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Pasportizace městské zeleně vám představí
stromy v našem okolí
Vytvoření dokonalého seznamu městské zeleně,
vybrané sezónní činnosti Technických služeb
města Moravská Třebová (TSMT), či
seznam investic plánovaných v našem
městě na tento rok byly předmětem informací druhé letošní tiskové konference. O investicích jsme již psali, nyní přinášíme ostatní informace.

komplexní zhodnocení stavu, dendrologické
posouzení fyziologického stáří, záznam taxonu,

ců rozmístěných zejména v lokalitách Svitavská
ulice, Křížový vrch. V minulosti se pasportizovalo šest set stromů v rámci samostatných
projektů, popřípadě zadáním autorizované firmě. Zbývá zaevidovat a popsat
2700 jedinců. Následné zpracování
dat bude možno sledovat přes mapové
servery: interní pro potřeby úřadu, externí pro potřeby veřejnosti. Město počítá s tím, že veřejnost najde odkaz na
stránkách města, kde bude moci využít
dle svých potřeb veškeré info o dřevinách, později zřejmě možnosti vzrostou
o nabídku hlásit přes mobilní telefonní
aplikaci místo navržené k úpravě – a to
nejen strom, ale například i rozbité či
neupravené místo kontejnerové.

Inventarizace v plném proudu
Média se dozvěděla o významu evidence všeho kvantifikovatelného v majetku
města v oblasti veřejné zeleně, kam patří keře, stromy, mobilní zeleň, porostní
skupiny. S evidencí získanou pasportem
budou pracovat správci zeleně, TSMT,
jejichž pracovníci mohou díky přesné znalosti stavu dřevin, rozlohy ploch
ostatních porostů a dalších dat efektivTechnické služby rekonstruují
ně naplánovat postupy jejich ošetření
Nejen údržba veřejných prostranství,
a údržby. Na konci roku 2015 startovala Pokračování opravy chodníku do Sušic je jednou z akcí letos za- kam patří sekání travnatých ploch,
první zaměření jednotlivých typů dře- řazených do rozpočtu města. V případě vyčlenění financí také na pozimní úklid a podobně se s jarem
vin, a to především stromů, nyní začnou úpravu přednádraží se můžeme brzy těšit na postupnou úpravu celé rozjela v oblasti práce technických
Foto: Dagmar Zouharová služeb. Zajímavým a významným
podle pracovníka úseku GIS městského severní trasy z města.
úřadu Michaela Havlíka práce na samé invenje harmonogram oprav bytů a domů v jejich
výšky, průměru koruny, kmene a další nezbytné
tarizaci dřevin. Záznamy budou pak obsahovat
správě. Patří sem například plánovaná opraúdaje. Na území města se nachází 3300 jedinva mázhausů v Olomoucké ulici, kde se sice
každoročně v rámci průběžné údržby drobné
práce dělají, letošní zásahy jsou však z těch
zásadnějších. Pod odborným restaurátorským
dohledem se začínají opravovat omítky v klenbách, kamenné portály, schodiště, chodbová
výmalba, elektroinstalace. Bytový dům Olomoucká č. p. 143 čeká oprava mázhausu za cca
osmdesát tisíc korun, bytový dům v téže ulici,
č. p. 146, má už z loňska za sebou opravu klenby stropu, která přišla na 310.000, z čehož 60 %
bylo kryto z dotací na údržby a rekonstrukce
památkového fondu. Také letos je podána
žádost o příspěvek na rekonstrukci – tentokrát
na opravu kamenného schodiště. Oprava mázhausu mimo stropu a schodiště by pak v tomto
domě měla stát město cca sto dvacet tisíc korun.
Dagmar Zouharová, tisková mluvčí města

Cenu města za rok 2015 obdržel 15. dubna 2016 pan Jan Škoda. Jan Škoda reprezentoval TJ Slovan, patřil v letech 1948 – 1958 mezi českou boxerskou špičku. Byl třikrát mistrem Moravy. Věnoval se i jiným druhům sportu – např. volejbalu, tenisu, ale i tzv. technickým sportům. Po patnáct let působil jako trenér mládeže pro biatlon a střelbu, působil
v Českém rybářském svazu. Za jeho účasti vznikl projekt rozhledny Pastýřka, která se stala
neoddělitelnou součástí našeho města. Blíže viz www.moravskatrebova.cz
Foto: archív
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Bleší trh v květnu
V sobotu 14. května ve dvorním traktu
mezi ulicí Cihlářovou a Hvězdní v době
od 08:00 do12:00 hodin proběhne bleší
trh. Prodávat může každý, stačí deka nebo
stolek. Poplatek za prodejní místo nebude
vybírán. Nebojte se a přijďte zkusit prodat
věci, které nepotřebujete a někomu jinému
tím udělat radost.

