dostala prostor při navrhování obalů pro uvedené produkty. Součástí dne se stala také práce na počítači,
kdy žáci vytvářeli 3D modely chemických látek,
které se používají při výrobě zmíněných čistidel.
Během uvedených projektových aktivit si žáci
prohloubili své znalosti v různých oborech a získané informace se jim jistě budou hodit i v praktickém životě. Za projektový tým Jiří Hrbata

Ze soutěží o přírodě přibyly medaile
Školní rok 2013/2014 byl v přírodovědných soutěžích pro naši školu velmi úspěšný. Žáci se připravovali pod dohledem svých učitelek I. a II. stupně
na nejrůznější soutěže. V poznávání přírodnin (hub,
rostlin, živočichů) v oblastním kole si naši žáci odnesli celkem tři 1. místa, pět 2. míst a tři 3. místa. Do okresního kola pořádaného pro žáky 5. až 9.
ročníku se pak podařilo probojovat třem žákyním.
Klára Minarčíková z 8. ročníku dosáhla na bronz,

Sabina Štrambachová z 9. ročníku na pěknou bramborovou medaili a nejmladší Monika Záplatová z 5.
ročníku se soutěže zúčastnila letos poprvé. Škoda,
že do okresního kola nepostupují i žáci mladší! Dalšího krásného úspěchu dosáhla Klára, která se po
absolvování okresního kola biologické olympiády
umístila v krajském kole na 11. místě, a tak si ve
srovnání s loňským rokem o jedno místo svoje skóre vylepšila.
Radomíra Zvejšková, ZŠ ČSA

Dětský den ve speciální základní škole
Je čtvrtek 5. června a my máme před sebou jeden z nejkrásnějších dnů. Dnes se na naší škole
slaví Den dětí. Nejdříve dostáváme krásné ceny
za výtvarné práce v soutěži Zdravého města na
téma „kouření“. Výkresy můžete vidět během
velkých prázdnin v útulném prostředí Laskavárny. Nyní nás už čeká den plný her a soutěží,
ale přeci jenom je zde letos něco netradičního.
V areálu školy potkáváme pracovníky třebovského supermarketu oblečené do triček se zná-

mými postavičkami Angry birds. Letošní Dětský den nám uspořádali oni. V rámci programu
zajistili účast Policie ČR, městské policie, hasičů, ukázku práce a výcviku s policejními psy,
při které se nám tají dech. Dozvídáme se, jak
výcvik probíhá a co vše pejsci dovedou. Můžeme se posadit do osobního auta a na motorku autoškoly a ptát se na vše, co nás zajímá.
Po bohatém a výborném občerstvení se doslova vrháme na stanoviště s různými soutěžemi.

Dostali jsme každý naučnou knihu Fascinující pravěk, do které získáváme na jednotlivých
stanovištích samolepky a můžeme si je do knih
vlepovat. Poznáváme vůně se zavázanýma očima, skládáme puzzle s motivem Angry birds,
procházíme dráhu s vajíčkem na lžíci, obratně
skáčeme na školní trampolíně. Moc děkujeme
všem organizátorům za skvělý program, který
pro nás připravili. Byl to úžasný Den dětí.
Žáci a učitelé Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Prázdniny pro rodinu
Jednotná půjčovní doba pro děti i dospělé!
po-čt: 9:00–17:00 hod.
so: zavřeno
Umíte odpočívat? – půjčovní výstava na téma
aktivní zdraví
Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa…
– půjčovní výstava cestopisů, turistických průvodců a map
… pro Vaše báječné léto – nejčtenější romány,
letní čtivo, čtenářská doporučení
30. 6.–30. 9. Olomoučtí
Výstava obrazů olomouckých výtvarníků. U příležitosti zahájení výstavy bude uspořádána vernisáž 26. 6. v 15:00 hod. Přístupné v provozní
době: po-čt: 9:00–17:00 hod.
Knihovna dětem
1. 7.–30. 9. Pohádkové bytosti
Výstava fotografií pohádkových bytostí z uměleckého kalendáře Celé Česko čte dětem
1. 7.–30. 9. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá
třída a Kdo čte, ten se nenudí, pořádaných knihovnou ve školním roce 2013/2014
Hrajeme si spolu – na dětském oddělení budou
k dispozici společenské hry (pexeso, puzzle,
kris-kros, scrabble, sudoku, stolní fotbal, aj.)
Čte celá třída
Hlavním cílem soutěže je motivovat děti k pravidelnému čtení a naučit je základům informační
gramotnosti, tzn. orientovat se v knihovně a samostatně vyhledávat potřebné informace. Bonusem je pak kladný vztah dětí ke knihovně. Každá
třída zapojená do soutěže musela v období od

1. 10. 2013 do 31. 5. 2014 alespoň jednou společně navštívit naši knihovnu. Pro úspěch v soutěži je důležité, aby co nejvíce žáků jedné třídy
bylo aktivními čtenáři knihovny, tedy aby četli
a navštěvovali knihovnu i samostatně. Třídní kolektivy pak vytvořily společný čtenářský deník,
který obsahuje minimálně jeden zápis o přečtené
knize od každého žáka. Hodnocení proběhlo ve
2 kategoriích – žáci I. stupně základní a speciální
školy, žáci II. stupně základní a speciální školy
a žáci víceletého gymnázia.
Výsledky 16. ročníku soutěže Čte celá třída
2014:
I. kategorie
1. místo 4. C (ZŠ Palackého ul.) 100 % čtenářů
a 36,08 výp./1 žák
2. místo 3. tř. (ZŠ ul. Čs. Armády) 100 % čtenářů
a 35,67 výp./1 žák
3. místo 3. A (ZŠ Palackého ul.) 100,0 % čtenářů
a 26,04 výp./1 žák
II. kategorie
1. místo 7. tř. (speciální škola) 100,0 % čtenářů
a 21 výp./1 žák
2. místo 3. AV (gymnázium) 86,2 % čtenářů
a 16,55 výp./1 žák
3. místo 4. AV (gymnázium) 83,3 % čtenářů
a 13,58 výp./1 žák
Ve školním roce 2013/20134 se do soutěže přihlásilo 19 tříd s 426 žáky. Žáci vítězných tříd
byli odměněni knihou nebo čtenářským deníkem
a sladkou odměnou. Všem gratulujeme!
Kdo čte, ten se nenudí
V závěru školního roku uzavřela knihovna
10. ročník soutěže pro individuální čtenáře s názvem Kdo čte, ten se nenudí. Čtenáři měli za
úkol v termínu od 1. 10. 2013 do 31. 5. 2014
nasbírat co nejvíce písmenek a sestavit z nich
do soutěžního archu název soutěže a koncem
května předat svůj čtenářský deník s minimálně

