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Plány rozvoje dominantních
zaměstnavatelů ve městě Moravská
Třebová přinášejí výhled na stovky
nových pracovních míst
Ekonomický rozvoj jako skutečnost, z níž se odvíjí rozvoj města, či příslušného regionu, je v popředí také v Moravské Třebové. V posledních
týdnech se členové Výboru pro strategický rozvoj
Zastupitelstva města Moravská Třebová aktivně
zabývají upřesněním kroků vedoucích k vytvoření nových průmyslových zón. V současnosti jsou
výrobní kapacity v katastru města soustředěny
zejména na jeho východním okraji (Rehau) a na
západním okraji (Atek, Kayser, Treboplast, Protechnik…). Další investoři využívají výrobní
prostory v intravilánu města, v místech určených
k malému a střednímu podnikání v lehkém průmyslu či službách (Hedva, Alema, Pekárna Moravec, Toner, Abner…). Podle místostarosty Moravské Třebové a předsedy strategického výboru
Václava Mačáta bude nutné stanovit, zda a kde je
potřeba dále nově vybudovat infrastrukturu, kde
je možno naplánovat revitalizaci brownfields,
nebo vytipovat místa, do nichž by město mohlo
nejrůznějšími druhy pobídek orientovat zájem
drobných podnikatelů. Právě s nimi je udržitelný
rozvoj Moravské Třebové a regionu spjat. Obrovskou roli zde však hrají především tahouni ekonomického růstu. Přestože veřejnost často usuzuje
na stagnaci v činnosti firem majících sídlo na území města a v jeho nejbližším okolí, a přes fakt,
že region Moravskotřebovsko a Jevíčsko zasáhla
na přelomu loňského a letošního roku krize v trnávecké Miltře, není perspektiva budoucího vývoje
pracovních míst znepokojivá. Konkurenceschopnost na trhu totiž prokazují všechny firmy sídlící
v třebovských průmyslových zónách, mezi jinými především Rehau, Atek, Kayser, Treboplast či

Protechnik. Manažerům některých z nich jsme položili dvě otázky zaměřené na základní informace související s investicemi a rozvojovými plány
a profesními nároky na zaměstnance. Údaje jsme
získali také z třebovské Alemy.
Jaké plánujete na rok 2014 a další návazné období investice do rozvoje vaší výroby v Moravské Třebové?
Rehau, producent výrobků z polymerů pro automobilový průmysl, v současnosti zaměstnává 563
pracovníků. Plánuje dokončení výstavby 650 m2
konfekčních ploch, rozšíření logistických ploch
o cca 3.000 m2 a výstavbu nové výrobní haly
v ploše 2.000 m2. Do konce roku 2015 má firma
v plánu přijmout nejméně čtyři desítky lidí. Zhruba 25 procent z celkového počtu přijatých zaměstnanců za rok 2013 přitom tvořili lidé z evidence
úřadu práce.
Treboplast, firma působící na trhu v oboru vstřikování plastů, lakování a montáží, plánuje na rok
2014 a další návazné období investice do rozvoje
výroby v Moravské Třebové v hodnotě minimálně
dvě stě tisíc korun a stejně jako Rehau vytvořit
pracovní místa pro čtyřicet nových zaměstnanců.
Podíl lidí, kteří přicházejí z úřadu práce, se v Treboplastu podle údajů vedení firmy pohybuje okolo
šedesáti procent.
Protechnik, jehož stěžejními aktivitami jsou vývoj
a konstrukce speciálních strojů a zařízení, výroba
komplexních strojů a jejich přesných komponentů, plánuje pro nadcházející období investice ve
výši 25 milionů korun ročně. Do konce roku 2015
zde hodlají vytvořit dvacítku nových pracovních
pozic. Za poslední dva roky se u nově přijímaných

DNY
SLOVENSKÉ
KULTURY
19. ročník / 10.– 16. 4. 2014 v Moravské Třebové
Violin orchestra Bratislava Eugena Botoša zahájí další ročník nejstaršího festivalu kulturního přátelství Čechů a Slováků v novodobých dějinách našich zemí. Program uvnitř vydání.

Vyhlášení Ceny města
Moravská Třebová za
rok 2013
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 16 hodin
se uskuteční ve dvoraně muzea slavnostní ocenění občana, který za své
zásluhy o rozvoj a prezentaci Moravské Třebové získá Cenu města za rok
2013. Jméno držitele tohoto významného společenského uznání bude
zveřejněno na webových stránkách
www.moravskatrebova.cz ve druhé
polovině dubna.		
(zr)
zaměstnanců kvóta těch, kteří byli evidování na
úřadu práce, pohybovala na hranici 85 procent.
Výrobní program společnosti Alema Lanškroun a.
s. obsahuje vstřikování plastických hmot, tváření
kovů lisováním a výrobu forem, nástrojů, přesných
dílů a náhradních dílů. Firma zaměstnává na sto
dvacet lidí. Pro rok 2014 až 2015 má v plánu investovat cca dva miliony korun do infrastruktury,
pro každý z roků 2014 a 2015 pak cca deset milionů korun do nákupu strojů a zařízení. Společnost
hodlá do konce roku 2015 přijmout dvě desítky
pracovníků, téměř padesát procent z nově přijímaných dosud tvořili lidé z evidence úřadu práce.
Které profese firmy zaměstnávají a jaké jsou
kladeny nároky na jejich odbornou přípravu?
V Rehau najdeme veškeré profese spojené se
zpracováním plastů a jejich následnou distribucí
k zákazníkovi. Nároky na technické profese jsou
velmi specifické, což byl také důvod k iniciativě
firmy vedoucí ke vzniku učebního oboru mechanik plastikářských strojů v SOU Svitavy. V oblasti získávání odborných kompetencí a profe
sionalizace v oboru Rehau úzce spolupracuje také
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitou
Pardubice.
Společnost Protechnik zaměstnává především
osoby se vzděláním technického směru – s vysokoškolským vzděláním technických a strojírenských oborů, středoškolsky vzdělané mechaniky
– obráběče, seřizovače, montážníky, svářeče i zámečníky. Stěžejním nárokem kladeným na odbornou přípravu je zájem uchazeče v daném oboru
pracovat a dále se profesně rozvíjet.
Pokračování na straně 2

Na vloženém listu najdete
termíny přistavení vleček
a kontejnerů na svoz odpadu.
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Zprávy z radnice

Pasportizace stavu vzrostlých stromů na území města je nezbytná
K jednání o průběhu inventarizace vzrostlých stromů na území Moravské Třebové svolal v minulých týdnech starosta města ředitelku Technických
služeb a vedoucí odboru majetku města a odboru
životního prostředí. Výstupem schůzky se stalo
doporučení zahájit pasportizaci zeleně, na kterou
je v letošním rozpočtu vyčleněno sto třicet tisíc
korun. Nedávno se ve městě musel okamžitě řešit
havarijní stav lípy ve stromořadí Svitavské ulice,
u níž všímavý pracovník TS upozornil na dřevokaznou houbu devastující kmen stromu, a po jehož
upozornění musela být lípa neprodleně skácena.
Stížnost na špatný stav stromů přišla téměř současně s touto akcí také z centra od majitele soukromého pozemku sousedícího s pozemkem města.
Po prověření hlášené situace odbor majetku města,
který má správu veřejné zeleně na jeho území na
starosti, oznámil skácení dvou ze stromů. Množí se
další upozornění občanů na nedobrý stav některých
dřevin na městských plochách. Výstupem z jednání
vedení města a odpovědných institucí a organizací
by mělo proto být v prvním plánu vizuální ohodnocení rizikových lokalit, vytipování rizikových
jednotlivců (závěrem pak bude dohoda o skácení)
a vyhotovení seznamu, to vše v nejbližších dnech.
Správu a údržbu, revize stavu veřejné zeleně a podobně zajišťuje odbor majetku města (OMM), odbor životního prostředí spolupracuje s OMM při

plánování údržby a kontroly veřejné zeleně. Na
území města Moravská Třebová je možno nalézt
cca 600 významných stromů, na jejichž ošetření a údržbu vynakládá odbor životního prostředí okolo 100-150 tisíc za rok. Za posledních pět
let bylo vydáno povolení kácení na 342 stromy
a 7900 km dřevin v majetku města, 113 stromů
bylo pokáceno za poslední dva roky. Podněty upozorňující na špatný stav rostlin přitom přišly od
obyvatel, městského zahradníka, či pracovníků
odboru životního prostředí. Na příklad ve Svitavské ulici byly v aleji od roku 2009 skáceny dva
topoly a sedm lip. Poslední údržba uskutečněná
v rámci dotačního projektu byla skončena vloni,
životnost zásahů je předpokládaná na pět let, podle pracovníků odboru životního prostředí však
nikdy není záruka, že nedojde ke změně ve zdravotním stavu stromů.
Pasportizace zeleně je dle shody všech přítomných březnové schůzky nezbytná.
Poslední je z roku 2002 v tištěné, nikoliv digitalizované podobě, navíc vyhotovená bez částí města
Udánek, Sušic, Boršova. V roce 2013 byla plánovaná, avšak nakonec odložená kvůli plánovanému nákupu mapového serveru GIS (Geografický
informační systém), který obsahuje software i na
pasportizaci. Součástí jeho vybavení jsou programy členění dle významu stromů i lokalit, stanovení

Výměna vodovodu Boršov – oznámení
Skupinový vodovod Moravskotřebovska tímto
oznamuje, že 1. 4. bude v místní části Boršov
zahájena akce Boršov-výměna vodovodu. Zhotovitelem akce je Sdružení vodovod Boršov, které zastupuje firma EVT Stavby, s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy, tel. 461 530 718. Součástí akce
bude výměna většiny stávajícího vodovodního
rozvodu v Boršově, včetně přepojení stávajících
vodovodních přípojek a výměny domovního
uzávěru v komunikaci. Současně se zahájením
výměny vodovodu bude provozovatel vodovodu
provádět průzkum stavu stávajících vodovodních přípojek (zajišťuje VHOS, a.s., P. Kobelka,
č. tel. 461 357 126, 602 356 496). Bude-li zjištěn
nevyhovující stav vodovodní přípojky (materiál
podléhající korozi), bude vlastník této přípojky
neprodleně vyzván k její výměně. Provozovatel
doporučuje výměnu nevyhovujících přípojky
provést společně s výměnou vodovodu, neboť
v tomto případě lze využít jak vydaný souhlas

vlastníka komunikace tak i výkopu domovního
uzávěru. Při výměně přípojky lze vodovodní potrubí uložit do společného výkopu s navrženou
kanalizační přípojkou. Vzhledem ke zkrácené
délce realizace stavby (cca 3,5 měsíce) bude
akce probíhat na několika místech současně.
Proto prosíme občany Boršova o toleranci případných omezení v obslužnosti jednotlivých lokalit. Případné dotazy, stížnosti či připomínky
ke stavbě je možno směřovat na dozor stavby
Doc. Ing. Antonína Hrabala Csc., tel. č. 734 576
888, nebo stavbyvedoucího p. Němce, tel.
776 388 661, respektive na člena samosprávné
komise místní části p. Beyera, tel. 604 953 639.
O případném omezení budou občané předem
informováni místním rozhlasem a vývěskou ve
výloze prodejny smíšeného zboží v Boršově.
Současně budou zveřejněna na internetových
stránkách města.
Soňa Borovcová,
ředitelka DSO SV Moravskotřebovska

Zpráva z informačního servisu NSZM ČR

Fond dalšího vzdělávání nabízí mladým stáže v zahraničí
Nedostatek pracovních a studijních příležitostí,
které by pro mladé pomohlo zajistit město, byl
jedním z výstupů diskuse mládeže na veřejném
fóru 2014 pořádaném počátkem roku agendou
Zdravé město Moravská Třebová. V rámci informačního servisu Národní sítě zdravých měst byl
nyní prezentován projekt Stáže pro mladé. Jeho

první kolo je právě u konce, organizátoři však
mají připraveno zahájení navazujícího projektu
Stáže pro mladé II. Přihlašovací formulář lze
nalézt pod odkazem: www.stazepromlade.cz/cz/
newsletter, ostatní podrobnosti na
www.stazepromlade.cz/. Kontaktní e-mail: stazepromlade@fdv.mpsv.cz.		
(daz)

Dokončení ze strany 1
Mezi pozice, na které přijímá zaměstnace Treboplast, patří operátor ve výrobě plastů, seřizovač,
lakýrník, údržbář forem, údržbář lisů, skladník,
technolog lisovny a lakovny, technik vnitřní kvality, technik laboratoře, obchodní zástupce, manažer materiálu, manažer výroby, manažer kvality ekonom, personalista, asistentka ředitele. Na
všechny (kromě ekonoma, personalisty apod.)

jsou kladeny technické požadavky.
Alema zaměstnává pracovníky obsluhy vstřikovacích lisů a excentrických lisů, u nichž požaduje střední vzdělání, případně zaučení, obráběče
kovů, seřizovače, kteří mají buď úplné střední
vzdělání, případně střední vzdělání plus praxi.
„Velmi nás těší skutečnost, že většina firem působících v našem regionu plánuje další rozvoj
doprovázený vznikem nových pracovních míst.

nákladů na údržbu a péči, vytvoření podkladů pro
plánování a rekonstrukci stavu stromů, stanovení
technické náročnosti úprav a další. Do tří let je nutno zpasportizovat – tj. evidovat počty, druh a lokaci stromů celé území města, přesto je nutno počítat
s faktem, že pasport je stále živý materiál, který je
třeba aktualizovat a na tuto činnost bude zřejmě
nezbytné vyčlenit odpovědného pracovníka.
Budoucnost péče o městskou zeleň spočívá kromě evidence počtů a stavu v regenerační péči
o většinou mnoho desítek let staré stromy, je však
také potřeba brát v potaz umístění zeleně v nově
projektovaných lokalitách zejména pro rodinné
bydlení – závisí to na požadavku po ekonomické výtěžnosti lokalit, kdy v rozhodování vstupují
jako hlavní protifaktory počet a rozloha pozemků
vyčleněných výlučně pro stavbu v kontextu s ideální plochou pro zeleň.
Dagmar Zouharová

výběrovÉ řízení
Starosta města Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

PRACOVNÍK / PRACOVNICE
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA
CENTRUM VOLNÉHO ČASU,
VČETNĚ VÝKONU TERÉNNÍ
SOCIÁLNÍ PRÁCE

na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
• na www.moravskatrebova.cz, na úřední
desce městského úřadu
• na občanském informačním centru městského úřadu
• u personalistky městského úřadu, tel. č.:
461 353 027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. 5. 2014, případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně
všech náležitostí a příloh je 11. dubna 2014.