Dny slovenské kultury v polovině dubna zahájila vynikající slovenská zpěvačka Jana Kirschner.
Záštitu nad jednadvacátým ročníkem festivalu převzal starosta města Moravská Třebová Miloš
Izák a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický – na podiu spolu s Vladimírem Skalským,
předsedou Světového sdružení Slováků v zahraničí a ředitelem Slovenského domu v Praze a Mariánem Zimmermanem, zastupitelem partnerského města Banská Štiavnica.
Foto: archív

V květnu má město na programu návštěvu hejtmana
Besedu se žáky 2. a 3. ročníků gymnázia, setkání
s vedením města na radnici, návštěvu firmy Protechnik, prohlídku místa rekonstrukce objektů ISŠ
na centrum odborné přípravy řemesel, či návštěvu
Odborného léčebného ústavu Jevíčko má naplánovány na první květnovou středu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. V našem městě se
ocitá pravidelně kvůli poznávání situace v míst-

ních školách a jiných zařízeních, a v neposlední
řadě kvůli debatám s vedením radnice o závažných
rozvojových veřejných projektech a problémech.
Jedním z témat, trvale umístěných na pořad těchto
setkání, je například řešení situace výstavby silnic
R43 a R35. Na květnové schůzce se předpokládá
také diskuse o realizaci projektu dopravního terminálu a rekonstrukci silnice v Boršově. (daz)

Buďte vidět
V průběhu měsíce března proběhla ve městě akce Buďte vidět, kdy příslušníci městské
policie společně s koordinátorkou prevence
kriminality rozdávali reflexní pásky v ulicích
města – malým, velkým, chodcům i cyklistům. A pásky rozdávali nejen v ulicích, ale
uspořádali besedu pod záštitou BESIP a Zdravého města i v domově pro seniory a na internátě ISŠ v Moravské Třebové. Protože od
20. 2. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, kde
§ 53, odstavec 9 praví: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěného tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Fotky najdete na webu města – prevence kriminality. Hana Navrátilová,
koordinátor prevence kriminality

Kolik nás je...

Každoroční zahájení, stejně jako ukončení aktuálního běhu Moravskotřebovské univerzity třetího věku je slavnostní chvílí pro její frekventanty, i pro vedení města, které s nimi pravidelně zažívá oba okamžiky. Foto: archív

Poděkování
Posluchači 16. ročníku Moravskotřebovské univerzity třetího věku tímto děkují představitelům městského úřadu v Moravské Třebové za finanční příspěvek
na provoz univerzity třetího věku.
Právě skončený běh univerzity uspokojil ve dvou
skupinách 122 zájemců. Vyřazení frekventantů se
konalo v základní umělecké škole s kulturní vložkou. Osvědčení o účasti a rozšíření vzdělání předal
starosta Miloš Izák a místostarosta Pavel Brettschneider. Děkujeme též za poskytování zasedací místnosti MěÚ k výuce a prostorů v Latinské škole k dalším
kulturním aktivitám. Těšíme se na další 17. ročník.
S pozdravem studenti univerzity třetího věku

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 272
občanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační
politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 115 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 3.
2016 na trvalém pobytu 10 387 občanů. (zr)

Plaveme a nezlobíme
S prvním únorovým dnem začal druhý ročník
plavání pro děti a mládež v Moravské Třebové.
Plavání se uskutečnilo na II. ZŠ, ul. Palackého, pod záštitou prevence kriminality a za odborného vedení záchranářů
Martina Švancary a Ivy Štěpánkové.
V osmi dvouhodinových lekcích
zaměřených na tři tematické okruhy
se v bazénu „vystřídalo“ průměrně
15–17 dětí na lekci, a to i z Centra
volného času Mor. Třebová. Výuka
byla zaměřena především:
• zdokonalení stylu plavání