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 7. 7. v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se
uskuteční 9. 7. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb na ul. Svitavské. Případné dotazy
rádi zodpovíme na tel: 739 002 744. Půjčovna
zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na
ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba
p. Vašáková, tel. 734 797 498.
Zprávy z OCHMT
Velehrad 2014 - ve dnech 4.-5. 7. jedou zástupci naší charity prezentovat činnost na Velehrad.
Mimo jiné zde budou prodávat výrobky z dílen.
Ukaž, co umíš - 27. května proběhl v refektáři františkánského kláštera další ročník akce
Ukaž, co umíš. Akce měla být jako každoročně
na zahradě pod širým nebem, ale bohužel počasí
s námi nesouhlasilo. I tak to byla velmi vydařená
akce. Přítomné přivítal starosta města a poté začal program. Na úvod jako překvapení předvedli
studenti vojenské střední školy techniky sebeobrany. Po nich nastoupila již tradičně Poupata
z Roztání. A nastal čas soutěží, kde každý před-

vedl své dovednosti. Po vyčerpávajícím výkonu
se všichni těšili na malé občerstvení. Nakonec
nám zatančila opět Poupata z Roztání. Nastal čas
loučení, ale i tak všichni odcházeli s úsměvem
na rtech a malou vzpomínkou na tento den. Děkujeme za účast všem, kteří i přes nepřízeň počasí přišli a za rok se těšíme na shledanou. Akce
se zúčastnili senioři a zdravotně handicapovaní.
Tímto bychom rádi poděkovali za účast Domovu
pro seniory v Moravské Třebové, svazu invalidů
a dále studentům Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové za
jejich pomoc při organizaci. Velké poděkování
patří Zdravému městu Moravská Třebová, které
poskytlo finanční příspěvek, samozřejmě bratrům františkánům za poskytnutí prostor a dalším
sponzorům.
DS Domeček - v průběhu července očekáváme
návštěvu z Hranic na Moravě. Klienti stejného
typu zařízení si udělají výlet sem k nám. Takovéto návštěvy jsou vždy zajímavým zpestřením
běžných dní. Více na facebooku.
Krásné červencové dny plné sluníčka, dovolených a pohody přejí zaměstnanci OCHMT
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8 záznamy o přečtených knihách (tzn. 1 zápis
o knize za každý měsíc trvání soutěže). Písmenka děti dostávaly při každé výpůjčce knihy nebo
časopisu, mohly je mezi sebou vyměňovat a tím
do hry zapojovat další čtenáře. Dětem, které se
umístily na prvních 10 místech, předala knihovna díky štědrým sponzorům zajímavé ceny. Vítězům byly ceny předány při slavnostním ukončení školního roku.
Výsledky soutěže Kdo čte, ten se nenudí 2014:
1. Minarčíková Jana – 4. třída (ZŠ Palackého ul.)
2. Bubeníková Denisa – 5. A (ZŠ Kostelní nám.)
3. DaňkováVeronika – 7. B (ZŠ Palackého ul.)
4. Machálek Oto – 3. AV (gymnázium)
5. Oškerová Kateřina – 1. B (ZŠ Kostelní nám.)
6. Dvořáková Petra – 3. A (ZŠ Palackého ul.)
7. Vavříková Nikola – 2. třída (ZŠ Kostelní
nám.)
8. Burianová Kateřina – 1. B (ZŠ Kostelní nám.)
9. Konečná Eliška – 2. A (ZŠ Palackého ul.)
10. Krajči Matěj – 4. C (ZŠ Palackého ul.)
Knížka pro prvňáčka
Již šestým rokem se městská knihovna zapojila
do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Garantem projektu je Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s nakladatelstvím Triton. Knihovna spolupracovala od listopadu 2013 do konce dubna
2014 s pedagogy prvních tříd základních škol
ve městě a také s pedagogy speciální školy. Děti
byly pasovány na čtenáře městské knihovny,
pravidelně navštěvovaly knihovnu a půjčovaly
si knihy a časopisy. Za dobrou spolupráci škol
s knihovnou byly děti v závěru školního roku
odměněny knížkou vydanou speciálně k tomuto projektu jinak neprodejnou. Ve školním roce
2013/2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny
Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda.
Poděkování
Děkujeme dobrovolnicím, které se zapojily
v období od 5. 1. do 31. 3. do akce Pomáháme
háčkováním. Háčkovali jsme řetízkové základy
pro tkaní koberců. Hotové výrobky jsme předali
pracovnicím a pracovníkům v sociálních službách. Vaše práce měla smysl!

Přípravná třída
zářila na zámku
V úterý 27. 5. se v prostorách velkého
sálu ZUŠ na zámku uskutečnila školní
akademie naší základní školy. Děti si pod
vedením pedagogů základní i základní
umělecké školy připravily kulturní vystoupení. Některé děti recitovaly, jiné
zpívaly, hrály na flétny a dokonce tančily. Děti z přípravné třídy byly slavnostně
pasovány na školáky. Na závěr se předvedli vycházející žáci, kteří si pro publikum připravili zábavně vědomostní hru
Riskuj. Přípravy na scénářích a zkoušky
byly časově náročné, ale celkový výsledek stál za to!!! Děkujeme tímto vedení
ZUŠ za zapůjčení krásných zámeckých
Eva Izáková, ZŠ ČSA
prostor.
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DDM

Moravská Třebová si připomíná 120 let zrodu organizované cyklistiky
Na svědomí to mají naši němečtí spoluobčané na
konci 19. století, kteří 4. července 1894 oficiálně založili moravskotřebovský cyklistický klub.
Klub založil mj. cyklistickou dráhu na Písku a konal i pouliční závody a závody cyklistů, například
1896 v Olomoucké ulici. Po „ustálení“ promýšlel
nové možnosti kreativity, které logicky směřovaly do hřebečského okolí. Hřebečský cyklistický
závod v roce 1900 po silnici Svitavy – Lanškroun
– MT – Svitavy (63 km) na start přilákal i spoustu
jiných zájemců, než jen z Moravské Třebové. Aktivity MTCK trvala do konce roku 1911, 27. listopadu 1911 byl cyklistický klub rozpuštěn a přešel
volně pod TS (tělovýchovné sdružení). Obnovení
činnosti trvalo dlouho, na vině byla hektická doba
- dvě světové války, budování nové společnosti
apod., včetně náročnosti cyklistického sportu.
Poválečná cyklistika byla drahá, náročná pro vyznavače, leč nemohla nebýt. České kolařství muselo, jako podmínku příštího prosazení se, udržovat kontakty s Evropou. Tam se jezdily (a jezdí
dosud tři nejvýznamnější světové podniky: Grand
Tour: Giro d´ Italia, Tour d´ France a španělská
VUELTA. V našich geografických poměrech
vznikla obdoba - Závod míru PBW (Praha-Berlín-Waršava). Závod, na něhož se etablovali potencionální účastníci po účasti na jarních klasikách, pořádaných Favoritem Brno (1957) jako
jednorázové závody. Při hledání ideální trasy se
mj. jezdilo ve směru na Třebíč, Pohořelice, Znojmo či Mikulov. Tento cyklistický festival „Tour
východu“ s více než 500 účastníky vedl po trase
R 43 Brno-Moravská Třebová a zpět.V současnosti se jezdí Brno-Velká Bíteš-Brno.
Závod míru a Moravská Třebová
Největší amatérský cyklistický závod po 2. světové válce ve východní Evropě závod 2. kategorie
UCI (1948) prošel vývojem. Od roku 2007 se závod nekoná z finančních důvodů. Moravskou Třebovou projížděl ZM dvakrát, a to v letech 1972
a 1975.
Členem SVS Favorit Brno se v 90. letech uplynulého století stal i třebovský rodák Dušan Orálek (1974) a úspěchy nedaly na sebe dlouho čekat. V sedmnácti se stal Mistrem ČR ve sprintu
na dráze. Za své pětileté působení to dotáhl až
do české reprezentace. Vyšší mety mu „ukradla“ infekční mononukleóza a jak závratně začal,
tak nečekaně musel skončit. Na kolo sedl znovu
v roce 1999, jen rekreačně a amatérsky, zato s obrovskou snahou a podílem na městské cyklistice. Již rok předtím se stal servismanem bikového
klubu BREDY SPORT TEAM, RUBENA FORT
TEAM, (dnes Rubena Merida MTB), s nímž sjezdil všechny mistrovské závody tuzemské, evropské a seriály světové. Za všemi současnými