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 28. 2. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 454 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 28. 2. 2014 na trvalém pobytu 10 558 občanů.
(zr)

Vedení města tyto aktivity podporuje a vychází investorům maximálně vstříc. Je možno říci, že existující průmyslové zóny v našem městě budou díky
tomuto rozvoji naplněny k prasknutí. Nové průmyslové zóny jsou zatím pouze vyznačeny v územním
plánu města, ale intenzívně hledáme zdroje na
vybudování jejich potřebné infrastruktury,“ komentuje uvedené ekonomické vyhlídky ve městě
místostarosta Václav Mačát. Dagmar Zouharová

Informace
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Co vypovídá Anketa k problémům města 2014,
jak je vidí občané
V únorovém čísle zpravodaje jste obdrželi anketní lístek, kterým jste mohli hlasovat o nejpalčivějších problémech města, jak byly formulovány
občany na Veřejném fóru v lednu tohoto roku.

Bylo možné hlasovat také prostřednictvím internetu. Této možnosti využilo 315 respondentů.
Celkem hlasovali 683 respondenti, což je 6,46 %
obyvatel našeho města.

Výsledky ankety
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Problém
Nový krytý bazén a wellness
Stav chodníků
Čistota ulic
Rušení nočního klidu
Příprava nové průmyslové zóny
Vyřešit parkování vozidel na ulici Jiráskova
Obnova bazénu ZŠ Palackého
ZŠ a MŠ výměna oken a dveří
In-line stezky na Knížecí louce - realizace 2014
Noclehárna nebo denní centrum pro bezdomovce
Výměnný pobyt pro studenty - brigáda
Černé skládky na odlehlých místech
Taneční kavárna pro dospělé
Přehodnocení povinností mít psa na vodítku
Čajovna – klub pro mládež
Chráněné bydlení pro osoby zdravotně postižené
Obnovení mobiliáře v muzeu a KD v Boršově
Není bezbariérový přístup do budov MÚ
Chybí parkovací plochy pro MÚ ul. Olomoucká
Přehled dotačních programů pro podnikání

Počet hlasů
261
131
100
95
92
70
66
63
55
45
41
35
33
29
23
22
21
17
14
13

Další problémy, které byly
dopisovány do
mnoha anketních lístků, zněly: vysoká nezaměstnanost a odliv obyvatel z Moravské Třebové.
Výsledky ankety jsou podle metodiky tzv. „metodou ověřování“ mixovány s výsledky veřejného fóra. K ověření došlo u těchto 8 problémů:
- nový krytý bazén a wellness
- stav chodníků
- rušení nočního klidu
- vyřešit parkování vozidel na ulici Jiráskova
- obnova bazénu ZŠ Palackého
- ZŠ a MŠ - výměna oken a dveří
- in-line stezky na Knížecí louce – realizace
v roce 2014
- noclehárna nebo denní centrum pro bezdomovce
Tyto problémy jsou zpracovány a budou předány radě města k projednání a poté zastupitelstvu
města, které se jimi bude zabývat. Také ostatní
problémy, které byly popsány na veřejném fóru
a v anketě, nikam nezapadanou, ale budou předány vedení města k řešení. „Děkuji Vám všem,
kteří máte zájem o naše město a věnovali jste
svůj čas k zamyšlení nad místem, kde bydlíte,“
uvádí místostarosta a politik Zdravého města Pavel Brettschneider.
Ludmila Lišková,
koordinátorka Zdravého města Moravská Třebová

Na Hamperku byla zprovozněna třebovská kompostárna
a od občanů (tráva, listí, větve, zbytky z údržmány bioodpady živočišného původu, ani kaly
Za přítomnosti vedení města a radního Parduby zahrádek apod.). Do zařízeni nebudou přijíčistíren odpadních vod či ze septiků a žump.
bického kraje pro zemědělství a venkov VáclaVýstupem ze zařízeni bude kompost, kteva Kroutila byla ve středu 5. března 2014
rý bude využíván zpětně na hnojení zeoficiálně uvedena do provozu komunitní
lených ploch města. Kapacita komunitní
kompostárna. Přítomní se na místě sekompostárny je navržena na max. 1 500
známili s chodem zařízení, pracovníci
tun zpracovaných surovin za rok. Stavba
Technických služeb města jim předvedli
spočívá ve vybudování příjezdové cesty,
způsob zpracování bioodpadu a předstaplochy pro kompostování, boxů pro uloven byl také projekt biomasového milíře.
žení materiálu pro zpracování, ocelového
Výstavba kompostárny byla zahájena v
přístřešku, jímky pro jímání dešťové vody
polovině loňského roku. Kompostárna je
z manipulační plochy. Technologii komurčena pro kompostování zelených zbytků
postárny budou zajišťovat tyto stroje –
z údržby městské zeleně. Jedná se zejmétraktor s čelním nakladačem, překopávač,
na o posečenou trávu, listí, poštěpkované
štěpkovač, rotační síto, teploměr, vlhkovětve, zbytky z údržby zahrad a podobně.
měr.
(zdroj: https://www.moravskatreKomunitní kompostárna bude sloužit měsbova.cz/rozvoj/projekty-mesta/komunitnitu a občanům města. Bude přijímat pouze
Foto: Dagmar Zouharová -kompostarna)		
(daz)
zelené zbytky z údržby městské zeleně Ze slavnostního otevření zařízení

Upozornění občanům
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 23. května (14:00 - 22:00 hod.) a v sobotu 24. května 2014 (8:00 - 14:00 hod.).
Také u těchto voleb může volič hlasovat na voličský průkaz v kterémkoliv volebním okrsku,
avšak pouze na území České republiky!
O vydání voličského průkazu může volič požádat již nyní, a to na základě písemné žádosti,
podané obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče osobně nebo písemně nejpozději do čtvrtka 8. května 2014 do
16:00 hodin (do této doby musí být žádost
obecnímu úřadu doručena) - poté již nebude
možné o vydání voličského průkazu požádat!!!
Písemná žádost musí být opatřena ověřeným

podpisem voliče (je-li žádost podávána poštou, popř. doručována jinou osobou). V případě
osobního podání žádosti voličem bude totožnost ověřena dle platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Žádost lze podat
rovněž v elektronické podobě, pokud tato bude
opatřena uznávaným elektronickým podpisem
voliče nebo zaslána prostřednictvím datové
schránky.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
NELZE vydat jeho duplikát!!!
Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si o něj mohou požádat na městském úřadě v budově na ul. Olomoucké, Občanské in-

Pietní akce
Dne 7. 4. 2014 v 10 hodin se koná v ulici Komenského u pomníku Adolfa Cihláře
pietní vzpomínka k 70. výročí jeho úmrtí.
formační centrum, v úředních hodinách Po,
St 8:00-17:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá
8:00-14:00 hod, tel: 461 353 111. Ve čtvrtek
8. května 2014 (státní svátek) bude od 8.00
do 16.00 hodin zajištěna na OIC služba pro
příjem žádostí o vydání voličského průkazu.
Informace k problematice voleb do Evropského
parlamentu naleznete také na webových stránkách našeho města a rovněž i na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR.
(zr)
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Sociálně ohrožené děti mají šanci na pomoc
Výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy
predelikventního chování hodlá realizovat město
Moravská Třebová prostřednictvím občanského
sdružení Bonanza ve Vendolí. Děti budou vytipovány ve spolupráci s OSPOD MěÚ Moravská
Třebová a třebovskými základními školami. Jako
metody jsou užívány především metody zážitkové
pedagogiky, metody animace, hipoterapie a ergo
terapie. Na aktivity v rámci projektu navazuje široká nabídka služeb a činností pro děti i rodiny
(nízkoprahový klub, sociální práce v rodinách,
účast na akcích sdružení apod.). Jedná se o provázanou soustavu aktivit sociální prevence, jež jsou
součástí Systému včasné intervence. Na projekt

by měla navazovat další soustavná a cílená práce
s rodinami predelikventů a delikventů zahrnující
nabídku reedukačních a resocializačních činností.
Cíl projektu:
• snížení výskytu delikventní činnosti u cílových
skupin (dětí a mladí, dospělí)
• efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality
• zvýšení sociálních dovedností u dětí s projevy
predelikventního chování
• zlepšení komunikace s rizikovými, sociálně vyloučenými, sociálně znevýhodněnými nebo sociálně nepřizpůsobivými rodinami
(zr)

Městští strážníci úspěšně inkasují

Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová, která obsahuje výkaz činnosti strážníků
městské policie za období leden až prosinec 2013,
byla tradičně předložena na prvním letošním jednání zastupitelů. Zpráva je rozšířena o aktivity
městské policie v oblasti prevenci kriminality,
vyhodnocení městského kamerového dohlížecího
systému a pultu centralizované ochrany. V roce
2013 byla aktualizována Dohoda o vzájemné
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku, uzavřená s Policií ČR, jejímž
předmětem je nastavení vzájemné spolupráce Policie ČR, městské policie a orgánů města. Jejím
účelem je zkvalitnit, zjednodušit a upravit oblasti
a formy vzájemné spolupráce při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku.
Vybrané oblasti činnosti MP:
Parkovné v centru města
Strážníci městské policie pravidelně dohlížejí
nad dodržováním předpisů o parkování motorových vozidel. V průběhu roku 2013 bylo vytěženo
z parkovacích automatů v ulici ČSA, náměstí T.
G. Masaryka a parkovišti v ulici Jevíčské celkem
486 955,90 Kč bez DPH a na prodeji parkovacích
karet byl zaznamenán příjem v celkové hodnotě
74 541,10 Kč bez DPH. Celková výše příjmu za
rok 2013 činí 561 497 Kč bez DPH. Ze zkušenosti z předchozích let lze podle zprávy městských
strážníků odvodit, že bez pravidelných kontrol
stanovené parkovací povinnosti by výnos z parkovacích automatů zdaleka nedosahoval úrovně
uvedené částky.
Odchyt toulavých psů
V roce 2013 bylo odchyceno celkem 38 psů. Původním majitelům se podařilo navrátit 16 psů
a v jednom případě se strážníkům podařilo zajistit
pro pejska nového majitele. Celkem 21 psů bylo
v roce 2013 převezeno a předáno do smluvního
útulku Záchranná stanice volně žijících zvířat
Zelené Vendolí. Celkově vynaložené náklady na
umístění psů v uvedeném smluvním zařízení za
rok 2013 činily 111 584 korun.
Doprava
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v uvedeném období odhalili a řešili celkem 444
přestupky dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Z výše uvedeného počtu bylo strážníky zaregistrováno celkem
186 drobných přestupků, při jejichž řešení bylo
přistoupeno k užití tzv. domluvy. V devíti případech bylo přistoupeno k předání řešení přestupku
ve správním řízení. V souladu se zákonem bylo
meritorně rozhodnuto ve zkráceném řízení o přestupku o uložení celkem 258 blokových pokut
v celkové hodnotě 74 000 Kč.

Ostatní přestupky
Při výkonu činnosti strážníků bylo dále řešeno
v souladu se Zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích další celkem 164 přestupky. Konkrétně: dle
§30 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, dle §46 ostatní přestupky
proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, dle §47, 48 přestupky
proti veřejnému pořádku, dle §49 přestupky proti
občanskému soužití a dle §50 přestupky proti majetku. Ve 42 případech se konalo řešení tzv. domluvou. Ve zkráceném řízení o přestupku bylo celkem
v 122 případech meritorně rozhodnuto o udělení
blokových pokut v celkové hodnotě 77 500 korun.
Celkový výčet v oblasti řešení přestupků: v roce
2013 bylo strážníky Městské policie Moravská Třebová meritorně rozhodnuto ve zkráceném řízení
o přestupku o uložení celkem 517 blokových pokut
v celkové hodnotě 239 500 Kč. Správním orgánům
obce bylo předáno celkem 17 podezření ze spáchání přestupku a dalších 18 případů bylo zpracováno
a předáno Obvodnímu oddělení Policie ČR Moravská Třebová.
Kontroly na podávání alkoholu
Namátkové kontroly jsou prováděny v pracovních
dnech po 21. hodině ve vytipovaných restauračních zařízeních. Ve dnech pracovního klidu a dnech
předcházejících pracovnímu klidu jsou kontroly
prováděny pravidelně mezi 22:00 hod. až 03:00
hod., a to v provozovně Duku Duku v ulici 9.května, dále v provozovně Big Bang v ulici Cihlářově
a v předem určených restauracích vytipovaných na
základě nejčastějších problémů. Jednotlivé restaurace jsou kontrolovány nepravidelně. Kontroly jsou
zaměřeny na podávání alkoholu osobám mladším
18 let a na dodržování stanovené povinnosti zákazu
hry na výherních hracích přístrojích osob mladších
18 let. V průběhu roku byly v místních restauracích,
barech a diskotékách ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Moravská Třebová provedeny

Informace

DOODPADU

aneb Co do kanalizace nepatří
Pod tímto názvem zahajuje u příležitosti
Světového dne vody společnost VHOS,
a. s., vzdělávací program pro žáky středních a základních škol. Každý rok zpracují čistírny odpadních vod v našem regionu 2 813 322 m3 odpadní vody. Bohužel,
v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky, které do
ní nepatří. „Nejenže poškozují kanalizační
potrubí a další zařízení, ale také zvyšují
náklady na čištění odpadních vod. Typické je to například pro tuky a oleje, které
ve zvýšeném množství přitékají na čistírny
o vánočních svátcích. S ochranou přírody
a vody, která je její nezbytnou součástí,
musí začít každý sám u sebe. Naším cílem
je, aby projekt DOODPADU přispěl alespoň pomyslnou kapkou k tomu, že nám
nebude tato problematika lhostejná,“ řekl
Jan Šimon. Toaleta není odpadkový koš!
I to je jedno z klíčových témat, kterým se
dlouhodobější vzdělávací program DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme
nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž
problém nemizí, ale začíná. Žáci prvního
stupně základní škol (2. až 5. třída) se na
výukových hodinách interaktivní formou
dozvědí, co se stane s odpadní vodou, než
se vrátí opět do přírody, a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je provede postavička kocoura AGIho, který je
zároveň symbolem celého projektu, jeho
podobu průvodce si vybraly samy děti.
Pro studenty středních škol je připravena
soutěž na téma Co do kanalizace nepatří,
aneb To fakt nevyčistíš, kterou zahajujeme
v těchto dnech. Jejich úkolem je seznámit
vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří
do kanalizace. „Ztvárnění záleží pouze na
jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet
reklamní spoty, plakáty, krátká videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěšnějších prací,
které vyhlásíme na jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na maturitní ples,“
doplnil Jan Šimon.
VHOS
na celém katastrálním území města celkem tři kontroly zaměřené na hry na výherních hracích přístrojích a podávání alkoholu osobám mladším 18 let.
V šesti případech byla zjištěna konzumace alkoholu
osobou mladší 18 let. Případy byly řešeny strážníky
městské policie ve zkráceném řízení o přestupku,
případně předávány správnímu orgánu města. Podnapilé osoby mladší 18 let byly ihned transportovány a předány zákonným zástupcům.
(daz)