• odbourání strachu z vody, hlavně u malých dětí
• pochopení vody jako živlu a záchranářské
techniky
Děti se hravou formou naučily vodu
respektovat a mít ji rády. Velice je
zaujala také možnost pomoci tonoucímu. Dá se říci, že na začátku
kurzu to byly děti, co se chtějí něco
naučit a na konci „parta“, které
bylo líto, že už plavání končí. Fotky
z plavání jsou na webu města – prevence kriminality. Hana Navrátilová,
koordinátor prevence kriminality

Aktuality
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Rozhodli jste o tom,
co je důležité
Anketou v Moravskotřebovském zpravodaji a na
webu vyjádřili v uplynulých týdnech občané tradičních deset problémů, které v aktuálním roce
vnímají jako pro město důležité. Výsledek byl
v pondělí 11. dubna předložen radním.
Na první příčky jste svými hlasy umístili následující záležitosti:
• Problém č. 1 – Parkoviště u MŠ Jiráskova
• Problém č. 2 – Úprava vnitrobloku ulice Sluneční
• Problém č. 3 – Prodloužení cyklostezky směr
Útěchov a Staré Město
• Problém č. 4 – Vybavit Knížecí louku – cvičící
stroje, WC, osvětlení, altány, lavičky
Společně se seznamem oblastí, které občané našeho města vybrali, aby se jimi vedení zaobíralo, je
pracovníky městského úřadu zpracován přehled
dokumentů, v nichž je případné řešení již plánováno, popřípadě seznam prioritních bodů příštího
volebního období, které se podobnými okruhy zájmu zabývají (zásobník projektů). Stanoveni jsou
taktéž garanti řešení konkrétních úkolů za město
a jeho rozpočtové organizace, zejména za Technické služby Moravská Třebová.
(daz)

Upozornění
dopisovatelům
Do vydání MTZ
nebudou zařazovány
příspěvky došlé po
datu uzávěrky!!!
Data aktuálních uzávěrek
najdete v tiráži a na
www.moravskatrebova.cz/zpravodaj

Přivítání jara
v domově pro seniory
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. I my
jsme si o Velikonocích společně poseděli
na kavárničkách, kde jsme společně ochutnali Jidáše, které jsme pekli. Zavzpomínali
jsme si na Velikonoce, jak probíhaly doma.
Pověděli jsme si také o průběhu svátků a jejich tradicích.
11. 4. Pátrání po potomcích Karla Hašlera
Již po sedmé jsme se těšili na pokračování
poutavého vyprávění o životních osudech
Karla Hašlera a spoustou veselých písniček
v podání Karla Šedivého. Realizační tým

MUDr. Neužilová neordinuje:
13. května - seminář
9.-10. června - dovolená

Den bez tabáku 31. 5. Kouření škodí zdraví!
Toto heslo je na každé krabičce cigaret a tabáku.
Přesto si mnozí z nás dobrovolně ničí svoje zdraví.
Na toto téma připravili společnost Naproti, o.p.s.,
Speciální základní škola Moravská Třebová a Zdravé město Moravská Třebová akci ke Dni bez tabáku
s mottem Nahraď cigaretu… Dne 31. 5. bude Laskavárna vyzdobena soutěžními obrázky s tematikou

Nahraď cigaretu… vytvořenými žáky Speciální základní školy v Moravské Třebové. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v prostorách školy a autoři
vítězných obrázků obdrží sladkou odměnu. Obrázky budou zdobit zahrádku v Laskavárně až do konce letních prázdnin.
Ludmila Lišková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Společnost česko-německého porozumění srdečně zve na

Výstavu historických tkaných obrázků,
sportovních znaků, etiket a záložek do knih
Vystavené exponáty pocházejí ze sbírky Herberta Köglera z Ústí nad Orlicí. Vystavované
exponáty jsou jen malou ukázkou rozsáhlé
sbírky, s kterou byl pan Kögler zapsán do
České knihy rekordů u agentury Dobrý den,
Pelhřimov. Jedná se o první a unikátní výstavu záložek a tkaných obrázků z produkce

severočeské firmy Stap - Stuhy a prýmky,
Vilémov u Šluknova v ČR. Všechny exponáty jsou české výroby. Vernisáž výstavy
a setkání s autorem výstavy se koná 12. 5.
v 16 hodin v muzeu - německé středisko,
I. poschodí. Výstavu je možné zhlédnout: út-pá 9-12 a 14-16 hodin do konce června.
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Samospráva

Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Poslanec Martin Kolovratník navštívil naše město
Dne 18. 4. k nám zavítal poslanec za Hnutí ANO
Martin Kolovratník, který se přijel podívat na
rozvoj průmyslu, dopravy ale i celkové dění
v našem městě. Moravská Třebová byla jedním
z navštívených měst v Pardubickém kraji, který pan poslanec zastupuje. Návštěvu města zahájil pan Kolovratník na radnici, kde se sešel
se starostou města Milošem Izákem, který mu
předal upomínkové dary, a také s místostarostou Pavlem Brettschneiderem. Po představení
své činnosti v poslanecké sněmovně diskutoval
poslanec se zástupci města o možném vybudování cyklistických pruhů pro bezpečnější a jednodušší pohyb cyklistů ve městě. Obě strany si
ohledně řešení dopravní situace v našem městě

přislíbily vzájemnou součinnost. Mimo jiné proběhla i diskuze na téma připravované dálnice
D35. Obě strany se dohodly na závazném datu,
kdy se uspořádá na radnici našeho města setkání
se členy Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého
kraje a Pardubického kraje, vedením města Mohelnice a vedením města Moravské Třebové, aby
se nastínil průběh dalšího postupu při realizaci
plánování D35 a tím byla urychlena výstavba
D35. Martina Kolovratníka doprovázel po celou
dobu náš zastupitel za Hnutí ANO Miroslav Jurenka a Michal Heger. Společně navštívili řadu
firem v našem městě. Na závěr proběhlo veřejné zasedání v Laskavárně, kde byly občanům
zodpovězeny všechny jejich otázky. Poslanec

Martin Kolovratník nás překvapil velice milým
a vstřícným jednáním a zájmem o naše město.
Děkujeme za návštěvu i organizaci a těšíme
se na další podobná setkání.
Za hnutí ANO
Tereza Křenková, www.ano.trebova.eu

Žije mezi námi
Jarmila Kaplanová-Halbrštátová je občankou našeho města, nesmírně skromná. To, co vykonala,
nedává na obdiv a považuje to za svou samozřejmou vlasteneckou povinnost. Před dvěma roky
jsme jí byli blahopřát k jejím 90. narozeninám.
I letos jsem měla tu čest ji předat kytičku k jejím
narozeninám, symbolicky - jako projev poděkování, strávit s ní příjemné chvíle a popřát jí hodně
zdraví do dalších roků. Taková setkání zanechávají v člověku hluboké dojmy a dávají sílu k úsilí prosazovat pravdu o druhé světové válce. Měli
bychom plně využít těch již jen několika málo hrdinů a hrdinek, kteří skutečně bojovali a riskovali
život za naši svobodu. Je jednou z posledních žijících příslušnic 1. čs. armádního sboru. Byla přímou účastnicí střetnutí s fašisty u Sokolova, bojů
o Kyjev, na Dukle i dalších bojů našeho armádního
sboru v sestavě Sovětské armády při osvobozování přímo území naší vlasti. V Buzuluku byla zařazena k 1. rotě nadporučíka Otakara Jaroše jako
zdravotnice, a tak se zúčastnila i těžkého a hrdinného boje této roty s fašisty v Sokolově (8. března
1943), kde velitel roty i desítky jejích příslušníků
padli. Protože se ukázalo, že zdravotníci musí přímo z boje odtahovat těžce raněné spolubojovníky,
rozhodl plk. Ludvík Svoboda, že je to příliš těžké
pro ženy a přeřadil ji na místo radiotelegrafistky.
Ve své vzpomínkové knize Z Buzuluku do Prahy o ní přímo píše: „Spojení mezi bateriemi i pěchotou fungují bez vady. Je to zásluha takových
statečných bojovnic, jako je třeba naše známá ze
Sokolova, desátnice Jarmila Kaplanová, statečná
radiotelegrafistka Jarmila, která nedopustí, aby
bylo spojení nadlouho přerušeno.“ Tehdy bylo liniové spojení z řídicí pozorovatelny do všech baterií přerušeno a ona jediná jako radiotelegrafistka
dokázala udržet spojení a zajistit tak podporu našich vojáků v první linii našimi dělostřelci. Za to
byla tehdy vyznamenána Československým válečným křížem 1939. Je velice špatné, že v této době
mnohé naše sdělovací prostředky nedovedou být
objektivní a tak vnáší do podvědomí – především
mladých lidí, pro které je druhá světová válka dávnou minulostí, informace vytvářející neobjektivní
obraz o druhé světové válce. Hluboce oceňujeme
všechny, kteří obětovali své životy v této válce,
ať na západě nebo na východě, ale počet obětí byl
naprosto nesrovnatelný. Jistě patří hluboká úcta
několika stovkám příslušníků americké armády,
kteří padli v západních Čechách. Naproti tomu se
však téměř neobjevuje poděkování těm, kteří po
těžkých bojích osvobodili většinu území naší republiky – především Rudé armádě a příslušníkům
1. čs. armádního sboru v SSSR, kde obětovalo své
životy 140.000. Říkejte, prosím, vy ještě žijící pamětníci druhé světové války pravdu svým dětem
a vnukům.
Hana Horská, Josef Odehnal
a Roman Cápal, zastupitelé města za KSČM
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Plachtařské mistrovství České republiky
V termínu 22. 5.-4. 6. bude na letišti Moravská
Třebová ve Starém Městě probíhat významná
sportovní událost s mezinárodní účastí – Plachtařské mistrovství České republiky. PMČR je
vrcholová plachtařská soutěž, jejímž hlavním
účelem je porovnat výkonnost nejlepších plachtařů ČR a stanovit nominaci do reprezentačního
družstva. „Plachtaři ke svému létání potřebují
hlavně vhodné počasí, a to především termiku –
stoupavé proudy. Ty se tvoří v důsledku ohřívání vzduchové hmoty na povrchu země slunečním
svitem. Indikací existujícího stoupavého proudu je vznik mraku – kumulu (ohřátý stoupající
vzduch obsahuje vlhkost a se vzrůstající výškou
obvykle klesá teplota; až se stoupající vzduch
dostatečně ochladí, dojde ke kondenzaci vlhkosti a tím vzniku mraku – kumulu). Pod takovýto mrak plachtař s větroněm přiletí a kroužením ve stoupavém proudu získává výšku pro
další let; tj. po nastoupání tuto výšku přeměňuje v rychlost v klouzavém sestupném letu,“ říká