Ulicemi Moravské Třebové se prohánějí cyklistické pelotony na strojích nejrůznějších typů
a konstrukcí už více než sto let Ilustrační foto

úspěchy Spěšného, Fořta,
Vokrouhlíka, Bublové, Barenyho, Doležala či Sulzbachera aj. najdeme Oriho
podpis. Zatímním jeho vrcholem se stal městský titul
Cykloman, označující nejlepšího cyklistu města za
rok 2012.
Rubena Tours
Se změnou myšlení a životního stylu na počátku 90. let
20. století se znovu a výrazněji objevují sportovní aktivity související s kolem.
Nastal velký cyklistický
boom. Průkopníkem moderní historie se stal Pavel
Třebovskou cyklistiku v moderní době proslavil Leopold König, vítěz
Brettschneider, který do
ze španělské Vuelty 2013			
Foto: Archív
města „dovedl“ v r. 1996
nejuniverzálnějšího cyklistu města. Stal se místní
profesionální cyklistiku v podobě MTB týmu ve
i regionální specialitou.
spolupráci s firmou z Náchoda. Názvy se měniCykloman = moravskotřebovská specialita
ly: Bredy sport Team, Rubena Fort Team, profe• seriál 10 závodů v průběhu roku (6 měsíců sionální tým Rubena Merida MTB Team (produben až říjen)
fesionální cyklistický tým). Přední čeští jezdci
• různý ráz (cross, silnice, časovka, terénní
v jeho středu se stali silným motivem pro ostatní,
časovka, orientační závod dvojic, pelotonoi domácí cyklisty, ale též v celé republice. Pavel
vý závod, duatlon, triatlon, výjezd do vrchu
Brettschneider, přezdívaný Bredy, spolu s Radoaj.). Každý z účastníků volí podle schopností
vanem Fořtem, legendou české cyklistiky a účasta svých ambicí, zúčastnit se mohou „hobíci“
níkem olympijských her, jako první v České reaž po cyklisty různého stupně výkonnosti
publice uspořádal seriál cyklistických závodů pro
• měření sil probíhá v absolutní kategorii (bez
děti v centrech velkých měst pod názvem Rubena
věkového a genderového zacílení), stejně tak
Tours. Divákům nabízeli vrcholnou sportovní pov sedmi/devíti věkových kategoriích
dívanou v podání nejlepších českých bikerů a na• alespoň jediného závodu se zúčastňuje vždy
bitý doprovodný program, dětem a všem milovnív roce 300 různých osob tím, že mnozí opakům horských kol pak závodění a spoustu soutěží.
kovaně (počítá se sedm nejlepších výsledků),
Seriál Rubena Tours dával jedinečnou možnost
znamená to v průměru 800 cyklistů na startu
zazávodit si především dětem, úplným závodnic10 volitelných závodů)
kým nováčkům, stejně jako těm, kteří už nějaké
• nejde jen o sportovní konfrontaci cyklistů, je
zkušenosti měli. V jednom závodu se zúčastnilo
to za dobu existence (od r. 2002) i význampřes 800 závodníků a mnoho diváků, což dokláná společenská záležitost; podnik vždy končí
dá jeho velkou popularitu. Seriál zavítal do osmi
„zábavou“ a všestrannou diskuzí o cyklistice
měst v České republice a dvou měst mimo ČR,
a sportu vůbec
a to v Polsku a na Slovensku.
• pověstná je „rodinná“ a přátelská atmosféra
Členy moravskotřebovského profesionálního
na všech závodech, ceny, které nebere v záMTB týmu byli přední jezdci, kteří tvořili podvodě jen vítěz, ale formou tomboly kdokoliv
statnou část cyklistické reprezentace na mistrovz účastníků
ství Evropy i MS - Radovan Fořt, Milan Spěšný,
• každý z podniků organizuje jedna pořadatelTomáš Doležel, Petr Sulzbacher, Ilona Bublová,
ská dvojice (tedy 20 a více pořadatelů) a sami
Tomáš Vokrouhlík a další (mnozí stále závodí
též závodí; k nim přistupuje dvacítka nadšena reprezentují). Dva posledně jmenovaní se doců, tvořící jury, časoměřiče apod.
konce probojovali mezi adepty v anketě Sporto• seriál „zrodil“ i své dítko Cyklománka. Jeho
vec Moravské Třebové. Aktivita P. Brettschneifilosofie je jednoznačná: přitáhnout k cyklisdera pokračovala dále na jiné celostátní úrovni.
tickému sportu i ty nejmladší, zejm. děti závoV roce 2003 uspořádal v Moravské Třebové fidících dospěláků, čímž jim odpadá okamžitá
nále Českého poháru horských kol, v roce 2004
starost o ně a současně vzrůstá chuť dětí pradokonce se ve městě konalo Mistrovství ČR horvidelně sportovat
ských kol. Od roku 2005 pořádá BREDY Mo• nejvíce těší organizátory - dnes CK Slovan,
ravskotřebovský cyklomaratón horských kol, ktepod jehož křídla se pořadatelé sdružují, rosrý letos oslaví desáté jubileum.
toucí účast sportovců nejen z regionu, v podDalší linii rozmachu cyklistiky představoval Petr
statě z celé ČR. Mnozí závodníci se ve městě
Štěpař, tehdy duatlonový reprezentant kategorie
dávno více než domestikovali
Master (účastník ME, MS). V roce 1999 uspořá• seriál Cykloman dávno přerostl regionální
dal pro vyznavače atraktivní sportovní disciplíny
úroveň; získal prestižní cenu Akce roku 2010
triatlonový závod Papírák (Papierman). Po jeho
regionu Svitavska
úspěchu, zejména nadšení 70 místních cyklistů,
• ne nadarmo se tak Moravské Třebové přese zrodila myšlenka uspořádat seriál sestavený
zdívá „hlavní město cyklistiky“, též „Mekka
z více závodů různého charakteru (zprvu 2-4).
cyklistiky“ (na počet obyvatel registrujeme
Diskuze se později proměnily v realitu, zkoušpatrně největší počet cyklistických podniků
ka v r. 2001 byla zdařilá, takže od r. 2002 byl na
v ČR). V průběhu roku se tu konalo a koná až
světě CYKLOMAN - seriál silničních, terénních
15 různých cyklistických podniků
a městských cyklistických závodů o pohár pro

Aktuality

Přehled Cyklomanů
Za 13 let své existence získalo titul „cyklomana“
pro nejuniverzálnějšího cyklistu města Moravská Třebová sedm vynikajících cyklistů, z toho
mnozí opakovaně. Nadvládu domácích jezdců
přerušil jediný „cizinec“ poličský Boštík. 2002
- Štěpař, 2003 - Častulík, 2004 - Doležel, 2005
- Pocsai, 2006 - Pocsai, 2007 - Pocsai, 2008 Doležel, 2009 - Kadidlo, 2010 - Boštík, 2011 Orálek, 2012 - Boštík, 2013 - Doležel
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Vznik CK Slovan M. Třebová a jeho aktivity
Mnohostranné aktivity v oblasti cyklistiky se jevilo jako důležité a účelné zastřešit pod nějaký
subjekt, jímž se stal v roce 2000 vzniklý Cyklistický klub (CK) TJ Slovan (V. Dokoupil, prezident 2000-2012; M. Mička, předseda 2012-dosud). Ten mj. dal Cyklomanu (později Cykloman
Haibike, Cykloman Focus – dle sponzorů) nezvratitelnou tvář a formát.