Projekt Proč zrovna já? reálně pomáhá
lidem zasaženým trestnou činností
Od února roku 2013 nabízí Probační a mediační služba ČR prostřednictvím celorepublikové sítě středisek
pomocnou ruku obětem trestných činů v rámci projektu Proč zrovna já? Služba je spolufinancována z
prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu a navazuje na předešlé úspěšné projekty poradenství pro oběti trestných činů realizované PMS
ČR v partnerství s Asociací občanských poraden.
Poradna se úspěšně rozvíjí také na Svitavsku. Podle
svitavského centra pomoci poskytla tamní poradna

za dobu svého vzniku do letošního února pomoc téměř třem desítkám lidí. Ti se nejčastěji přišli poradit
v otázkách z oblasti probíhajícího trestního řízení a
odškodnění, tedy řešení náhrady škody a peněžité
pomoci obětem trestné činnosti. Poradci poskytují
postiženým také psychosociální pomoc. Podrobnější
info na webových stránkách města v odkaze www.
moravskatrebova.cz/aktuality/obeti-trestnych-cinu-najdou-ulehceni-v-rade-pomoci, nebo v Moravskotřebovském zpravodaji 2/2014.		
(daz)

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

Vjezd do pěší zóny

Do pěší zóny, v našem případě budeme hovořit
o ulici Cihlářově, je vjezd vozidlům zakázán,
vyjma vozidel, která jsou uvedena ve spodní
části dopravní značky vyznačující takový úsek,
případně na dodatkové tabulce, a jen v dobu vymezenou, a dále pak vozidel označených parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním
postižením, a to pouze je-li to naléhavě nutné.
To znamená, že do pěší zóny v Moravské Třebové mohou vjíždět pouze vozidla zásobování,
a to v době mezi 08:00 a 11:00 hodinou, dále pak
vozidla s označením upozorňujícím na přepravu osoby se zdravotním postižením (parkovací
průkaz pro osoby se zdravotním postižením), ale
za podmínky, že se taková osoba ve vozidle nachází (tzn. řidič nebo přepravovaná osoba) nebo
bude osoba se zdravotním postižením následně
přepravována. Nakonec nesmíme zapomenout
také na vozidla Integrovaného záchranného systému v případech, které můžeme nazvat „naléhavě nutné“. Samozřejmě nesmíme opomíjet také
vozidla zajišťující obsluhu ulice, tedy vozidla
technických služeb, která zajišťují odvoz odpadu, úklid ulice ad. Tato vozidla spadají do kategorie „dopravní obsluha“. Bohužel však nelze do
vymezené kategorie vozidel řadit cyklisty. Cyklista, jak již jsem mnohokrát uváděl, je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nemotorového vozidla, a to bez rozdílu věku,
což znamená, že jízda na jízdním kole v prostoru
pěší zóny je zakázána! Cyklista by tedy v žádném případě neměl vjíždět za dopravní značku
pěší zónu vyznačující, jelikož se tímto jednáním
dopouští přestupku. A stejně tak je pohlíženo na
řidiče ostatních vozidel nebo vozidel zásobování, vjíždějící do pěší zóny v době mimo dobu
vyznačenou. Řidiči se tak dopouštějí přestupku
podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu a policista je oprávněn projednat
na místě takový přestupek ve zkráceném řízení
uložením blokové pokuty až do výše 2.000 Kč.

Nešťastný ostrůvek ve Svitavské

Že by snad potomek kněžny Libuše a Přemysla oráče se svými voly do našeho malebného

městečka zavítal a s úmyslem vyorat první jarní brázdu svůj pluh do kamením vysypaného
ostrůvku ve Svitavské ulici zabořil? Však velikosti úhoru dvanácti kročejů zšíři a dvanácti
kročejů zdéli se zdaleka svojí rozlohou tento
ostrůvek nepodobá. Lze tudíž polemizovat nad
otázkou potomka slavných předků, ale je nám
všem jasné, že první jarní brázda zde nevznikla
v důsledku zaboření pluhu taženého zdatnými
dvěma voly, nýbrž nepozorností nebo zanedbáním jiných pravidel řidičem sedícím za volantem motorového vozidla. A tak opět po několika měsících, ve večerních hodinách dne 16. 3.
strážníci městské policie sbírali kusy ostrůvku
vymezujícího přechod pro chodce v blízkosti
benzínové čerpací stanice, na odlehlých chodnících a dokonce až v ulici dr. Janského. Neznámý řidič, který do ostrůvku narazil, je tak
důvodně podezřelý ze spáchání dopravní nehody, nenahlášení jejího vzniku a následné ujetí
z místa nehody.

Kamarádská odplata

Vzájemné urážení, nadávky a hádky dvou mužů
ubytovaných na jednom pokoji sociální ubytovny v ulici Brněnské, vyvrcholily po 22. hodině dne 13. 3., kdy jeden z mužů oznámil na
linku 155, že jeho spolubydlící se předávkoval
nějakými léky. Na místo v plné zbroji vyrazila
rychlá záchranná služba s podezřením na otravu. Když oba muže na ubytovně dohledali, zjistili, že údajně otrávený muž žádné léky nevzal
a samotný oznamovatel „záchranář“, který se
chtěl svému spolubydlícímu evidentně pomstít,
byl mnohem podnapilejší, nežli jeho „otrávený“
soused. Lékaři na místo přivolali hlídku městské
policie, která následně mezi oběma muži zjednala pořádek.

Oheň

V sobotu dne 8. 3. v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka městské policie na oznámené pálení zakázaného materiálu v ulici Piaristické. Jak
bylo zjištěno, z jednoho z dvorů uvedené ulice
stoupal tmavý hustý dým, který nevzniká pálením suchých dřevin, případně obdobných dovolených materiálů. Představitelům zákona se
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nakonec podařilo zjistit zakladatele ohně, který
v úmyslu spálit pár suchých dřevin nechal oheň
hořet chvíli bez dozoru. Bohužel však v nestřežený okamžik dítě hrající si na zahradě vhodilo
do ohně kus starého linolea. Je třeba dbát i takových okolností, jelikož přestupek je možné spáchat i z nedbalosti. Při splnění všech kritérií se
posléze už jen polemizuje nad výší sankce, která
se za byť i nedbalostní porušení stanovených povinností ukládá.

Hlídejte si svoje věci

Ač na tyto problémy upozorňují média téměř denně, stále dáváme příležitost kapsářům
a zlodějíčkům, kteří v nestřežený okamžik bez
povšimnutí vytáhnou peněženku z rozepnuté
kabelky, nebo dokonce odcizí celou kabelku
odloženou v nákupním košíku. A tak je tomu
bohužel i v Moravské Třebové. Poslední případ
se stal v prodejně Billa v ulici Komenského,
kde jedna ze zákaznic nechala odloženou kabelku v nákupním košíku a na malou chvíli se
otočila a snad jen sáhla pro vybrané zboží do
regálu. V tu chvíli situace využil neznámý pachatel, který z nákupního košíku kabelku odcizil a z místa okamžitě zmizel. Důvěřivá dáma
tak přišla o své doklady a finanční hotovost ve
výši 1.600 Kč. Doporučujeme proto všem občanům dbát vyšší opatrnosti v prodejnách tohoto
typu, a to všude tam, kam se za nákupem vydají. I tito okradení lidé si možná říkali: „Nám se
něco takového nemůže stát“!

Přátelské chování jej dostalo až
za mříže

S úmyslem s každým být zadobře vyžadoval
si dne 5. 3. v odpoledních hodinách pozornost
všech kolemjdoucích u podchodu pod silnicí
I/35 v ulici Jevíčské. Jeho úmysl se však nesetkal s kladnou odezvou. Namísto odměny ve
formě pohlazení a přátelského úsměvu byli na
místo přivoláni uniformovaní představitelé zákona. Ač se snažil místo rychle opustit, nebylo
mu to nic platné. Odborně vyškolení a vycvičení policisté po kratičké chvíli výtržníka dopadli.
V zápětí se ocitnul za těžkými železnými mřížemi odchytového zařízení pro toulavá a opuštěná
zvířata městské policie. Jen radost ze shledání se
svojí paničkou zřejmě byla pouze jednostranná.
Majitelka pejska byla totiž nucena uhradit nemalý poplatek ve formě udělené blokové pokuty
za potulku jejího čtyřnohého kamaráda.
Karel Bláha, velitel městské policie

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

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

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
Vážení diváci, dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 2. dubna 2014 dojde ke změně doby předprodeje vstupenek: každý první den předprodeje v měsíci
od 16:00 do 19:00 hod.; další dny předprodeje zůstávají nezměněny: po a st: 14:00-19:00 hod.; čt: 9:00-12:00 hod.
Činíme tak na přání našich diváků, kteří z důvodu zaměstnání nemají možnost dostavit se na předprodej již ve 14 hodin. Rádi bychom umožnili těmto návštěvníkům
zakoupit si vstupenky na prestižní kulturní pořady, které bývají vyprodány ihned po otevření pokladny. Děkujeme Vám za pochopení.
tit své kouzelné město Rio a odletět do divoké
Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými. Blu se v zemi, kterou nezná, necítí zrovna
moc jistě. Jednak zde musí čelit svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi a zároveň se
vyhnout ďábelským plánům na odplatu, které
pro něj zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel. Režie: Carlos Saldanha

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

jsou ve formátu 3D

Babovřesky

9. 4. středa, 19:00, ČR, 110 min., přístupný, vstupné 80 Kč

Pokračování letní komedie Zdeňka Trošky
s nadhledem a komediální nadsázkou řeší další
příběhy z jedné vesnice.
Režie: Z. Troška, hrají: V. Žilková, J. Synková,
L. Vondráčková, L. Langmajer, a další.

Kandidát (nový slovenský film)

16. 4. středa, 19:00, kinosál muzea, vstupné 100 Kč

Film ukazuje velkou moc médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý
svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně
kandidáta na prezidenta. Cílem je pouze rozvířit
politické vody a ubrat pár hlasů protistraně.

Velká oříšková loupež

19. 4. sobota, 15:00, animovaný 3D, USA,
český dabing, přístupný, 90 min., vstupné
120 Kč

Ve snaze přežít zimu, rozhodnou se nerozluční
přátelé krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem narazí. Plánují to největší přepadení v historii hlodavců.
Režie: Peter Lepeniotis

Vášeň mezi řádky

19. 4. sobota, 19:00, romantický, biografický, USA, titulky, nevhodný do 12 let, 111
min., vstupné 100 Kč

Příběh utajené lásky jednoho z největších spisovatelů zůstal tajemstvím a v plné síle ho ukazuje
až tento film. Svůj největší příběh Charles Dickens nenapsal, ale prožil.
Režie: Ralph Fiennes, hrají: Ralph Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott a další.

18. 4. pátek, 15:00, animovaný, 2D,
přístupný, USA, český dabing, 78 min.,
vstupné: 100 Kč

10 pravidel jak sbalit holku
18. 4. pátek, 19:00, komedie, ČR, přístupný, vstupné 100 Kč

Jak moc se děti nepovedly svým rodičům? A jak
moc se rodiče nepovedli svým dětem? Hlavní
hrdina je typickým příkladem kluka, jehož život
rodiče podřídili vlastním ambicím. Chtěli, aby
byl chytrý, úspěšný a skvělý. Výsledkem této
usilovné péče ovšem je, že si náš hrdina jaksi
neví rady sám se sebou.
Režie: Karel Janák, hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař a další.

26. 4. sobota a 28. 4. pondělí, 17:00, rodinný film, přístupný, ČR, 90 min., vstupné
120 Kč

Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj
první film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme členy rodiny a kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než
zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou
nepříjemné..
Režie: Jiří Mádl, hrají: Ondřej Vetchý, Lucie
Trmíková, Petr Šimčák, Jan Maršál, Jaroslava
Pokorná a další.

Kulturní centrum

Zvonilka a piráti

Ze světa Petra Pana přichází snímek Zvonilka
a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se dostane do potíží, uteče ze země víl
a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi… Režie: Peggy Holmes

Pojedeme k moři

Slavnostní otevření
zámecké sezóny
3 dny na zabití

23. 4. středa, 19:00, drama/thriller, Francie, titulky, vstupné 110 Kč

Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné služby. Výměnou za experimentální lék, který mu může zachránit život,
musí splnit ještě poslední úkol ...
Režie: McG, dále hrají: Hailee Steinfeld, Amber
Heard, Connie Nielsen a další.

Rio 2

26. 4. sobota, 15:00, animovaná komedie
pro všechny, USA, český dabing, vstupné
140 Kč

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opus-

neděle 6. 4. 2014

1. dobový jarmark na nádvoří zámku – viz
vkladný list

Dny slovenské
kultury 2014
19. ročník festivalu
10.–16. 4.
v Moravské Třebové

Rezervace vstupenek na
tel. číslech: 461 311 127,
461 544 283
www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz,
www.muzeummoravskatrebova.cz

Podrobný program najdete v příloze tohoto
vydání zpravodaje.

Pozvánky

Cirkus s princeznou
24. 4. čtvrtek

Pohádka pro nejmenší diváky v podání divadelního souboru J. K. Tyla Moravská Třebová.
8:30 a 10:00, vstupné: 20 Kč

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

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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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

Výstava:

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

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Začátky prohlídek ve 21 a 22 hodin

30. dubna v 21 a 22 hodin

Reklama
a deti

prohlídky si můžete dopředu objednat

www.zamekmoravskatrebova.cz

Vernisáž 10. dubna 2014 v rámci
zahájení festivalu
Dny
slovenské
kultury, potrvá do
27. dubna. Putovní
výstava ze sbírek
Múzea
obchodu
v Bratislavě.

4.4.
5.4.

Božkov Party – Dj Pegas
– Dj Fuller
DNY SLOVENSKÉ KULTURY

11.4.

KONFLIKT / HRANA

12.4.
od 18:00 hod.

MARTIN HARICH & Musitany Hope / DEXTREAT

12.4.
od 21:00 hod.
18.4.

Československá diskotéka
STAN THE MAN BOHEMIAN BLUES BAND

19.4.

SEMTEXOVÁ smršť – Dj Pegas

DNY SLOVENSKÉ KULTURY

DNY SLOVENSKÉ KULTURY

– Dj Mirek Karásek

KADERUS BLUES

25.4. HIP HOP STAGE

ZVERINA / SHOMI / MANIAK / DJ GENERÁL / ASPEKT / DJ BUSTERAZ

26.4.

Oldies Party – Dj Maty
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Zprávy z knihovny – duben 2014
4. 4.-30. 6. Enkaustika – Danuše Navrátilová
Výstava moravskotřebovské rodačky Danuše Navrátilové, která se enkaustice věnuje již několik let.
Přístupno v půjčovní době knihovny: po-čt: 9:0017:00 hod., so: 9:00-12:00 hod.
3. 4. Předávání háčkovaných výrobků
Od ledna probíhala v knihovně i mimo knihovnu akce Pomáháme háčkováním. Háčkovali jsme
řetízky pro tkaní koberců. Ochotné dobrovolnice
i dobrovolníci také učili každý čtvrtek základům
háčkování. Slavnostní předání hotových výrobků se
uskuteční v sociálních službách v 10:00 hod.
9. 4. Velikonoce v lidové tradici
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – keramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drátkování, pomlázky aj. Praktické ukázky, tvořivé dílny pro děti.
Vystavené výrobky si můžete prohlédnout v půjčovní době knihovny od 9:00 do 17:00 hod.
15. 4. Beseda s Irenou Fuchsovou
Beseda se známou českou spisovatelkou a publicistkou Irenou Fuchsovou se uskuteční v sále ZUŠ
v 17:00 hod. Oblíbená autorka povídek a fejetonů
pracuje jako suflérka (divadelní nápověda) v pražském Činoherním klubu. Bibliografie: Když se ženy

Aktuality
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domluví, Když divadlo sundá masku, Když syn píše
líp než máma, Když se řekne Fuchsoviny aj.
29. 4. Konverzační večery
Využijte možnosti konverzace v anglickém, německém nebo ruském jazyce. Začátek v 17:00 hod.
v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně. Předpokládané termíny: 27. 5., 17. 6. (změna
vyhrazena)
Čtení na pokračování
Středa 2., 9., 16., 23., 30. 4. – každou středu čteme
v 14:00 hod. klientům v soc. službách knihu Jana
Karafiáta Broučci. Přidejte se k těm, kteří mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace na dětském
oddělení knihovny
Knihovna dětem
Tvořivé středy
2. 4. Malovaná vajíčka
9. 4. Zdobíme velikonoční pečivo (od 9:00 do 17:00
hod. v rámci akce Velikonoce v lidové tradici)
16. 4. Tvořivá středa se nekoná
23. 4. Záložka do knihy
30. 4. Chobotnice
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
knihovny.

Šikovné děti mezi námi
3. 4. Velikonoční ozdoba
10. 4. Vagónek
24. 4. Kačenka
Tvořit z papíru budeme s Adélou Hanusovou.
Začátek vždy v 16:00 hod. v dětském oddělení
knihovny.
Odpoledne s babičkou
Úterý 1., 8., 15., 22., 29. 4. – čtení, zpívání, hry,
povídání, hraní scének a mnoho dalších jiných
činností. Vede Věra Nápravníková a Slavěna
Miklošová. Začátek v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
26. 4. Dětský bleší trh
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih,
sportovních potřeb, vlastních výrobků a jiných
předmětů. Samozřejmě, vše se souhlasem rodičů! Každé dítě je zodpovědné za svůj „obchod“.
Doporučujeme deku, židli, stolek. Zámecké arkády 9:00-12:00 hod., pořádáno ve spolupráci
s komisí Zdravé město.
28. 4. Turnajové odpoledne – Husičky (desková hra pro děti od 6 let)
Přijďte si zahrát v 15:00 hod. na dětské oddělení. Nutné se předem přihlásit. Nejlepší hráče
odměníme!

Nejlepší řemeslníci jsou z ISŠ Moravská Třebová
Ve dnech 25. až 27. 2. 2014 se uskutečnila
v Hradci Králové soutěž odborných dovedností
žáků středních škol v oborech Klempíř v rámci regionu Čechy. Integrovanou střední školu
Moravská Třebová v této prestižní odborné
soutěži reprezentovali žáci 2. ročníku Michal
Moučka a Štěpán Remeš. V konkurenci gigantických škol z Kladna, Prahy, Plzně a dalších
naši žáci zazářili a obsadili skvělé druhé místo za SOŠ a SOU Hradec Králové, třetí místo
získalo SOU Kladno. Odjížděli jsme s trémou
a obavami a vrátili jsme se s pohárem, medailí a spoustou darů od sponzorských firem,
prozradil nám jeden z žáků. Na tuto soutěž
navázalo i regionální kolo v oboru Pokrývač,
které se konalo ve dnech 5. až 6. 3. v Praze.
Za naši školu soutěžili žáci 3. ročníku Milan
Englc a Jakub Schippl. Na kvalitně zastoupené
soutěži, doplněné i o odborné stáže a společenské akce, se naši žáci úspěšně utkali s ostatními
a byli opět nejlepší. Zisk prvního místa v tomto
roce je o to cennější, že jsme jeli obhajovat loňské zlato z téže soutěže. Obě úspěšná družstva
budou reprezentovat naši školu a region Čechy

ve finálním kole odborných dovedností stavebních oborů České republiky, které se bude
konat v Brně, u příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu Brno 2014. Poděkování za
snahu a vzornou reprezentaci školy patří všem
úspěšným žákům, ale také jejich učitelům,
hlavně pak Lubomíru Grézlovi za obor Klempíř, Martinu Kupsovi za obor Pokrývač a učiteli teorie Martinu Schneeweissovi.
Výsledky v odborných soutěžích stavebních
profesí pro žáky středních škol za poslední tři
roky řadí naši školu na špici nejlepších škol
v regionu Čechy zajišťujících výuku stavebních oborů zedník, klempíř a pokrývač. Nejen
naši žáci, ale i všichni soutěžící dokázali svými
výrobky, moderními postupy i znalostí teorie
přesvědčit poroty, pracovníky odborných firem,
sponzory i představitele cechů o tom, že poctivé řemeslo má v Čechách dobré pokračovatele
a školy, na kterých se tato stavební řemesla
vyučují, žáky připravují kvalitně a na vysoké
odborné úrovni. Škoda jen, že podobné myšlení
nemají i rodiče vycházejících žáků základních
škol, kteří stojí před otázkou, který obor studia

Připojte se ke slevovému programu
Českomoravského pomezí
Českomoravské pomezí (svazek měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto) nabízí opět všem poskytovatelům
služeb působícím na území stejnojmenné turistické oblasti možnost zapojit se do slevového
programu Bonus pas. Projekt, jehož cílem je
podpora cestovního ruchu v regionu, nabízí návštěvníkům možnost využít zvýhodněných cen,
zapojeným subjektům pak předpoklad zvýšeného zájmu zákazníků o jejich služby. Pokud se

chcete stát součástí projektu nebo máte jakýkoliv dotaz, pište na e-mailovou adresu bonus@
ceskomoravskepomezi.cz. Další informace
a podmínky pro zapojení se do projektu najdete
na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.

a školu mají pro svoji ratolest zvolit. Byla by
škoda ztratit celosvětově uznávaný pojem zlaté
české ručičky, zdroj dobrých výdělků a spokojenosti nás zákazníků.
L. Klemeš, zástupce ředitele pro PV

Okénko ZUŠ
Každý měsíc v naší škole je plný akcí.
11. 3. proběhlo na ZUŠ Moravská Třebová okresní kolo soutěže základních
uměleckých škol ve hře na smyčcové
nástroje. Zúčastnili se žáci ze Svitav, Poličky, Jevíčka a Litomyšle. Moravskou
Třebovou pak reprezentoval Josef Haas
ve II. kategorii a umístil se jako druhý,
gratulujeme.
4. 3. proběhlo v Poličce okresní kolo soutěže ve hře na klavír. Z naší ZUŠ se umístili tito žáci: v 0. kategorii Petra Vymazalová – 3. místo, ve 2. kategorii Martina
Koudelková – 2. místo a Matěj Burda
– 3. místo, ve 3. kategorii Jana Haasová
a Petra Podhorná obě – 2. místo, v kategorii 7. se pak umístili: Ilona Kužílková
na 3. místě a Vojtěch Marek na 1. místě.
Všem taktéž gratulujeme.
I v měsíci dubnu toho pro vás hodně chystáme. Rádi vás přivítáme na pravidelných
Podvečerech s múzami 10. a 17. 4., začátek vždy v 17:30 v Komorním sále ZUŠ.
Také vás zveme na Absolventská vystoupení, která se konají 24. a 29. 4. taktéž
v 17:30 v ZUŠ. 27. 4. pak na naší ZUŠ
proběhne krajské kolo přehlídky soutěže
výtvarného oboru Oči dokořán.
Základní umělecká škola

Historie
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Příběhy z muzejního depozitáře VIII.
Záhadný obraz s námětem
Ukřižování
Ukřižování Krista patří k nejzávažnějším a nejvíce rozvinutým tématům
křesťanské ikonografie. Vychází z textů
evangelií, jeho ikonografie se v průběhu času měnila a stále má různé varianty.
V moravskotřebovském muzeu je zachován pozoruhodný obraz, který spojuje plastickou dřevořezbu Krucifixu
s malbou a textem. Nevíme přesně, kdy
se obraz dostal do muzea; v roce 1926
byl ještě ve vlastnictví Ludwiga Kleisse, majitele domu v Panské (Cihlářově) ulici č. 1. Na výšku měří 96 cm, na
šířku 56,5 cm.
V horní části je text: Iesus Nazarenus
rex iudeorum sanctus (Ježíš Nazaretský, svatý král Židů), obsahující chronogram 1637. Pod nápisem je umístěn
řezaný Krucifix na malovaném pozadí, malované jsou také postavy Panny
Marie a sv. Jana Evangelisty, jednoho
z dvanácti apoštolů a nejdůvěrnějšího přítele Ježíše Krista, který mu před
smrtí svěřil svou matku do opatrování. Nad svatozáří Marie je proto opis
„Ecce filius tuus“ („Ejhle tvůj syn“),
nad Janovou svatozáří „Ecce Mater tua
Joh 19“ („Ejhle tvá matka, Jan 19“ –
odkaz na text Janova evangelia)“. Na
vrcholu kříže je připevněn obvyklý lístek se zkratkou INRI.
Ve spodní části je umístěn latinský text:

zeti Bartlu Strauchovi a ten opět svému zeti
zámečnickému mistrovi Florianu Kleissovi. Vlastnické údaje jsou převzaty z článku
publikovaného v místním tisku už v roce
1896, s nejistým odkazem na Franze Horkyho. Syn Floriana Kleisse obraz údajně
vlastnil již v době vydání knihy pověstí
(1905). Rudolf Pechhold v roce 1926 doplňuje údaje tradované prý ústně; obraz měl
z kostela odstranit Supper, když prováděl
freskovou výmalbu interiéru, a uložit jej
u svých příbuzných, rodiny Kleissovy. Říkalo se prý, že dům, ve kterém obraz visí,
nikdy nevyhoří.
Text pověsti, jak jej zaznamenal Czerny,
v podstatě reprodukuje zmínku zachovanou
v dopisu moravskotřebovského měšťana
a bývalého primátora Daniela Römera, napsaném krátce po požáru v roce 1726. Römer zde uvádí, že šlo o „vyřezávaný obraz“.
Chronogram uvádí letopočet 1637, dřívější
vznik artefaktu nebo jeho části však není
zcela vyloučen vzhledem k opakovaným
obnovám, při kterých mohlo být vročení
změněno nebo doplněno. Dokládá je nápis
na zadní straně desky. Není původní, přepsal jej zřejmě také restaurátor v roce 1937.
Zum drittenmal Renov. / Anno 1778. /Joseph … Ne… pi / Trübau. Obraz tedy potřetí
obnovil roku 1778 třebovský malíř? (pictor?), jehož křestní jméno bylo Josef a příjmení snad začínalo „Ne“. Pod tímto nápisem je další záznam o restaurování obrazu:
Restauriert im Jahre 1937. Rud. Michalik,
Olmütz. Mezitím ovšem proběhl ještě nejméně jeden restaurátorský zásah, resp. „štafírování“, iniciované Florianem Kleissem
v roce 1844.
Olomoucký rodák a absolvent pražské Akademie výtvarných umění Rudolf Michalik
(1901–1993) byl grafik, malíř, restaurátor,
výtvarný kritik a teoretik, typograf. Patřil
k významným německým umělcům, kteří
působili v období mezi světovými válkami
na Moravě.		
-jm-

Excussus rabidis flammis velocibus ignis
Dum sensit (Nobis) Arx pia Praga paUkřižování s restaurovanou malbou a poškozeným Krucifixem
rem
Foto: archív muzea
Fumiferas flammas flammabat flammea
řivých plamenech a pochodních v něm upoutává
flamma
pozornost slovo Pellio – kožešník, což je zároFax furiosa focis fax furibunda fuit
veň příjmení, které se v Moravské Třebové vyCorruit Urbs volitans me informem adverte reskytovalo už v 16. století.
liquit
Obraz je díky záhadnému textu spojován s jedFlamma hinc crede focum Crux jubet esse procul
nou z moravskotřebovských pověstí, zaznamePellion umbrosum superat nunc culmen Olimpi
naných Aloisem Czernym. Pověst s názvem
Pellio castra Polime renovasse placet.
Moravskotřebovský obraz Krista patří k nejstručnějším, její text v překladu zní: „Ve čtvrtek
Text byl přepsán restaurátorem v roce 1937,
po neděli Jubilate, 12. května roku 1541, vyhořepředchozí verze zřejmě už v té době nebyla zcela
la až na pět domů celá Moravská Třebová včetně
čitelná. Dosud nikdo jej celý nepřeložil do němpředměstí. Bylo velké sucho a oheň byl větrem
činy ani do češtiny; kromě zmínek o Praze a zurychle přenášen, takže se
obětí plamenů stal i kostel.
Jen obraz Krista, který sem
byl přenesen z Prahy a visel
na pilíři na straně u děkanství, zůstal kupodivu nedotčen. Při požáru, který vypukl 13. května 1726, lehlo
popelem 133 domů. Také
kostel znovu shořel, opět
až na zmíněný obraz Krista.“ Czerny ještě dodává,
že obraz se poté stal majetkem Franze Schneidera,
Nápisy na zadní straně artefaktu
Latinský text pod Krucifixem		
Foto: archív muzea který jej přenechal svému
muzea