Osobnosti cyklistiky ve městě
Za poslední 3 dekády přibylo ve městě hodně cyklistů, kteří udávali tón a stali se vzorem
ostatním a rozvíjeli povědomí Moravské Třebové jako města cyklistiky. Připomeňme namátkou
některé z nich:
ORÁLEK Dušan (1974) – dráhová cyklistika
Favorit Brno 1988-1992, čs. reprezentant (1988
juniorský přeborník ČR na silnici, 2. místo ve
sprintu jako junior mezi muži v závodě šesti zemí střední Evropy, 1992 juniorský mistr
ČSFR ve sprintu); v současnosti všestranný cyklista, organizátor cyklistických podniků ve městě
(ORI Cup), cykloman za rok 2012
KREUZIGER Roman (1986) – rodák z M.
Třebové, v současnosti nejlepší český silniční cyklista, reprezentant, účastník OH (Peking,
Londýn), MS, ME, závodů Pro Tour/Tour de
France 2013 – 5. místo)
KÖNIG Leopold (1987) – český reprezentant
v silniční cyklistice patřící k naší absolutní špičce, pravidelný účastník MEJ, MSJ, MS apod.
Čtyři roky člen-lídr německé profistáje NetApp-Endura, v jejímž dresu dosáhl dosud největších úspěchů (celkové 2. místo Okolo Rakouska
2011, vítěz 6. etapy Kolem Británie 2012, vítěz
7. etapy Tour of California 2013 , celkové 1. místo CZECH CYCLING Tour 2013, vítěz 7. etapy
a celkové 9. místo Vuelta 2013). Letos naplní
svůj sen účastí na 101. ročníku Tour d´France.
Poslední příprava jmenovaného na TdF probíhala na závodech Okolo Bavorska ( celkově 4. místo) a na World Tour ( 8 etapový závod Critérium
du Dauphiné Francie), kde po boku největších
cyklistických es obsadil celkové 11. místo.
BT 2000
ŠTĚPAŘ Petr – někdejší reprezentant ČR
V roce 2000 založil V. Dokoupil pro příznivce
v duatlonu (účastník ME, MS veteránů); trojnákrosových výletů cyklistický oddíl Bike Tour
sobný Sportovec města M. Třebová 1997, 1999,
(BT 2000); z jeho aktivity se později vyvinul
2002, úvodní „cykloman“ (2002), organizátor
samostatný závod jako součást seriálu Cyklomnožství cyklistických podniků
man BACH (Bohemia Advanted Chaleger) jako
DOLEŽEL Josef (1964) – trojnásobný „cyklosoučást seriálu Cykloman; jde o orientační záman“ 2004, 2008, 2013, dvojnásobný Sportovec
vod dvojic podle mapy v moravskotřebovském
města 2004, 2013. V r. 2013 dosáhl řady pozoruregionu. Za 10 ročníků se stal velmi oblíbeným.
hodných úspěchů:
1. místo a celkový vítěz
seriálu Cykloman Focus
Cup 2013
1. místo - závod horských
kol World Masters games
Torino (olympiáda)
2. místo v republikovém
seriálu Kolo pro život ČS
3. místo v kat. nad 40 let
seriál 5 závodů ČP XCM
1. místo Bikemaraton
Drásal
(v sezóně 2013 byl 30x
na stupních vítězů z 32
závodů, z toho 15x na
1. místě)
ROTTER Michal jr.
(2000) – člen SVS SKP
DUHA Fort Lanškroun
Mistrovství ČR Cross country 2000, Spěšný mistrem ČR (na foto: R. Fořt, ROTTEROVÁ Aneta
T. Vokrouhlík, P. Brettschnider, T. Doležal, M. Spěšný)
Foto: archív (1996) – studentka GymCyklománek a jeho specifika
Dítko moravskotřebovského silničního seriálu.
„Přišel na svět v roce 2006 jako doprovodná
akce, aby rodiče zabavili své děti, které s nimi
cestovaly. Dnes mnozí už jdou zřetelně a úspěšně v jejich šlépějích. Ovšem je rozdíl realizovat
jeden závod se stovkou zájemců nebo osm podniků s trojnásobným počtem cyklistů,“ prozradila
Jana Hrbatová, hlavní organizátorka a šéfka zavedeného týmu spolupracovníků (I. Štěpánková, H. Krejčířová, E. Sopoušková, P. Štěpánek).
V sedmém ročníku (2012) se Cyklománek, seriál
pro děti od 3-15 let, zcela osamostatnil a nabyl
na prestiži a zajímavosti, zejména pro samotné
dětské účastníky. Těch se na start v 8 specifických závodech, od těch jednoduchých až po složitější (duatlon, triatlon, výjezd do vrchu) postavilo 91, dalších 8 dobrovolně zvolilo již starší
juniorské kategorie. Formálně se seriál Cyklománek rozdělil do 4 věkových kategorií – elévové (19), D I. (8), CH I. (16), D II. (13), CH II.
(17), D-CH III. (13). Většina zapojených jmen
se zúčastnila více než jediného závodu, 22 mladých talentů zvládlo šest povinných, čímž získali
vstupenku do slosování o bikové kolo (sponzor
VHOS M. Třebová). Děti byly při jednotlivých
závodech vždy správně nabuzené, z případných
pádů si pranic nedělaly, natož z neúspěchu. Oceněn byl každý. Jejich spokojenost byla vždy očividná, zejména pak při závěrečné dekoraci, když
ti nejlepší oblékali cyklomanské duhové trikoty.
Každý rok získává Cyklománek více na prestiži
a těší se vždy na další pokračování.
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Centrum města a ul. Cihlářova znovu ožijí při Czech
cycling tour 17. 7. 2014 Foto: František Matoušek
názia Moravská Třebová, nejlepší Sportovec
roku (2010), členka SVS SKP DUHA Fort Lanškroun. V dresu týmu se zúčastňuje závodů Cyklomana i závodů MČR
HÁJKOVÁ Markéta (2000) – členka oddílu
CK Slovan Moravská Třebová a současně také
vrcholového střediska SKP DUHA Fort Lanškroun; r. 2013 byl přelomovým rokem jejich
úspěchů: získala titul Mistra ČR v časovce do
vrchu (6,5 km)
1. místo na MČR v silničním závodě jednotlivců
(28,4 km)
3. místo v časovce dvojic (21,2 km) na MČR
zúčastnila se Olympijských her mládeže
a KIDS TOUR BERLIN 2013 (21. ročníku mezinárodního etapového závodu mládeže družstev) ad.
Akce spjaté s cyklistikou v r. 2014
NOVOROČNÍ VÝJEZD CYKLISTŮ (19. ročník). Organizuje P. Brettschneider jako „otvírání
roku“
ZÁVOD MÍRU MLÁDEŽE Grand Prix Matoušek, Jevíčko - mezinárodní závod, první etapa
v Moravské Třebové
MORAVSKOTŘEBOVSKÉ ARKÁDY (květen-červen) - cyklistika se promítla na festivalu
Moravskotřebovské arkády formou výstavy historických kol, dále závodem historických kol na
12 km aj.
CZECH CYCLING TOUR 2014 (6. ročník) největší a prestižní čs. cyklistický závod, úvodní
1. etapa = časovka týmů: Moravská Třebová nám. TGM 17. 7. v 16:30 hod. Závod se koná
mj. na počest výročí cyklistiky ve městě a jako
připomínka dvou současných hvězd (Kreuziger
- König)
MORAVSKOTŘEBOVSKÝ
CYKLOMAN
FOCUS 2014 - 14. ročník, proběhlo 5 závodů
seriálu Cykloman 2014, zbylé (5) se uskuteční
do října t. r.
MORAVSKOTŘEBOVSKÝ CYKLOMARATON (26. 7.) - závod horských kol (trasy: 80 km,
50 km + rodinná).
František Matoušek
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Druhé kolo atletiky bylo o poznání horší