Foto: archív
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
3. 4. Zpíváme si pro radost – oblastní kolo pěvecké soutěže pro ZŠ a SŠ, od 8:30 hod. v koncertním
sále ZUŠ. Spolupořadatel ZUŠ v M. Třebové
3. 4. Švihadlový čtyřboj – kategorie dívek odděleně 1., 2., 3. třída, chlapců 1. a 2.-3. třída společně,
od 13:00 hod. v tělocvičně I. ZŠ (velká tělocvična
na Olomoucké ul.)
4. 4. Poznávání přírodnin pro 3. a 4. třídy ZŠ. Podrobnosti v propozicích
9. 4. Poznávání živočichů pro 5. až 9. třídy ZŠ. Podrobnosti v propozicích
15. 4. Obvodní kolo ve vybíjené od 14:00 hod.
na hřišti, v případě špatného počasí v tělocvičně
ZŠ Palackého, kategorie chlapců a dívek 4.-5. tříd,
družstva škol nahlaste nejpozději do 10. 4.
16. 4. DEN ZEMĚ v parku u muzea
Součást kampaně Zdravého města k oslavám Dne
Země na téma DOBRODRUŽSTVÍ FERDY
MRAVENCE. Od 8:30 do 12:00 hod. zábavná
soutěžní stanoviště pro MŠ, 1.-3. třídy základní
a speciální školy v parku u muzea. Třídy se nahlásí telefonicky v DDM. Proběhnou také doprovodné
akce od společnosti Ekokom. Podrobné propozice
budou zaslány na školy. Zveme i maminky na mateřské a rodičovské dovolené se svými dětmi.
Módní přehlídka z odpadového materiálu na téma
MISS HMYZ od 13:00-15:00 hod. v parku u muzea (v případě nepříznivého počasí v prostorách
muzea). Akce pro 4.-9. třídy základní a speciální
školy a odpovídající ročníky gymnázia a pro veřejnost. Třídy se nahlásí telefonicky v DDM. Akce
se konají ve spolupráci s Kulturními službami MT
a Zdravým městem. Bližší informace na webu nebo
přímo v DDM
17.-18. 4. Velikonoční prázdniny na Majáku –
podrobnosti na plakátech, webu nebo v DDM
26. 4. ČARODĚJNICKÝ REJ V PODZÁMČÍ od
15:00 hod. v areálu Penzionu V Podzámčí (Rybní
nám. v M. Třebové). Zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi a ostatní veřejnost, netradiční soutěže, jarmark, audience u Čarodějnice, přehlídka masek čarodějnic a soutěž MISS ČARODĚJNICE, jízda na
koni, střelba z luku a laserové vzduchovky, prezentace kroužků DDM, tanec se psem – Václav Nosek
a border kolie Jessy, tombola, závěrem odsouzení
a upálení čarodějnice. Bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné 20 Kč slosovatelné v tombole, čarodějné
masky a děti do 5 let vstup zdarma. Akce ve spolupráci s Penzionem V Podzámčí, Zdravým městem
a TS v M. Třebové
29.4. Obvodní kolo v MC Donalds cupu – od
8:30 hod. na hřišti TJ Slovan, kategorie 1.–3. tříd
30.4. Obvodní kolo v MC Donalds cupu – od
8:30 hod. na hřišti TJ Slovan, kategorie 4.–5. tříd
Umíte něco mimořádného, atraktivního, nového? Je
vám nejméně 18 let? Přijďte mezi nás a staňte se
vedoucím nového zájmového kroužku DDM. Hle-

dáme talenty, kteří se věnují skippingu, footbagu,
chůzi po slackline, umí yoyovat , žonglovat, kouzlit, tancovat afrotance, brakedance, twerk atd. Poskytneme vám zázemí pro vaši činnost v partě fajn
lidí, kteří rádi předávají své zkušenosti dětem. Kontaktujte nás na tel. 461 316 786 Bára Švestková
LETNÍ TÁBORY 2014
Termíny:
27. 6.-6. 7. Prázdninový pobyt pro rodiče a prarodiče s dětmi v Chorvatsku – tentokrát Živogošče, kemp Dole, nachází se asi 17 km od Makarské, chráněn pohořím Biokovo ukryt do piniového
háje, cena pro děti 4.700 Kč, pro dospělé 4.900 Kč,
ubytování ve stanech s vybavenou kuchyňkou, dvěma oddělenými ložnicemi (postele) a verandou, na
dopoledne je připraven program pro děti i dospělé
a jeden večerní program, doprava autobusem z MT.
Více na propozicích, na webových stránkách nebo
přímo v DDM (Jana Chadimová)
30. 6.-6. 7. Tajuplný ostrov – šifry kapitána Nema
Dobrodružný letní tábor pro děti 2.-6. tříd s noclehem v DDM. Kreativní, přírodovědná a sportovní
činnost součástí CTH. Cena: 2.250 Kč, členové
kroužků 2.150 Kč. Podrobnosti na webových stránkách nebo v DDM (Zdena Tauerová)
14.-20. 7. Souboj Titánů aneb Staré řecké báje
a pověsti na LT kreativ
Pojďte se s námi vrátit do časů Herkula, Persea, Pegase a dalších řeckých hrdinů. Letní tábor s klasickou i kreativní táborovou náplní, ubytování v klubovně s noclehem v DDM, cena 2.350 Kč, členové
kroužků 2.250 Kč. Cena včetně materiálu na kreativní tvorbu. Podrobné informace v DDM (Barbora
Švestková)
21.-25. 7. Havajské prázdniny – po stopách lovců
orchidejí.
Příměstský tábor všeobecného zaměření s CTH
pro děti 1.-5. tříd. Denně 8:00-16:30 hod. v DDM.
Cena: 1.200 Kč, členové kroužků 1.100 Kč. Podrobnosti na webových stránkách nebo v DDM
(Zdena Tauerová)
28. 7.-1. 8. Ať žijí rytíři
Příměstský tábor všeobecného zaměření s CTH
pro děti 1.-5. tříd. Denně 8:00-16:30 hod. v DDM.
Cena: 1.200 Kč, členové kroužků 1.100 Kč. Podrobnosti na webových stránkách nebo v DDM.
(Barbora Švestková)
9.-16. 8. LT na Srnčí – S kouzelným sluchátkem
Macha a Šebestové pro děti od 8 let, ubytování
ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní budově,
cena 2.800 Kč, členové kroužků 2.700 Kč. Hlásit se
můžete telefonicky nebo e-mailem v DDM. Bližší
informace u Jany Chadimové. Fotografie z loňska
najdete na našich webových stránkách.
25.-29. 8. Kytarová školička „Na kytaru hravě“ pro
všechny bývalé i stávající členy kytarového kroužku
DDM. Podrobnosti v DDM (Bára Švestková)

Předjarní akce ve školní družině v ZŠ Palackého
Druhé pololetí školního roku jsme zahájili dětským bazarem, na kterém si děti mezi sebou vyměňovaly nejrůznější drobnosti. Při směně hraček navštěvovaly i jiná oddělení ŠD, takže měly
možnost komunikovat s více dětmi. Koncem
února se uskutečnil v malé tělocvičně masopustní karneval. Před zraky všech se objevily různé
pohádkové postavičky. Bylo opravdu na co se dívat, každá maska měla své kouzlo. Po promenádě
masek se soutěžilo např. v tanci, s balónky, sbírání barevných vršků. Úspěch zažil ten, kdo pro-

jevil při plnění různých disciplín dobrý postřeh a
uměl spolupracovat. Březen jsme začali výchovně-vzdělávacím programem Papoušci – barevné
létající klenoty, ve kterém se děti dozvěděly o výskytu, způsobu života a rozmnožování některých
vzácných druhů papoušků. Na vlastní oči mohly
sledovat jejich pohyb za letu. Byl to pro ně nádherný zážitek. Do konce školního roku nás čeká
ještě několik společných akcí, z těch nejbližších
čarodějnický rej a návštěva za princeznou Hereret v muzeu.
Vychovatelky ze ZŠ Palackého

DDM

OCHMT informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí
7. 4. v refektáři františkánského kláštera
v 10:00 hod. První letošní svoz seniorů za
účelem návštěvy hřbitova proběhne 9. 4.
Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních
služeb na ul. Svitavské. Případné dotazy
rádi zodpovíme na tel: 734 797 498. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den
od 7:00-15:30 hod. v budově charity na
ul. Svitavské 44, M. Třebová - kontaktní
osoba p. Vašáková tel. 734 797 498.
CO SE DĚJE V STD ULITA, DS DOMEČEK
Naše dny se nesou ve znamení příprav na
Velikonoční svátky. V dílnách vyrábíme
různé drobnosti spojené s tímto svátkem.
Tyto výrobky je možné si zakoupit v Andělském obchodě, který provozujeme ve
Svitavské ulici 44. Díky krásnému počasí jsme se již pustili do prací na zahradě.
Klienty tyto práce velmi baví a těší je
pobyt venku. V průběhu dubna je naplánována návštěva Velikonočních trhů ve
Svitavách.
SAS – ŠANCE PRO RODINU
Služba funguje v oblasti práce s rodinou,
kde je její kapacita naplněna a neustále máme poptávku po této službě. Naši
pracovníci pracují s rodinami v krizové
situaci a snaží se najít společně s rodinou
nejvhodnější řešení. Mnohdy se pracovníci zapojí i do činností jako je úklid v domácnosti.
CPP – Centrum pěstounské péče Cesta
V centru se staráme o rodiny, které mají
děti v pěstounské péči. V současné době
máme 7 rodin. Centrum pořádá i vzdělávací akce pro pěstouny. V březnu proběhl
kurz První pomoci a v dubnu je nachystaná přednáška na téma Drogy. Tyto přednášky jsou v rámci povinného vzdělávání
pěstounů a chodí na ně nejen naši pěstouni, ale i ti kteří jsou v péči sociálního odboru.
Dobrovolnictví – program Kamarád
I v tomto roce pokračuje dobrovolnický
program Kamarád. Tento program může
pokračovat díky finanční podpoře 30 000
korun. Nadačním fondem Albert v rámci
grantového programu Nadační fond Albert
dětem. Jedná se o volnočasový, terénní,
sociálně preventivní program zaměřený
na prevenci sociálně patologických jevů,
podporu, pomoc, kamarádství
a doučování dětí ze sociálně
slabších rodin ve věku 6 až
12 let. Program je založen
na vztahu dobrovolníka
a klienta, přičemž intenzita setkávání je individuální (obvykle 2 hodiny týdně).
Působíme v oblasti Moravské Třebové,
Jevíčka a přilehlých obcí. Hledáme nové
dobrovolníky. Kontaktní údaje pro případné zájemce jsou: Jan Kučera (koordinátor
dobrovolníků), tel. 731 604 564 jan.kucera@mtrebova.charita.cz.
Krásný postní a velikonoční čas přejí zaměstnanci Charity v Moravské Třebové

Gymnázium
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Úspěšný student na moravskotřebovském gymnáziu
Stalo se již pravidlem, že se
naši žáci pravidelně zúčastňují
přírodovědných a technických
soutěží. Mezi nejúspěšnější
řešitele už několik let patří žák
8. AV Viktor Skoupý. Výčet jeho úspěchů začíná školním rokem 2008/2009, kdy se probojoval
do celostátního kola Astronomické olympiády
a v následujícím roce tento úspěch zopakoval.
Školní rok 2011/2012 se stal počátkem Viktorovy „spanilé jízdy“ napříč soutěžemi:
• v XIX. ročníku soutěže EXPO SCIENCE
AMAVET se probojoval do národního finále,
kde získal se svým projektem zvláštní cenu In-

tel Excellence in Computer Science Award
• v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost se Viktor umístil na 5. místě
• ve Fyzikální olympiádě získal 1. místo v krajském kole
V následujícím školním roce Viktor zabodoval
i v jiných kategoriích této soutěže:
• v kategorii B získal 1. místo v krajském kole
• v kategorii A (kategorie pro žáky o rok starší,
než Viktor) postoupil do celostátního kola, ve
kterém se mezi padesáti soutěžícími umístil na
13. místě
V letošním školním roce završil Viktor úspěchy účastí v celostátním kole, kde se umístil na

Dlouho očekávaná rekonstrukce gymnázia
Gymnázium sídlilo od roku 1924 v nynější budově Městského úřadu v Olomoucké ulici, pak se
přestěhovalo přes ulici do nynější základní školy
„na křižovatce“, v roce 1954 na Kostelní náměstí a od roku 1975 sídlí v městském parku, kde se
také rozrostlo o dvě budovy a tělocvičnu. To, že
si tyto objekty zaslouží rekonstrukci je naprosto
zřejmé. Od 1. dubna budou zahájeny na Gymnáziu
v Moravské Třebové firmou Matoušek CZ, a.s.,
stavební práce. Opravy se budou týkat některých
částí střechy, zateplení budov a kompletní výměny

všech oken. Celkové náklady na rekonstrukci činí
zhruba 11,5 milionu korun. Tato částka je financována Evropskou unií, SFŽP a část finančních prostředků zajišťuje zřizovatel, což je v tomto případě
Pardubický kraj. Díky této poměrně náročné akci
změní gymnázium nejen svůj zevnějšek, ale co je
nejdůležitější, provoz bude energeticky úspornější.
Věříme, že konečně odzvoní době, kdy i přes naše
maximální úsilí optimálně vytopit prostory školy,
byli mnozí žáci neustále nespokojeni s nedostatečným vytápěním.
Vedení školy

V březnu 2014 byla završena spolupráce Slezské
univerzity v Opavě a Gymnázia v Moravské Třebové
Učitelé dějepisu Gymnázia v Moravské Třebové
přijali v únoru 2013 nabídku pracovníků Ústavu
historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
a připojili se spolu s dvanácti středními školami
v České republice k projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých poznatků Ústavu historických věd Filozoficko - přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace.
Projekt byl určen studentům vyššího gymnázia,
obsahoval osm odborných přednášek. Zapojeni
byli studenti 8. AV, 4. A, 7. AV a 6. AV. Studenti
vyslechli přednášky s tématy Středověké město,
Dějiny sportu v českých zemích, Fenomén hospodářských krizí, Husitství, Volný čas v 50. a 60. letech 20. století, Němci v českých zemích, Životní
styl v Československé republice v 50. a 60. letech 20. století, Sběratelství, emblémy a kultur-

ní zkušenost v raném novověku. Odborný výklad
zajistili pracovníci univerzity Hana Komárková, František Švábenický, Tomáš Hruda, Aleš
Krempl, Martin Sosna a Veronika Marková. Ve
dnech 10.-14. 6. 2013 proběhla také společně
s pěti středními školami exkurze do Vídně. Byla
podstatnou součástí projektu. Z univerzity ji připravily PhDr. Karla Vymětalová a PhDr. Marie
Gawrecká. Ze strany gymnázia navštívilo Vídeň
pět studentek, zájemkyň o Historický seminář.
Univerzita umožnila vidět artefakty „nepřístupné
veřejnosti“: císařskou korunu zakladatele Svaté
říše římské, ostatky Marie Terezie, Josefa II., ale
i turisticky atraktivní místa Schönbrunn, Muzeum Alžběty Rakouské, památky z doby římské.
Studenti i učitelé hodnotí spolupráci s univerzitou
velmi kladně. Děkujeme za zasvěcené výklady,
vstřícnost a ochotu.
Gabriela Kubištová

Spolupráce gymnázia a ZŠ Palackého
Moravskotřebovské gymnázium již několik let úspěšně realizuje projekty
dotované Evropskými sociálními fondy, díky kterým se podařilo školu
vybavit celou řadu přístrojů, prostřednictvím kterých dochází ke zkvalitňování výuky. Škola v současnosti disponuje mimo jiné novými mikroskopy, stereoskopy, notebooky, přístroji GPS nebo senzory Pasco. Proto
se počátkem roku 2014 zrodil nápad umožnit využití moderní techniky
žákům základních škol v Moravské Třebové. Od února započala spolupráce mezi gymnáziem a ZŠ Palackého. Počátkem druhého pololetí absolvovaly dvě skupiny žáků zmíněné základní školy projektový den nazvaný Zeměpis v terénu, jehož cílem bylo zvládnout základní dovednosti
s přístroji GPS. Pedagogové z gymnázia připravili pracovní list s úkoly,
které žáci plnili s pomocí moderní techniky cestou na Křížový vrch, kam
trasa projektového dne směřovala. V průběhu dvouhodinové terénní výuky došlo k osvojení základních operací s přístroji GPS a podařilo se splnit
připravené úkoly zaměřené na sledování změn nadmořské výšky, určování azimutů nebo měření vzdáleností. Geografická aktivita byla první částí
spolupráce mezi oběma uvedenými školami, v budoucnu by mělo dojít
k realizaci dalších přírodovědných aktivit.
Přemysl Dvořák

8. místě. To mu umožnilo zúčastnit se výběrového
soustředění, z něhož bude vybráno pět účastníků
Mezinárodní fyzikální olympiády, která se letos
uskuteční v červenci v Kazachstáně. Tyto úspěchy nejsou náhodné, ale jsou výsledkem soustavné přípravy. Viktor se účastní korespondenčních
seminářů FYKOS, M&M, FKS (Slovensko). Jedenkrát měsíčně se účastní osmihodinové stáže
v rámci projektu Otevřená věda ve Fyzikálním
ústavu Akademie věd ČR. Děkujeme Viktorovi za
vzornou reprezentaci školy. Brzy ho čeká maturitní zkouška a poté studium na Matematicko-fyzikální fakultě. Přejeme mu hodně úspěchů nejen ve
studiu, ale i v osobním životě. Jana Koudelková

Moravskotřebovské
gymnazistky ve Finsku

Již druhým rokem dostali žáci Gymnázia v Moravské Třebové možnost tříměsíčního studia ve
Finsku. Na základě loňských zkušeností byl mezi
žáky o tuto zkušenost dvojnásobný zájem, a tak
byl výběr náročný. Vybrané dívky, Tereza Sedlářová a Renata Štaffová, žákyně 6. AV, si vedou
v neobvyklých podmínkách velmi dobře. Jejich pobyt ve finské Hämeenlinně se překulil do
druhé poloviny a děvčata bravurně zvládají jak
povinnosti uložené individuálním studijním plánem domácí školou, tak povinnosti vyplývající
ze studia v Kaurialan lukio. A kromě toho stihnou spoustu dalších aktivit a setkání, při kterých
zdokonalují své jazykové dovednosti a poznávají
neobvyklé kulturní odlišnosti. Pro ilustraci zveřejňujeme několik jejich postřehů: „To to uteklo a už jsme za půlkou. Přijde mi, že se pořád
rozkoukávám. Každý den mě ve Finsku něco překvapí.“ „Myslím si, že Finové jsou hodně hrdí
na svou zemi. Na jakémkoliv výrobku je finská
vlajka. A aspoň má rodina si potrpí na finské výrobky. Finové také berou všechno opravdu s klidem. O víkendech se vstává nejdříve o půl desáté.
A všude samý Mumínek.“ „Finská gymnázia se
dají spíše přirovnat k našim vysokým školám. Ke
studentům se přistupuje více jako k dospělým.“
„Nejčerstvější zkušenost? TET – ‚‘work day‘‘,
kdy druháci tráví jeden den v práci. My jsme ho
trávili v regionálním rádiu YLE v Hämeenlinně.
A co víc, dokonce jsme se podíleli na vysílání.
Živě. Bez přípravy. Něco finsko/anglicko/česky
jsme během patnácti minut prohodili a zvládli
jsme to!“
Iva Kodešová, mentorka projektu

Projektové dny v Gymnáziu v Moravské
Třebové pokračují
Finanční gramotnost – velmi aktuální téma, které nabývá ve 21. století na významu a je mu věnována stále větší pozornost. Učitelé předmětů matematiky, základů
společenských věd a informačních technologií připravili pro žáky 6. AV 25. února
projektový den Jak hospodařit s penězi? V průběhu jeho realizace se žáci seznámili
s nebezpečím dluhové pasti a naučili se posoudit skutečnou cenu úvěrů. Projektové
dny Keramická dílna, které proběhly ve dnech 17. a 28. února byly zaměřeny především na tvůrčí činnost. Žáci 4. AV si vytvořili vlastní keramický výrobek, včetně
glazování. Získali rovněž nové informace o chemickém složení a vlastnostech keramické hlíny. Projektové dny a další aktivity na naší škole se uskutečňují v rámci
projektu ESF Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech, který vstoupil
v letošním roce do druhé poloviny realizace. Irena Štaflová, koordinátorka projektu
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CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112, e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Provozní doba
Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Mateřské centrum, katecheze
16:00-18:30 Tvořivé dílny

Středa:
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum
Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy
Prostory mateřského centra lze pronajmout např.
na oslavu narozenin vašich dětí (určeno pro děti

O zlatou kulku Oldy Šetrného
V sobotu 1. března se v kryté střelnici vojenské střední školy sešlo na 22. ročníku soutěže ve
střelbě ze vzduchovky 95 moravskotřebovských
skautů. Na nejlepší střelce jako každý rok čekaly
medaile ve tvaru kulky a na vítězná družstva tradiční dorty nazdobené do podoby terčů. Soutěžilo
se v šesti kategoriích a kromě prestiže byly v sázce i zajímavé věcné odměny. Kdo zrovna nestřílel,
mohl se zabavit připraveným doprovodným programem. Opětovně zaujala například elektronická
střelnice střeleckého klubu mládeže SBTS, kterou
mladí střelci letos ozvláštnili ukázkou historických
a sportovních zbraní. K vidění tak byla opravdová
mušketa nebo bambitka, ale i nedávnými olympijskými úspěchy našich sportovců zpopularizovaná
biatlonová puška. S blížícím se polednem došlo
na vyhlášení výsledků. V jednotlivých kategoriích
(od nejmladších po dospělé) letos zvítězili: Kate-

Masopust v domově
pro seniory
Již po čtrnácté se u nás v domově konal Masopust,
který byl zahájen průvodem 14 masek po odděleních
D a A. Vstupenkou na masopustní odpoledne byla
maska nebo klobouček, které jsme společně vyráběli. Každý kdo se zúčastnil masopustní veselice byl
pohoštěn zabíjačkovými dobrotami a nechybělo ani
pivo. K tanci a poslechu nám zahrála skupina Menhir
ze Studené Loučky a jako překvapení odpoledne bylo
Flamengo v podání taneční skupiny Alegria. Masopust se vydařil a na příští rok se budeme zase těšit.
Začátkem měsíce března nás navštívily děti z městské knihovny. Seniorům byly přečteny úryvky z nejzajímavějších knih různých žánrů.
Realizační tým

řina Jílková, Matěj Šmíd, Lenka Pohanková, Martin Vymazal, Adéla Skoupá a Miroslav Maixner.
Spokojeni ale mohli být určitě všichni, neboť kromě zážitků a účastnické kartičky si každý odnesl
i kousek dortu. Poděkování pořadatelů patří především Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové, městu Moravská Třebová a střeleckému klubu mládeže SBTS v Moravské Třebové.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Sborové zpívání
v ZŠ Palackého
Náš školní sbor vznikl seskupením dobrovolníků
z různých tříd a nyní se skládá ze samých dívek ve
věku od 10 do 15 let. Pracujeme pod vedením paní
učitelky Alexandry Holanové. Už skoro rok tento
dívčí sbor aktivně funguje a „trénuje“ na budoucí
akce. Kolem Velikonoc plánujeme vystoupení, které proběhne ve vestibulu školy v Palackého ulici.
Také se už připravujeme na školní akademii, která byla minulý rok velmi úspěšná. Úspěch na této
akci, z něhož jsme měly velikou radost, nás povzbudil k další práci a chuti do zpěvu. A tak proběhlo
vystoupení v domově důchodců, kam jsme vnesly
příjemnou náladu krásnými vánočními koledami.
Všem se moc líbilo a dokonce si přítomní zazpívali
s námi. Také jsme navštívily mateřské školky v Jiráskově a Tyršově ulici. Děti si vystoupení užily,
a to nás potěšilo. Měly jsme i dvě jednodenní soustředění, na kterých jsme pilně cvičily. Jsme super
banda, kterou spojuje zpěv. Doufáme, že se nám
bude dařit a že budeme mít „grády“ jako minulý rok. Dominika Klíglová, Eva Aberlová

max. do 4 let věku). Prostory přízemí fary včetně kompletně vybavené kuchyně lze pronajmout
k rodinným oslavám (max. 30 osob). Info na tel.
736 609 318.

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomej Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Po
9 hod. klášterní kostel
Út–So
18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Bohoslužby ve Svatém týdnu:
Římskokatolická farnost Moravská Třebová:
Zelený čtvrtek:
18:00 hod. farní kostel
Velký pátek:
17:00 hod.
Bílá sobota:
21:00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8:00 hod. farní
kostel, 11:00 hod. klášterní kostel
Velikonoční pondělí: 8:00 hod. farní kostel,
11:00 hod. klášterní kostel
Římskokatolická farnost Staré Město:
Zelený čtvrtek:
16:00 hod.
Velký pátek:
17:00 hod.
Bílá sobota:
20:00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 9:30 hod.
Velikonoční pondělí: 9:30 hod.
Římskokatolická farnost Boršov:
Zelený čtvrtek: 17:00 hod.
Velký pátek: 17:00 hod.
Bílá sobota:
19:00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 11:00 hod.
Velikonoční Pondělí: 11:00 hod.

Různé
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Návštěva ze Zeleného Vendolí
Dne 20. března proběhla ve Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ
v Moravské Třebové beseda s panem Josefem
Zeleným ze záchranné stanice pro zvířata Zelené
Vendolí. Záchranná stanice Zelené Vendolí pomáhá zvířatům v nouzi více než 25 let. Jde o zraněná, nemocná, vyčerpaná, nevyspělá nebo jinak
handicapovaná zvířata. Povídání bylo pro všechny zúčastněné velmi zajímavé a přínosné. Výsledkem besedy byla nabídka pomoci záchranné
stanici formou sbírky potřebných věcí, které budou na konci měsíce dubna dopraveny přímo do
Vendolí. Rádi bychom pozvali příznivce a přá-

Chcete se přiblížit
koním? Není to daleko!
Sezóna se pomalu otvírá a spousta našich dětí
i dospělých opět vyrazí na různá kolbiště porovnat své síly s ostatními jezdci. Ani přes zimu
jsme nelenili a pilně se na novou sezónu připravovali. Těším se, že navážeme na krásná umístění z roku 2013 a letošní sezóna bude alespoň tak
úspěšná jako ta loňská. Pokud chcete i vy proniknout do života koní a koňských závodů, rádi
vás – dospělé i děti – přivítáme v našem klubu.
Kromě individuálních výcvikových hodin jsme
pro vás na letní prázdniny připravili čtyři týdenní
tábory s přespáním a tři tábory konané příměstskou formou. Počet míst je omezený, proto neváhejte a včas zasílejte své přihlášky. Dále bych
vás za celý tým JK Útěchov chtěla srdečně pozvat na Den dětí s koňmi konaný 24. 5. v našem
areálu. Informace o konaných akcích a táborech
naleznete na našich fb stránkách: jezdecký klub
Útěchov, popř. www.jk-utechov.cz a samozřejmě mě v případě zájmu a dotazů neváhejte kontaktovat na tel: 777 691 128, e-mail: edita.weissarova@seznam.cz
Edita Weissarová

tele školy, aby se taktéž sbírky zúčastnili a tím
podpořili fungování a provoz záchranné stanice.
Bližší informace budou vyvěšeny na tabuli před
školou společně s kontakty na záchrannou stanici. Pevně doufáme, že spolupráce školy a Zeleného Vendolí bude i nadále pokračovat.
(zr)

Masopust
Barevný masopustní průvod krásných masek se
vydal v pondělí 3. března do ulic Moravské Třebové. Děti a učitelé ze spec. školy se rozhodli oživit
tradici masopustního reje a vydali se v tradičních
maškarách směrem k radnici, kde veselý průvod
uvítali starosta Miloš Izák, místostarosta Václav
Mačát a tajemník města Stanislav Zemánek. Připomenutí této tradice přineslo spoustu radosti nejen dětem, ale i kolemjdoucím. Pevně věříme, že
se příští rok podaří vše zopakovat.
(zr)