Proti premiéře chybělo několik členů, což se promítlo v menším bodovém zisku (o 36 bodů) a celkovém poklesu. Ostatní týmy své výkony naopak
zkvalitnily natolik, že zástupcům svitavského okresu (kromě AKMT i Svitavám) rozhodující body
utekly. Ženy sice „zůstaly na svém“, byť rovněž
s nižším bodovým ziskem.
Výsledky 2. liga mužů, skupina C
1. Hvězda SKP Pardubice 295 bodů (+6 hlavních);
2. AC Čáslav 171 bodů (+5 hlavních); 3. Ústí n/Orl.
169 bodů (+4 hlavní); 4. TJ Jičín 118 bodů (+3 hlavní); 5. AK M. Třebová 111 bodů (+2 hlavní); 6. TJ
Svitavy 96 bodů (+1 hlavní)
Pořadí po 2. kole: 1. Hvězda SKP Pardubice (12),
2. AC Čáslav (9), 3. Ústí n/Orl. (8), 4. AK M. Třebová (5), 5. TJ Jičín (4), 6. TJ Svitavy (3)
Výsledky 2. liga žen, skupina C
1. Hvězda SKP Pardubice 188 bodů (+8), 2. TJ
Trutnov 179,5 bodů (+7). 3. Ústí n/Orl. 142 bodů
(+6), 4. Chrudim 125 bodů (+5), 5. AC Čáslav 124
bodů (+4), 6. AK M. Třebová 66,5 bodů (+3),
7. Týniště n/Orl., 8. TJ Svitavy
Pořadí po 2. kole: 1. Ústí n/Orl., 2. TJ Trutnov,
3.Hvězda SKP Pardubice, 4. Chrudim, 5. AC Čáslav, 6. AK M. Třebová (6), 7. Týniště n/Orl.(4),
8. TJ Svitavy (2)
Bodované výkony atletů Moravské Třebové:
100 metrů: 2. Nárovec 11,17, 3. Žouželka 11,40,
7. Pálka 11,84, 10. Strouhal 11,98. 200 metrů:

8. Strouhal 24,09. 400 metrů: 2. Nárovec 49,00,
7. Žouželka 52,27, 10. Strouhal 53,04. 800 metrů:
4. Matuška 2:00,41, 7. Hlaváč 2:05,31. 1500 metrů: 10. Hlaváč 4:34,43. 5000 metrů: 8. Berka
16:23,91. 110 metrů př.: 3. Částka 18,15. 400 metrů
př.: 2. Nárovec 56,21, 6. Matuška 60,88, 9. Částka
63,70. 4×400 metrů: 1. Moravská Třebová A (Janků, Matuška, Hlaváč, Nárovec) 3:32,73, 4. Moravská Třebová B (Částka, Strouhal, Havlík, Žouželka) 3:36,76, 10. Moravská Třebová C (Nečas,
Jílek, Berka, Plocr) 4:20,69. Trojskok: 8. Nečas
11,50. Disk: 9. Nečas 29,45. Oštěp: 6. Nečas 41,81,
7. Plocr 41,61.
Bodované výkony atletek Moravské Třebové:
400 metrů: 3. Rodová 63,76, 10. Bekeová 67,22.
800 metrů: 6. Juříková 2:35,12. 1500 metrů: 9. Mlčochová 5:55,40. 100 metrů př.: 4. Šatníková 16,41,
5. Šunková 17,87. 400 metrů př.: 4. Šunková 73,23,
8. Rodová 75,75. 4×400 metrů: 3. Moravská Třebová A (Šatníková, Juříková, Bekeová, Rodová)
4:38,28, 6. Moravská Třebová B (Šunková, Bambušková, Mlčochová, Kučerová) 4:46,89. Výška:
3. Bambušková 158, 9. Šunková 145. Trojskok:
7. Kučerová 9,53. Disk: 10. Černá 23,33.
Podle získaných bodů: Nárovec 27, Šunková 14,5,
Žouželka 12, Matuška 12, Rodová 11, Částka 10,
Nečas 10, Bambušková 8, Šatníková 7, Strouhal 5,
Juříková 5, Hlaváč 5, Kučerová 4, Pálka 4, Plocr 4,
Berka 3, Mlčochová 2, Bekeová 1, Černá 1
(mt)

Lukáš Komprda je stále úspěšný
Mladý vynikající motocyklový závodník z našeho města pravidelně reportuje o svých úspěších
a plánech. Jak probíhá aktuální sezóna, nám napsal
v následujících řádcích:
Letos jedu kompletní rakouský mistrák, na který se
v sezóně soustředím nejvíc oproti českému, protože u nás v republice, i když tu máme hezké tratě, je
to bohužel pořadatelsky katastrofální. Jsem rád, že
jsem se letos domluvil s teamem Motosportu Chýnov a s podporou SZA-STAVU na odjetí kompletního rakouského mistrovství. Zatím mám za sebou
závod v Paldau, dále Imbachu, Sittendorfu, Weyeru a Rietzu. Ještě mě však čekají odjet dva závody, v Dechantskirchenu a poslední v Kirschlagenu.
Doufám, že mi vyjdou, abych i letos udělal nějaký
dobrý výsledek. Průběžně si vedu docela dobře,
jsem na 4. místě za dvěma jezdci z Rakouska a jedním ze Slovinska, ale rád bych to dotáhl i do top
3. Uvidíme, jestli se mi to povede, protože zatím
sezóna není úplně podle mých představ. Od začát-

ku sezóny se totiž nemůžu vyvarovat chyb nebo
smůly. Na zatím posledním odjetém českém mistrovství v Dl. Loučce u Uničova jsem hned v první
jízdě škaredě upadl a byla z toho dost pohmožděná kyčel a zlomený malíček. O týden později mě
čekal další rakouský mistrák v Rietzu, který jsem
potřeboval odjet kvůli rozjetému seriálu a průběžně čtvrtému místu. Do Rietzu jsem neodjížděl tedy
úplně fit, ale i když jsem měl zlomený malíček,
závod vyšel moc dobře. Trať mi sedla, bolest malíčku jsem vydržel a v první jízdě jsem dojel po
dobrém startu na pátém místě. Druhou jízdu dokonce na místě třetím, takže jsem byl maximálně
spokojen. Nyní mám chvíli od rakouského mistrovství pauzu a až v září a říjnu bych měl odjet
dva poslední, tak mi držte pěsti, aby se mi povedlo
dojet dobře celkově a snad i do top 3 a udělat dobrý výsledek jak pro team, tak pro ČR. Luke#113,
www.lukas-komprda.cz, SZA RACING, Motosport Chynov.			
(zr)

König v přípravě na Tour 2014
Dne 5. července začíná 101. ročník Tour d´France
jehož se zúčastní i moravskotřebovský rodák cyklista Leopold König (1987). Ten po zdravotních
problémech ze začátku roku pilně ladí formu.
Zúčastnil se dvou silně obsazených závodů, na
nichž nechyběli ani jeho budoucí soupeři.
I. Okolo Bavorska 2014
Skvěle se prezentovalo české duo Leopold König a Jan Bárta ze stáje NetApp Endura v V. pě-

tietapovém podniku obsadil König čtvrté místo,
Bárta šesté.
II. Cyklistický závod Critérium du Dauphiné
(World Tour) Critérium du Dauphiné je každoroční (od r. 1947) osmietapový cyklistický závod ve Francii. Svou připravenost otestoval mezi
těmi největšími jezdeckými esy Froome, Contador, Nibali, Kiryenka, Talansky ad. Po osmi etapách skončil v cíli celkově na 11. místě.
(mt)

Nejlepší kadeti na stupních vítězů v závodě školáků Hledá se vítěz
Foto: František Matoušek

Hledá se vítěz

Pořadatelem hromadného závodu jednotlivců, určeného pro žáky základních škol a nižších gymnázií v regionu, nazvaného Hledá se vítěz, byl CK
Slovan M. Třebová ve spolupráci s VSŠ a VOŠ
MO. V teritoriu této školy se sešlo v 9 kategoriích sedmdesát pět mladých kolařů, kteří usilovali
na uzavřeném okruhu s asfaltovým, povrchem (s
vyloučením provozu) o nominaci na krajský finálový závod, který se uskuteční ve Vysokém Mýtě
koncem září t. r. Na startu nechyběla řada talentovaných cyklistů, včetně těch, trénujících v SVS či
účastníků Cyklomana, i proto závod nabídl přihlížejícím mnoho dramatických momentů i překvapivých výsledků. Adepti na budoucí cyklistické
hvězdy nezklamali. Do krajského kola postoupili
v jednotlivých kategoriích:
Minižactvo - D: 1. Kubínová L.
Minižactvo - CH: 1. Raška L., 2. Mauer L.,
3. Kouřil M.
Předžactvo - D: 1. Sedláková K., 2. Matoušková
J., 3. Koblovská V.
Předžactvo - CH: 1. Koblovský J., 2. Alexa O.,
3. Bažant P.
Mladší žáci - D: 1. Zemanová A., 2. Jílková B.,
3. Kostíková A.
Mladší žáci - CH: 1. Štindl M., 2. Pospíšil J.,
3. Zubček R.
Starší žáci - D: 1. Hájková M., 2. Parolková M.,
3. Živná K.
Starší žáci - CH: 1. Rotter M., 2. Štarha D.,
3. Weinlich A.
Kadeti - CH: 1. Dopita V., 2. Jansa D., 3. Danihel M.				
(mt)

Opět máme zlato a bronz

Dne 14. 5. se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže, kterou pořádaly jako každý rok bez nejmenších problémů
Městská policie a DDM Moravská Třebová.
Oba týmy reprezentující naši školu obhájily
stejně jako loni fantastická první místa. V úterý 27. května se tak naše děti podruhé probojovaly do okresního kola ve Svitavách. I zde
se oba týmy neztratily a získaly dvě třetí místa. Naše pravidelná spolupráce s preventistou
R. Zobačem, strážníkem městské policie, na
pravidelných besedách a cvičeních na moravskotřebovském dopravním hřišti, tak zjevně směřuje naše děti k mnoha kilometrům bez
nehod. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme. Martin Krejčí, ZŠ Kostelní náměstí

Fotbalový finiš uspokojil fanoušky našich týmů
Áčko, představující vrchol fotbalové pyramidy ve
městě, po zásluze po vítězném tažení I. A třídou již
pět kol před koncem se stalo jistým postupujícím
do krajského přeboru.Také ostatní týmy zvládly
závěrečná kola se ctí (pochválit lze zejm., dorost)
a jestliže byly obavy o udržení, nakonec platí:

všechna družstva s výjimkou „B“ (1.B třída) zůstávají ve stávajících soutěžích.
A muži - Staré Hradiště 4:0 (2:0)
Prosetín - A muži 2:5 (2:2)
A muži - Morašice 7:1 (3:0)
A muži - FC Jiskra 2008 5:0 (1:0)

Č. Třebová B - A muži 2:4 (1:1)
A muži - Načešice 2:0 (1:0)
Konečné pořadí: 1. místo 26 21 1 3 89:26 67 bodů
Kromě celkového prvenství se prosadili moravskotřebovští fotbalisté v A třídní tabulce nejlepších
střelců: 1. Masopust 30, 4.–5. Kučerňák 14. (mt)
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Červencová sportovní
pozvánka

Cyklistika
6. ročník Czech Cycling Tour 2014 (UCI
Europe Tour 2.2) 17. 7. 1. etapa (časovka
týmů) Moravská Třebová, 22 týmů (13
zemí světa), 2x vyhrál L. Konig (2010,
2013), start 17:00 hod. nám. TGM naproti městskému úřadu, dále ulice Cihlářova,
Brněnská, Gorazdova, Jevíčská, Dvorní, silnice 368, Útěchov, Dlouhá Loučka,
Křenov obrátka náměstíčko a zpět na ulici
Jevíčská doprava ulicí Branskou. Cíl nám.
TGM před poštou. Česká televize chystá
po každé etapě „summary“ ve večerních
hodinách a o celém závodě hodinový pořad, který včetně premiéry zopakuje devětkrát.
Moravskotřebovský cyklomaraton 2014
26. 7. 9:00-15:00 hod. (fotbalový stadion.
ul. Nádražní), trasy: 80, 50 a 20 km (rodinná). Bližší informace na www.bredy.cz
Fotbal
Fotbalové prázdniny 7.–11. 7.
Bližší informace:
M. Komoň, tel. 736 456 387

(mt)

Motokárová sezóna
v plném proudu
Motokárový seriál Karting Cup pořádaný Autoklubem Moravská Třebová má za sebou 3 závody.
Novinkou letošního ročníku je to, že je součástí Poháru Autoklubu České republiky. Seriálu se
z třebovských jezdců účastní pouze nejzkušenější
Libor Blaha v kategorii KZ 2 registrace (FC Junior registrace). Zdeněk Ošťádal jede letos poprvé
Národní pohár při MČR v kategorii Rotax Junior.
Ondra Šíp začátek sezóny musel vynechat z důvodu zranění na kole. První závod se uskutečnil 24.27. 4. v Kartaréně Cheb. Libor zde obsadil ve své
kategorii pěkné druhé místo. Tohoto závodu, jako
jediného v tomto seriálu, se zúčastnil i Zdeněk
a skončil v kategorii Rotax Junior licence na druhém místě. Druhý závod se konal na Autodromu
Sosnová u České Lípy 15.–18. května. Libor opět
vystoupal na stupně vítězů, tentokráte obsadil třetí místo. Na okruhu v Písku ve dnech 12.–5. 6.
odstartoval třetí závod. Libor obsadil opět třetí
místo. Zdeněk má za sebou první tři závody MČR
v Chebu, v Sosnové a v Písku. Ve všech závodech
ve své kategorii Rotax Junior zabojoval a umístil
se shodně na druhém místě. Na Libora, Zdeňka
a snad i Ondru čeká ještě druhá polovina sezóny
a tak jim budeme přát hodně závodnického štěstí
na udržení nebo ještě vylepšení dobrého umístění
v celkovém pořadí. Autoklub Moravská Třebová