Program sboru ČCE
Květná neděle 13. 4.
Velký pátek 18. 4. bohoslužba s vysluhováním
Večeře Páně v 9:00 hod.
Neděle vzkříšení 20. 4. bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně v 9:00 hod.
Velikonoční pondělí 21. 4. bohoslužba
Biblické hodiny v domově pro seniory každé
pondělí v 15:30 hod. (kromě pondělí 21. 4.)
Biblické hodiny ve sboru (na faře) každý čtvrtek
v 17:00 hod. (výklady knihy Genesis)
Neformální mezigenerační setkání členů a přátel sboru („páteční podvečcer“) každý pátek
v 17:00 hod.
Všechny bohoslužby budou probíhat v sále. Staršovstvo sboru ČCE zve všechny přátele a členy
sboru k účasti na sborovém životě.
(zr)
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Letní tábory pro
děti plné zábavy
Po vydařených a plně obsazených loňských turnusech otevírá Jezdecký klub Kunčina pořadník
i pro letošní prázdniny. Tábory jsou tématicky
vedené, náplní jsou hry, kreativní tvoření, výpravy do přírody a výuka jízdy na koni.
1. turnus 7.-11. 7. obsazen
2. turnus 4.-8. 8. VÝPRAVA ZA JEDNOROŽCEM. Děti zažijí vlastní pohádkový příběh, vypravíme se za bájnými bytostmi a pokusíme se
získat poklad z truhlice, kterou hlídá bílý jednorožec.
3. turnus 11.-15. 8. CESTA KOLEM SVĚTA.
Troufnete si na výpravně vzdělávací výlet po
kontinentech naší planety? Poznáme, kde a jak
žijí zvířátka i lidé a až správně poskládáme mapu
světa odhalíme její tajemství.
4. turnus 18.-22. 8. LOVCI DIAMANTŮ. Africká zvířata hlídají cenné drahokamy, po kterých
touží piráti. Pokud stihneme poklad získat a předat jim ho na kouzelnou váhu, odměna nás nemine.
5. turnus 28. 7.-1. 8. náhradní termín, který bude
otevřen po obsazení ostatních turnusů, TÝDEN
FARMÁŘEM, znáš všechna zvířata na farmě?
Pokud se dokážeš o každé z nich postarat, majitel
farmy tě určitě odmění.
Všechny děti jsou srdečně zvány, ty mladší
i s případným doprovodem rodičů nebo prarodičů, tábory jsou příměstské, doprava z Moravské
Třebové a celodenní strava včetně pitného režimu v ceně, dohled zajišťuje pedagogický pracovník, výcvik na koni cvičitel s akreditací. Počet účastníků turnusu omezen na 10 dětí, proto
se přihlašujte včas. Cena 2.500 Kč. Doba konání 9-18 hod. Více informací na tel čísle 604 596
318, nebo na www.kone-trebova-svitavy.cz
Za JK Kunčina Zuzana Šejnohová Vrbická
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Vyhlášen sportovec města za rok 2013
Slavnostní dekorace nejlepších sportovců města za rok 2013 určených sportovní veřejností už
v 18. ročníku ankety se konala v pátek 28. 3. 2014
tradičně v sálu ZUŠ. Ocenění předal starosta města Miloš Izák spolu s místostarosty.
Počet hlasů: 2615
Absolutní vítěz: Matěj Piňos s 420 b.
Kategorie mládež:
1.
František Přidal – 392 b.
2.
Markéta Hájková – 213 b.

3.
Daniela Mašková – 103 b.
Kategorie dospělí:
1.
Matěj Piňos – 420 b.
2.
Martin Řehulka – 149 b.
3.
Lukáš Komprda – 140 b.
Kategorie Trenér, funkcionář:
1.
Petr Zemach – 385 b.
2.
Roman Cápal – 237 b.
3.
Jan Klacl – 113 b.
Více na www.moravskatrebova.cz

(zr)

SKP TJ Slovan Moravská Třebová pro děti
Fotbalový oddíl TJ Slovan hodlá nejen úspěšně
reprezentovat naše město a region na poli sportovním, ale navíc také přilákat co možná největší
počet fanoušků a nabídnout jim neotřelé sportovní a rekreační prostředí. V rámci těchto aktivit,
zaměřených na naši veřejnost, se členové vedení oddílu rozhodli zrealizovat výstavbu dětského
koutku pro děti svých příznivců, lačných sportovních zážitků během fotbalových utkání. Pokud se
dá vůbec hovořit o „koutku“ místo „koutu“, pak
vězte, že toto zařízení bude vybudováno na ploše
270 m2 a bude poskytovat prostor pro sportovní
vydovádění dětí návštěvníků fotbalového stadiónu během utkání na travnaté ploše i mimo tento

čas. Z toho důvodu bude také upravena, tedy rozšířena, provozní doba občerstvení na fotbalovém
stadiónu, jehož vedoucí je pověřen řízením provozu dětského hřiště tak, aby zde našly útočiště
i maminky na dopoledních i odpoledních vycházkách se svými malými ratolestmi. Dětský kout je
sestaven z několika druhů prolézaček, skluzavek,
houpaček a dalšího zařízení pro děti ve věku od tří
do dvanácti let. Veškerý mobiliář je zkonstruován,
vyroben a usazen v souladu se všemi mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tento počin našich
fotbalistů najde jistě své uplatnění a bude přínosem pro rozšíření vycházkových aktivit nejen dětí
příznivců sportu a fotbalu zvlášť.
P. Kopunecz

Podivná zima s dobrými lyžaři Slovanu
Letošní zima lyžařům nepřála a značně zkomplikovala přípravu závodníků TJ Slovan. Dvě plánovaná soustředění jsme museli zrušit a nahradit
jednodenními výjezdy, přesto se nám podařilo
tréninkové hodiny na sněhu splnit na 90 %. Z letošního seriálu závodů krajského přeboru sjezdařů
absolvovali naši dva obří slalomy. První v Čenkovicích a druhý na Dolní Moravě. Na čenkovické
sjezdovce se jel (30. 1.) tradiční večerní závod při
umělém osvětlení. Mezi brankami obřího slalomu si vedli dobře dva naši zástupci. V kategorii
mladších žáků se na osmém místě v Přeboru Pardubického kraje umístil Adam Weinlich. Stejnou
příčku obsadil i Václav Mačát mezi staršími žáky.
Ve stejném středisku se hned druhý den konal další závod v obřím slalomu, tentokrát započítávání
do seriálu O pohár Bukové hory. Lyžaři TJ Slovan
zde zanechali výraznou stopu. Díky skvělému
výkonu Natálie Kasalové jsme se mohli radovat
z bronzu v předžákyních. Mezi staršími chlapci
se blýskl Adam Weinlich, který ve své kategorii
nenašel přemožitele a zvítězil s náskokem 48 setin vteřiny. O týden později se lyžaři vydali pod
Kralický Sněžník do lyžařského areálu na Dolní Moravě. Zde se 8. 2. jel další díl lyžařského
poháru Orlických hor. Tento závod byl zároveň
přeborem Jihomoravského kraje, proto se zde sjela mimořádně silná konkurence 200 závodníků
z Čech, Moravy i Polska. Na kvalitě připravené
trati se značně podepsala obleva a s každým odstartovaným lyžařem se trať zhoršovala. Organizátoři museli nakonec uznat, že nebudou schopni
připravit i druhé kolo a tak se odjel jednokolový
závod ve všech žákovských kategoriích. Mezi
těmi nejmladšími se na pěkné 34. místo probojovala Natálie Kasalová. Mladší žák Adam Weinlich se tentokrát nevyhnul drobné chybičce krátce
po startu a závod dokončil na 16. místě. V kategorii starších žáků bylo 11. místo Václava Mačáta velmi dobrým umístěním. Se závodní sezónou
sjezdařů se naši závodníci rozloučili opět v Čenkovicích (2. 3.). Nádherné počasí vytvořilo do-

konalé podmínky pro účast v závěrečném obřím
slalomu O pohár Bukové hory. Mezi startujícími
měl Slovan poměrně velké zastoupení čtrnácti talentovaných závodníků. K naší velké radosti se
hned mezi nejmladšími prosadila Natálka Kasalová, která vybojovala skvělé druhé místo. Marek Peškar byl v této kategorii čtvrtý a Tereza
Peškarová šestá. Dobře si vedly také mladší žákyně. Šárka Abrahamová získala pro Slovan druhý
cenný kov, když protnula časomíru ve třetím nejrychlejším čase. Karolína Škrabalová byla šestá,
7. místo brala Jana Haasová, osmá skončila Nicole Vacková a 9. příčku obsadila Klára Svozilová. Mezi stejně starými chlapci se Vojtěch Krejčí
radoval z 5. místa a Tomáš Jarůšek dokončil závod na 9. pozici. Starší děvčata Slovanu zastupovala Terezie Stefanová, která svůj závod zvládla
také velice dobře a nakonec z toho bylo výborné 4. místo. Příjemné překvapení na nás čekalo
v kategorii mladších žáků. I když nepatřil mezi
favority, tak se Rostislav Abrahám dokázal prosadit mezi nejlepší a vyrovnaným výkonem v obou
kolech vybojoval bronz. Velmi dobře mu sekundovali další dva žáci z líhně TJ Slovan. Petr Jarůšek projel cílem ve čtvrtém nejrychlejším čase
a Adam Weinlich po chybě v závěru skončil pátý.
Lyžaři z Moravské Třebové se v letošním ročníku
neztratili. Přestože nestihli absolvovat všechny
starty, vybojovali naši reprezentanti velmi pěkná
umístění v celkovém pořadí seriálu závodů O pohár Bukové hory:
Natálie Kasalová – 2., Marek Peškar – 6., Tereza Peškarová – 8.,
Šárka Abrahamová – 5., Karolína Škrabalová
– 10.,
Jana Haasová – 12., Nicole Vacková – 14., Klára Svozilová – 15.,
Vojtěch Krejčí – 7., Tomáš Jarůšek – 10., Terezie Stefanová – 7.,
Adam Weinlich – 3., Rostislav Abraham – 6.,
Petr Jarůšek – 7.
Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Sport

Program činnosti
Klubu českých turistů

5. 4. Pěší výlet Po stopách Vandru v délce cca
13 km. Bude provedena kontrola a obnova značení základní trasy přes Pastvisko a Ludvíkov.
Sraz zájemců v 10 hod. u prodejny Lidl. Zajišťuje P. Harašta
9. 4. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 18 hod. Příprava Vandru skrz
M. Hanó, upřesnění programu na měsíc květen,
včetně zabezpečení organizačních záležitostí
květnových akcí.
12. 4. 47. ročník DP VANDR SKRZ MALÓ
HANÓ – trasy: pěší 13, 22, 32 a 42 km a trasa
vycházky v délce 6 km pro rodiče s dětmi do 7
roků, tzv. DĚTSKÝ VANDR; cyklo cca 50 km
s terénními úseky. Prezence účastníků od 7 do
9 hod. ve vstupní hale radnice (nám. TGM); cíl
jednotlivých tras i cyklojízdy na nádvoří zámku
M. Třebové do 17 hod. Podrobnější informace
na plakátech.
13. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem
nejfrekventovanější trasy Vandru. Sraz účastníků ve 13 hod. u prodejny Lidl. Zajišťuje J. Kuncová
21. 4. Velikonoční cyklovýlet na Drahanskou
vrchovinu do oblasti Skřípova v délce cca 70
km. Sraz zájemců v 10 hod. u autobusového nádraží. Zajišťuje V. Juřinová
26. 4. Pěší výletová akce Odemykání důlních
stezek po cestách pod Hřebečovským hřebenem. Délky tras 8, 14 km. Start od bývalé hájenky v Udánkách mezi 13-14 hod. Akce je vhodná
pro rodiče s dětmi. Zajištěn odvoz z trasy 8 km
autobusem. Podrobnější informace na plakátech
a webových stránkách klubu.
Připravujeme:
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka – 36. ročník. Setkání účastníků v době
od 12:00-15:00 hod. v Javoříčku, kde obdrží
„Pamětní list“. Odjezd zájemců o společnou
jízdu v 9 hod. od klubovny KČT (Piaristická 8).
Ostatní si volí čas a trasu podle vlastního uvážení. Zajišťuje L. Weinlich
V měsíci dubnu budou v případě příznivého počasí každou středu a neděli uskutečňovány vycházky, vyjížďky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz

Atleti hodnotí své ambice
Pro sezónu 2014 je druholigový tým AK M. Třebová opět zařazen do skupiny C. Oproti loňsku se
však proměnili jeho soupeři – v šestičlenné skupině
jsou jednak ti tradiční, známí: Hvězda SKP Pardubice B, TJ Jiskra Ústí n/Orlicí, TJ Svitavy. Nevyzpytatelní mohou být nováčci, o nichž mnoho třebovští atleti nevědí, takže musí s nimi počítat při
rozdělování bodů: AC TJ Jičín, AC Čáslav. Atletika Hvězda Pardubice má velice kompaktní tým,
disponuje velice slušnou základnou běžců, skokanů a vrhače mají též kvalitní. Platí za největšího
adepta na celkové prvenství. Největším rivalem
AKMT bude pravděpodobně TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, jehož doménou je sprint, střední a vytrvalecké
tratě. Loňský druholigový debutant TJ Svitavy má
ovšem s ligou mnoho zkušeností z dřívějška, jako
celek se opírají o ambiciózní mladíky, kteří vynikají zejména v překážkových bězích, na středních
tratích a ve skoku dalekém. Třebovští atleti si věří
– tajně kalkulují s druhým místem, což by byl další
(mt)
posun historických výsledků.		
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Fotbal odstartoval jarní sezónu. Jaká bude?
Procházka Václav (vedoucí mužstva), BělehraPo přípravném zimním období, jenž bylo naho týmu či managementu oddílu nepředpokládem Josef (masér)
plněno aktivitou fotbalistů všech věkových
dá zásadnější problémy.
Soupiska: Brankáři: Lukáš Vykydal, Martin Spákategorií v tělocvičnách, posilovnách, halovýPřípravné zápasy:
čil. Obránci: Roman Šatník, Jan Marek, Radek
mi turnaji či zápasy na UT, kdy však výsledky
Celek se zúčastnil halového kvalitně obsazeného
Novotný, Jiří Strouhal, Jan Rázl, Tomáš Noneměly vypovídající hodnotu o síle týmů, se
turnaje v Šumperku (10 týmů).
konečně fanoušci doZ výsledků: SKP Slovan –
čkali – jsou odehrány
Bruntál 6:1, SKP Slovan – Sigprvní ostré zápasy o
ma Olomouc U16 4:5, SKP
body (po uzávěrce toSlovan – Němčice na Hané 3:4,
hoto čísla MTZ), které
SKP Slovan – Šumperk 4:3.
rozhodnou o spokoO umístění: SKP Slovan – Čejenosti. Takže vraťme
chovice 4:2, SKP Slovan –
se zatím krátce ješŠumperk 2:1.
tě k přípravě. Trenéři
Pořadí: 1. Sigma Olomouc,
zkoušeli varianty op5. SKP Slovan
timálních možností seDalší příprava probíhala na UT:
stav, i proto dostávali
Svitavy U17 – SKP Slovan 0:3
šanci především mladí
(0:2), Mohelnice U17 – SKP
fotbalisté či případné
Slovan, Polička U19 – SKP
posily. Z výsledků je
Slovan, Holice U17 – SKP Slonutné zaregistrovat:
van, Litovel U19 – SKP Slovan
A-muži (I. A třída):
2:1, SKP Slovan – Kostelec na
Svitavy B – SKP SloHané 2:6, Horní Újezd – SKP
van 4:0, TJ Lanškroun
Slovan 2:4.
– SKP Slovan 3:1
Realizační tým: Václavek Petr
(2:0), FK Mohelnice – Třebovskému fotbalu začíná nové období – přejeme hodně úspěchů!
Foto: František Matoušek (trenér), Dvořák Josef (vedoucí)
SKP Slovan 1:2 (1:1),
Soupiska týmu: Houser Lukáš,
vák. Záložníci: Michal Sedláček, Martin VančuFK Šternberk – SKP Slovan 2:0 (1:0), Dolní
Stupka Zdeněk – Tumakov Jakub, Ševčík Jakub,
ra, Lukáš Okleštěk, Tomáš Staněk, Petr Šatník.
Újezd – SKP Slovan 0:4 (0:3).
Smékal David, Triech Jiří, Bartůněk Adam, KoÚtočníci: Michal Kučerňák, Jiří Linhart, Lukáš
Kádr „áčka“ oproti podzimu nedoznal podstatucký Hynek – Vlk Pavel, Navrátil Filip, DokouMasopust, Milan David.
nějších změn, můžeme tedy očekávat, že průpil Jan, Mikšánek Patrik, Macek Tomáš, Hanák
Za zmínku stojí také příprava dorostu (KP),
běžná pozice (2. místo – 13 10 0 3 – 44:17 30
Tomáš, Ptáčník Milan, Dostál Tomáš, Škrabal
kterýžto tým po podzimní části je sice až na
bodů) zůstane i v této fázi stejně nadějná a poKarel, Smolík Lukáš, Bubák Aleš – Sedlák Jiří,
13. místě v tabulce krajského přeboru (13 4 0 9
stupová. Moravskotřebovský fotbal si zaslouží
Neumann Jaroslav, Navrátil Martin.
30:65 12 bodů), výsledky přípravy nasvědčují,
návrat do krajského přeboru.
Potřebné detailní informace naleznou zájemci na
Realizační tým: Kučerňák Ladislav (trenér),
že situace je stabilizovaná. Nikdo z realizačníwww.skpslovan.cz 		
(mt)

Sportovní pozvánka
na duben
Fotbal
5. 4. 16:30 SKP dorost – Horní Jelení
6. 4. 16:30 A muži – Horní Jelení
12. 4. 10:00 Žáci starší – Holice
11:45 Žáci mladší – Holice
16:30 B muži – Kamenná Horka
13. 4. 16:30 C muži – Opatovec
19. 4. 17:00 SKP dorost – Třemošnice
20. 4. 17:00 A muži – Hlinsko B
26. 4. 10:00 Žáci starší – FK Pardubice B
11:45 Žáci mladší – FK Pardubice B
17:00 B muži – Jablonné n/Orlicí
27. 4. 17:00 C muži – Radiměř
Atletika
25. 4. Okresní kolo OVOV (Odznaku zdatnosti olympijských vítězů). Hřiště II. ZŠ ul.
Palackého od 9:00 hod.
Cyklistika
19. 4. Prolog (1. závod seriálu Cykloman
2014, silniční 10 km)
13:00 Křenov (silnice do Moravské Třebové)
Stolní tenis
12. 4. 9:00 Slovan B – KST Vysoké Mýto
(krajská soutěž B)
13:30 Slovan B – Řetová A
(mt)

Tancem k radostné spokojenosti
Městě. Zisk bronzové medaile na ČeskotřebovZačátkem března se konal druhý ročník taneční
soutěže Českotřebovský taneční pohár, při němž
ském tanečním poháru 2014 je prý předzvěstí očese mezi 822 registkávaného dalšího vzerovanými účastníky
stupu, u něhož můžete
(taneční studia, škobýt ovšem i vy…
ly, ZUŠ, skupiny)
Alegria
objevily i kolektivy
Amatérská flamenz našeho okolí, tj.
gová skupina vznikla
děti a ženy z Moravv říjnu 2010. Tanečské Třebové a okolí.
nice se střídaly, ale ty
Maratón bojů mezi
nejvěrnější zachovaly
jednotlivými choreozakladatelce a lekgrafiemi, jemuž přitorce v jedné osobě
hlížela půltisícovka
(Helena Gálové) přínávštěvníků, zvládly
zeň a rozhodně se jim
se ctí. Porota, která
to vyplatilo. Skupina
hodnotila techniku
absolvovala od svétance, synchronizaci,
ho založení přes 20
kostýmy, choreografii
veřejných vystoupei hudbu, ocenila mj. Taneční aktivity napříč žánry i věkovými skupinami se stá- ní, jejím největším
skupiny Crazy cats vají třebovským fenoménem Foto: František Matoušek úspěchem je právě
(za 3. místo v kategorii děti+junioři – volný, začá3. místo na taneční soutěži Českotřebovský tatečníci) a Alegria (za 3. místo v kategorii senioři).
neční pohár 2014. „Ženy se pravidelně scházejí na trénincích ve Starém Městě, v rytmu tančí
Crazy Cats
pro radost a spokojenost, kterou jim tanec přiDěvčata ZŠ z Moravské Třebové a okolí tvořila od
náší. Vždyť slůvko názvu alegria značí v překlaříjna 2010 skupinu s názvem Kočky. Vystupovala
du radost,“ komentovala nejčerstvější úspěch
na plesech a veřejných akcích. Největším úspělektorka Helena Gálová, pod jejímž vedení se
chem skupiny bylo dosud 2. místo v taneční součtrnáctičlenná skupina pravidelně schází. Dvetěži Tancer cup ve Zlíně (2012). Po ročním přeře ke spokojeným ženám nemáte „zavřené“ ani
ryvu v aktivitě pokračovala znovu v činnosti pod
vy. Stačí opravdový zájem a vytrvalost. Případzměněným názvem Crazy cats. Osmnáctičlenný
ně dotazy (kontaktní adresa): Helena Trojáková,
soubor vedený Helenou Gálovou v současnosti
helena.trojakova@seznam.cz
(mt)
trénuje jedenkrát týdně v sokolovně ve Starém
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Hokejisté získali krajský primát
Finále KLM 2013/2014 si zahrály celky z Vysočiny. V rozhodujícím 5. SF podlehla Moravská Třebová Chotěboři 1:2 po nájezdech,
konečný stav série byl 2:3 v neprospěch HC
Slovan a do finále postoupila Chotěboř. V
něm se utkala se Světlou n. S. Naši hokejisté
bojovali „jen“o 3. místo s Litomyšlí, v sázce
však bylo víc: titul okresního i krajského šampióna, neboť finalisté patří do kraje Vysočina.
Ten zaslouženě připadl HC Slovan. Gratulujeme!
HC Litomyšl – HC Slovan 2:2 (1:1, 0:1, 1:0)
Branky: Maška, Arnošt
HC Slovan – HC Litomyšl 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky: Koláček
Konečné pořadí KLM: 1. Světlá n/S., 2. Chotěboř, 3. Moravská Třebová, 4. Litomyšl
KLJ – finále
Oproti týmu dospělých byli junioři HC Slovan
jediným třebovským družstvem, které se pro-

bojovalo do finále. Proti favoritovi si ovšem
počínali naprosto důstojně a za výkony v celé
sezóně jim patří absolutorium.
HC Chrudim – HC Slovan 2:1 po SN
HC Slovan – HC Chrudim 3:4 P
KLJ – o 3. místo: Polička – Chotěboř 2:5
Konečné pořadí KLJ: 1. Chrudim, 2. Moravská Třebová, 3. Chotěboř, 4. Polička
KLD
Dorostencům se již tak dobře nedařilo –
v dlouhodobé soutěži skončili mezi 9 účastníky na 6. místě (24-10-1-0-13 83:101 32
bodů), výchozí pozici po absolvování 2. části
(dohrávky s týmy na 5-9. místě ) si do konečného pořadí o jedno místo pohoršili.
KLŽ
Žákovské celky v mezikrajské lize po 2. části
(dohrávky s týmy Vysočiny) obhájily (ve skupině 5.-10) MŽ 4. místo: 18-11-2-5 141:70 24
bodů; SŽ 7. místo 16 6 – 9 66:98 13 bodů. (mt)

Po vítězném utkání na domácím ledě s Litomyšlí 			

Sport

Cykloman startuje

Kultovní cyklistický seriál Cykloman startuje
po třinácté aby určil nejlepšího pro letošní rok.
Opět přináší obvyklý počet závodů (10), samozřejmě, že každý cyklista má možnost volby
disciplíny, k úspěchu jej předurčí minimálně
sedm účastí a samozřejmě maximálně úspěšných. Jeho úvodním dílem bude desetikilometrový silniční prolog (19. dubna) a následovat
budou další závody, které si v minulých letech
získaly oblibu: terénní časovka (17. května),
orientační závod dvojic (24. května), městské
cross country (14. června), silniční závod jednotlivců (28. června), triatlon Paperman (9. srpna), kunčinský duatlon Powerman (23. srpna),
Babí léto – cross country (13. září), silniční časovka (4. října) a závod do vrchu (18. října).
Cykloman 2014 – neoficiální termíny:
19. 4. Silniční prolog (silniční prolog na 10 km)
17. 5. Terénní časovka (terénní časovka jednotlivců – crosscountry závod na 10 km)
25. 5. M
 ěstské crosscountry (6 km okruh
v Mor. Třebové se všemi druhy povrchů
na 60 minut + 1 kolo)
7. 6. BACH (orientační závod dvojic)
28. 6. S
 ilniční závod (silniční závod jednotlivců – na 40 až 80 km podle kategorií)
9. 8. P
 aperman (triatlon na tratích 200 m plavání, 20 km na kole a 3 km běh)
23. 8. P
 owerman (terénní běh na 3 km
a crosscountry závod na 20 km)
13. 9. B
 abí léto (crosscountry závod na 35 a
50 km)
4. 10. S
 ilniční časovka (silniční časovka jednotlivců na 30 km)
18. 10. V
 ýjezd do vrchu (netradiční závod na
200metrové trati s převýšením 50 metrů)
31. 10. Galavečer		
(mt)

Foto: František Matoušek

Národní finále Českého poháru v sálovém fotbalu – futsalu
Národní finále Českého poháru (NF ČeP)
semifinále všichni „celostátní ligisté“, ale
ve futsalu se uskutečnilo 15. března v multik překvapením nebylo v mnoha případech
funkční sportovní hala ve Skutči, pořadatedaleko. „Je to pro nás obrovská zkušenost,
lem byl ligový celek FC DRUŽBA Vysoké
silný životní zážitek, který nám vlije energii
Mýto. V osmičce účastníků nechyběl modo další práce. Zahrát si proti Chemcomexu
ravskotřebovský Šakalí hněv (nahradil jako
bylo jako si zahrát fotbal proti Barceloně,“
finalista krajského poháru vítěze z Vambersvorně potvrzovali třebovští futsalisté. Podka). Při neúčasti týmu VPS Novabrik Poličstatu jejich pocitů následně dovysvětlil předka (2. místo v ligovém ročníku 2013/2014)
seda ČFSF a trenér Chemcomexu Milan Sereprezentoval nejen Moravskou Třebovou,
mmler: „Naše první čtyřka patří k nejlepším
ale i Pardubický kraj. Klub ŠH byl založen
v Evropě, těžko se brání i mužstva, která jeteprve nedávno (2010), tato sezóna je pro
jich signály mají přečtené. Odvedli jste velký
tým historicky dosud nejúspěšnější (4. mískus práce. Nashledanou příště v lize.“ Moto v pardubické krajské lize). Do své skuravskou Třebovou reprezentovali hráči: Supiny (B) „nafasoval“ novopečeného mistra
chý Michal, Pavel Němec, Ondřej Winkler,
ČR Chemcomex Praha, dále FC NIKOMU
Lukáš Vykydal, Ladislav Švanda, Jaroslav
Plzeň, SK SICO SC Jilemnice. Všichni sou- Šakalí hněv oživil místní sportovní klima Foto: František Matoušek Skřebský, Petr Cink, Kamil Müller, Václav
peři byli pro ně tvrdým oříškem. Přesto hráHuryta, Michal Sedláček a Petr Matoušek.
čům nechyběl elán ani optimismus. „SamozřejV semifinále se utkaly dvojice: Vysoké Mýto –
Na postup do semifinále to nestačilo (3. místo ve
mě nechceme být žádnými otloukánky, soupeři
Jilemnice 1:2 P a Balance Brno – Chemcomex
skupině B), i přesto vládla v šakalí smečce dobjsou pro nás neznámí, velmi kvalitní, zejména
Praha 3:6. V duelu o 3. místo NF ČeP pořadatelé
rá nálada. „Právě jsme se dověděli, že jsme jako
pražský favorit, devítinásobný český šampión,“
z Vysokého Mýta pokořili Brňany až na penalty
futsalisté byli začleněni do struktur TJ Slovan
prozradil před turnajem manažér P. Matoušek.
4:2. Finálový boj pak jednoznačně ovládli PražaMoravská Třebová, což je zavazující. Ještě o nás
Z výsledků:
né 5:0.
uslyšíte!“ Turnaj nabídl divákům pěkný futsal,
ŠH M. Třebová – SK SICO Centrum Jilemnice 0:1
Celkové pořadí: 1. Chemcomex Praha, 2. SK
ve kterém ve většině případů nebyl poznat rozSICO Centrum Jilemnice, 3. FC Družba Vysoké
ŠH M. Třebová – FC NIKOMU Plzeň
9:1
díl mezi celky z hlediska jejich účasti v dlouhoMýto, 4. GIOIA B2 Balance Brno.
(mt)
ŠH M. Třebová – Chemcomex Praha
0:4
dobých soutěžích. Nakonec sice postoupili do
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