Dva závody kultovního Cyklomana

Centrum Moravské Třebové zaplnili cyklisté
Na řadě byl třetí díl seriálu Cykloman Focus 2014
- městská cross country. Skvělá podívaná pro pozorovatele podél trati, zejména na „kritických“
místech. Peloton výrazně tentokráte ovládli „přespolní“ a mladí sportovci! Suverénem se stal Petr
Liebich (1986) z Těchonína, který jako jediný odjel 6 náročných kol. V desítce nejlepších skončili
dva junioři - poličský Martin Lidmila (1998) a stále se lepšící lanškrounský Jan Dulaj (1996). Trať
doznala jen minimálních změn (4,6 km z náměstí
přes Knížecí louku, Křížový vrch zpět na náměstí).
Znalost trati, ideální cyklistické počasí a odhodlání každého z bikerů byly jednoznačné devízy závodu, které předurčovaly dramatický boj.
Suverénní mládí
Podle prognóz loňského cyklomana Doležela „čas
závodu byl časem pro další vítězné jméno“, zvláště když domácí favorité si vybrali kopec smůly ze hry o přední pozice je vyřadily defekty, mnozí
tak dojeli jen silou vůle a z prestiže či vůbec ne
(Doležel, Orálek, Němčík aj.). Že však vývoj situace bude zřetelný od samého počátku, věřil málokdo. Ve vražedném tempu vyrazil trať poličský
junior Lidmila (1998), pronásledovaný Liebichem
(1986), s minimálními sekundovými odstupy jeli
další jezdci do desítky Šafař, Vlach, Faltýnek, Mitáš, Dulaj, Rotter ad.), poté následovala „díra“.
Od druhého kola odpadával z čela postupně jeden závodník za druhým, jakmile ztratili vizuální
kontakty, vytrácela se i vůle, časové ztráty v kopcovitém terénu narůstaly. Naopak s vervou sobě
vlastní se do popředí drala druhá garnitura Třebováků: Rotter, Schön, Pocsai, Štěpař, Kadidlo. Ti
nakonec úspěšně zasáhli do pořadí nejlepší desítky
a svých kategorií. Závod byl dimenzován na 60
minut. Pouze vítěz odjel 6 kol (30 km), tj. kolo či
dvě více než ostatní. „Byl to velmi zdařilý závod,
organizačně zvládnutý spoluprací CK a VOŠ MO,“
ocenil vstřícný přístup mladých vojáků předseda
CK Slovan M. Mička. „Jediný pád neskončil zraněním, takže 75 bikerů přislíbilo opět za rok návrat
do Moravské Třebové, toho času Mekky cyklistů“.

Z výsledků
1. Liebich Petr (SPV Těchonín) 01:11:59 (průměrná rychlost 25,01)
2. Lidmila Martin (SKI Klub Polička) 01:12:13
3. Rotter Michal (CK M. Třebová) 01:03:06
Orientační BACH 2014 bez překvapení
Letmý pohled do startovní listiny prozrazoval favority, jimiž mezi 33 týmy byly dvojice Doležel-Rotter, manželé Schneiderovi a kdokoliv z kunčinských čertů. Ti další závod vypustili, respektive
přesměrovali tentokráte do jiných míst (Svitavy,
Jeseníky ad.) „Určitě se soupeřů nebojíme, jsme
stejně dobří jako oni. Vždyť jsme už třikrát stáli na
vrcholu. Největším strašákem pro každého, i pro
nás, je defekt. O nějaký kufr se nebojím,“ glosovala před startem B. Schneiderová. Defektů moc
nebylo, ten prvý stihnul nadějné juniory (Urbášek-Rot) pět minut před startem, zvládli jej a v závodě
dokonce i bodovali. Na bikery čekalo 30 stanovišť, oceněných dle vzdálenosti a převýšení různým počtem bodů (od 5-100) a směrovaných do
severovýchodního teritoria města (např. Petrušov,
Jahodnice, Mírov a okolí, Vranová Lhota) a další
v dané lokalitě. Trasa jízdy podle mapy byla znovu velmi náročná, dobré počasí jen slabou náplastí
na pravou cyklistickou dřinu. Nulové penalizaci
za překročený 4hodinový limit, což znamenalo citelný odpočet cenných bodů, se mnoho účastníků
nevyhnulo (z první desítky jen dvě dvojice). S bravurou sobě vlastní odjeli čtvrtý díl seriálu Cyklo-
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Program činnosti Klubu
českých turistů

28. 6.–6. 7. Vodácké putování mládeže dle propozic dané akce pro přihlášené členy TOM Čochtani. Vedoucí akce J. Burian
6. 7. Na kole na Velké finále Smetanovy Litomyšle. Odjezd z autobusového nádraží dle jízdního řádu cyklobusu po 8. hodině. Délka trasy
cca 50 km. Popř. bez využití cyklobusu trasa cca
75 km. Zajišťuje L. Weinlich
11.–13. 7. Pěšky Po Chřibech s batohem. Pěší
turistika v oblasti Buchlova a Koryčan. Program
pro přihlášené dle propozic akce. Zajišťuje J.
Schneeweiss
16.–20. 7. Na kole do Jeseníků. Trasy a program
pro přihlášené dle propozic akce. Zajišťuje V. Indrová, P. Harašta
27. 7.–3. 8. Účast na cykloturistickém putování
ve Slovinsku Pod Julskými Alpami. Program
pro přihlášené dle propozic akce s CK Herdegen. Zajišťuje L. Weinlich
6. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 19 hod. Upřesnění organizačních
záležitostí zájezdu na Podzvičinsko a příprava
programu na září 2014
9. 8. Cykloturistický výlet Cyklobusem do Orlických hor. Odjezd zájemců v 5:30 hod. od autobusového nádraží, směr Lanškroun, odtud přesun cyklobusem na Šerlich, Masarykova chata.
Návrat okolo 18 hod. Délka trasy cca 25 + 85
km. Zajišťuje H. Kopřivová
20.–24. 8. Cykloturistické putování Pozdvičinskem v okolí Dvora Králové nad Labem. Organizační zabezpečení a podrobnosti přepravy
účastníků budou projednány na schůzce 6. srpna. Zajišťuje D. Mikulková
V případě příznivého počasí budou každou neděli uskutečňovány vyjížďky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz. KČT TJ Slovan M. Třebová přeje
nezapomenutelné prožití prázdnin při poznávání
turistických zajímavostí v Česku i v zahraničí.
man 2014 největší favorité, duo Doležel-Rotter.
Objeli nejvíc kontrolních stanovišť a i s horším
koeficientem přepočtu než soupeři neměli vlastně konkurenci. „Pokud chcete myslet na vítězství
a uspět proti největším favoritům z mixů, musíte se
vydat až na ty nejvzdálenější kontroly, které mají
nejvíce bodů. Hlavní pořadatel L. Dokoupil prokázal dobrou volbu tím, že vše se dalo stihnout. Čas
je potřeba hlídat a využívat připisování bodů i na
zpáteční cestě. Michal Rotter byl dobrý sekundant
stejně jako loni Orálek“.
Výsledky
1. Doležel, Rotter CK M. Třebová (18) - 1199,45
bodů
2. Schneiderová, Schneider, CK Čerti Kunčina
(14) - 1080,30 bodů
3. Sedláček, Kadidlo CK M. Třebová (16) 1030,70 bodů 			
(mt)

Skvělá umístění malých atletů
Dne 5. 6. se zúčastnilo 16 žáků 2.–5. tříd atletické
všestrannosti nejmladšího žactva na hřišti ZŠ Palackého. Naši školu reprezentovala dvě družstva.
Žáci bojovali ve čtyřech disciplínách: běh na 50 m,
skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 800
m chlapci, 600 m dívky. A jak jsme obstáli v konkurenci čtyř škol a osmi družstev? Družstvo A – 3.
místo, družstvo B – 5. místo. Nejlepšími jednotliv-

ci ve svých kategoriích byli: 2. třída Jakub Koblovský (1. místo), 3. třída Adam Dědič (2. místo), Eva
Olejníková (3. místo), 4. třída Matěj Burda (1. místo), Alena Pavlů (3. místo), 5. třída Petra Skřebská
(2. místo). Přestože nemáme úplně ideální tělocvičnu
ani hřiště, podporujeme u nás sportovně nadané děti
a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci naší základní školy. Zdeňka Hošková, ZŠ Kostelní náměstí
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Krajské kolo OVOV skončilo vítězstvím třebovských atletů
Velkou motivací pro všechny zúčastněné žáky ZŠ v krajské kole OVOV
byla možnost probojovat se v rámci
svých týmů či jako jednotlivci do celorepublikového finále, které se uskuteční v září t. r. na pražské Julisce. Akce,
podporovaná čs. olympioniky Šebrlem
a Změlíkem, se konala na našem polytanovém hřišti při II. ZŠ už potřetí
v řadě. Bylo to dáno organizátorskými
zkušenostmi, ale i kvalitou domácích
atletům, kteří prostě „do Prahy chtějí“! Soutěživost 200 účastníků, kteří
se sešli na stadionu na Západní v úterý
3. června 2014, byla maximální a pro
moravskotřebovské velmi potěšující, Vítězné družstvo II. ZŠ, s jednotlivci postupujícími do celorepublikotzn. že v rámci školních kolektivů se vého finále OVOV 2014
Foto: František Matoušek

Volejbalistky třetí
Po skončení podzimní části KP II. třídy žen
měly moravskotřebovské volejbalistky náskok
tří bodů a reálně žila naděje na postup, který
jim loni uniknul v samotném závěru. Jarní část
ovšem předpoklad nenaplnila, třebaže mladé
hráčky nehrály o mnoho hůře. Jejich soupeřky šly cílevědomě za stejným cílem. Po prohře
s Lanškrounem nezvládly ani dalšího kandidáta postupu Litomyšl, Č. Třebovou (3:0,1:3) jen
napůl, vše ostatní už byla „brnkačka“. Poslední
domácí dvojzápas s Vysokým Mýtem byl důstojným rozloučením a potvrzením konečného třetího místa. „Co se dá dělat, opět nám to o pověstný krůček nevyšlo, v nové sezóně máme o co
bojovat,“ poznamenala nová kapitánka omlazeného týmu Kamila Šimonová.
Celkové pořadí: 1. VK Lanškroun C (54), 2. VK
Litomyšl A (50), 3. VK M. Třebová (47) ad. (mt)

umístila II. ZŠ Palackého na 1. místě
(29 469 bodů).
Složení družstva: Hana Hájková, Monika Cápalová, Aneta Křečková, Aneta
Janštová, František Mareček, Petr Kolář, Jan Šmerda, Martin Šmerda
V jednotlivcích podle věkových kategoriích pak slavili další úspěch a postup
další atleti z Moravské Třebové: 2003
- Eliška Cedzová, Jan Žouželka, Radek
Cápal (všichni II. ZŠ), 1999 - Václav
Mačát (GY M. Třebová)
Takže i my jim gratulujeme! Sportovní
den byl plný překvapení, nikdo se nenudil. Z Moravské Třebové odjížděli
všichni závodníci vrcholně spokojeni
a příjemně naladěni.		
(mt)

Čochtani slaví padesátku
Už je tomu tak, před 50 lety vznikl náš oddíl,
a proto jsme se rozhodli uspořádat oslavu
a při této příležitosti pozvat současné i bývalé členy oddílu, zavzpomínat
na staré časy, zasmát se nad
fotkami, zazpívat si u táboráku a opéct buřty. Nechyběl
i jeden ze zakládajících členů p. Schneeweiss, který nám
všem popsal jak to vlastně
vše začalo. A co by to bylo za
oslavu bez dárku. K překvapení všech přijelo ke klubovně
auto s přívěsem, na kterém ležela nová tyrkysová laminátová loď. Nový přírůstek do naší

Starší přípravka zvládla kvalifikaci
a zúčastnila se krajského finále
sedmé místo, mnoho zážitků i hodnotné ceny,
Podle trenérů patří starší přípravka (2003) SKP
které si hráči přivezli, jsou pro ně cenným příSlovan k těm bezproblémovým segmentům odnosem.
dílu. „Jednoduše se vyvedla, v partě se sešlo pár
Sestava: Jan Žouželka - Bohdan Karel, Radek
dobrých a nadějných fotbalistů a všestranných
Cápal, Jiří Škrabal, Vít Hofman, Jan Bárta, Vojsportovců,“ unisono prozrazují trenéři R. Cápal
těch Pudík, Pavel Lexman, Šimon Václavek,
a Š. Gallík. Hráči to dokazovali po celý rok na
zimních turnajích či na jaře v 1. turnajové části KP přípravek (6x vítězství). To
byl základní předpoklad k uspořádání
kvalifikačního turnaje na vlastním hřišti
(1. 6.), de facto semifinále, při němž si
domácí fotbalisté dělali oprávněné naděje na postup do finále krajského.To se
jim nakonec po 2. místě splnilo (+Vysoké Mýto a Lanškroun). Krajské finále se
uskutečnilo v Lázních Bohdaneč za účasti 10 celků Pardubického kraje o týden
později. Našim borcům se tentokráte tak
výrazně nevedlo (2x vítězství, 2x porážka, 1x remíza), dlužno však přiznat, že
soupeři z větších měst jsou na poněkud Starší přípravka (2003) SKP Slovan na krajském finále
jiné kvalitativní úrovni. Přesto celkové v Bohdanči
Foto: František Matoušek

loděnice. Už teď se nemůžeme dočkat, až ji
vyzkoušíme a uslyšíme to krásné šplouchání řeky. TOM Čochtani Moravská Třebová

Závod míru nejmladších
V Moravské Třebové byl v pátek 9. května odstartován již 38. ročník mezinárodního cyklistického závodu kadetů Závod míru nejmladších
(Grand Prix Matoušek). Úvodní časovka na moravskotřebovské náměstí přilákala více než tisícovku diváků, kteří povzbuzovali 183 cyklisty
z 12 zemí Evropy k maximálnímu výkonu. Na
městském okruhu (1,8 km) ulicemi Cihlářovou,
Brněnskou, Gorazdovou, Jevíčskou a Bránskou se
vedlo účastníkům střídavě dle momentální formy.
Organizátoři z TJ Cykloklub Jevíčko zaznamenali
pouze jeden pád těsně před cílem. Odpoledne se
celý peloton s doprovodem přesunul na 2. etapu
do Biskupic. Moravskotřebovští rádi sdíleli tento
závod a podíleli se na hladkém průběhu a prezentaci města. Sami připravují v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty mnoho akcí u příležitosti
120 let založení CK ve městě - seriál Cykloman
je v plném proudu, na festivalu Arkády na přelomu května června viděli diváci závod historických
kol, úspěšně dopadlo jednání ohledně 1. etapy největšího českého cyklistického závodu Czech Tour
Cycling. Loni jej vyhrál zdejší rodák Leoš König,
který letos jede 101. ročník Tour de France. (mt)
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