ředitel závodů Pavel Řeřicha. A jak konkrétně
vypadá vlastní létání na PMČR? Nejdůležitější
osoba štábu závodu – meteorolog – každé ráno
provede analýzu počasí a na základě jeho údajů a s ohledem na aktivity ostatních uživatelů
vzdušného prostoru (především armády ČR)
se naplánují tratě pro jednotlivé třídy. Mezitím
probíhá příprava kluzáků (skládání, plnění vodní přítěží, kontrolní vážení) a jejich transport
na startovní rošt – grid. Obvykle v 10 hodin
dopoledne probíhá briefing, kde jsou soutěžící seznámeni s předpovědí počasí, rozdělením
vzdušného prostoru a jsou oficiálně vyhlášeny
letové úlohy. Poté následuje přesun všech zainteresovaných na grid a čekání na termiku. Akci
podpořil Pardubický kraj a město Moravská
Třebová.
Přijďte se do Starého Města podívat jak soutěží
nejlepší plachtaři, hromadné starty budou probíhat mezi 11-12 hodinou (podle počasí). Aktuality sledujte na stránkách www.pmcr2016.cz

Zvídálci z puntíkaté školky
8. března jsme navštívili Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic. Nesli jsme tam naše namalované obrázky do výtvarné soutěže na téma Pravěk
a těšili jsme se, co nového se dozvíme. Přivítala
nás paní Mazurová v dětském oddělení knihovny,
kde už pro nás měla vše nachystané. Nejdříve nám
vysvětlila rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím
a pak už jsme si hráli a prohlíželi časopisy, knihy,
leporela. Přišli jsme na to, jak a proč jsou knihy
obalené, označené, zařazené a poskládané, jak se
s knihou zachází a co se s ní nesmí dělat. Z mateřské školy víme na co je encyklopedie, ale tolik
druhů a zaměření jsme ještě neviděli. Každý by si
tu vybral podle zájmu. Paní Mazurová nás pozvala
na další akci knihovny pro MŠ Pohádkový svět,
a tak se máme na co těšit. Tímto chceme všichni
poděkovat za profesionální přístup a těšíme se při
další akci na shledanou. S paní Mazurovou jsme
se opět sešli koncem měsíce března při slavnostním vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Pravěk.
Vyhlášení proběhlo v Rytířském sále na zámku
v přítomnosti rodičů, dětí a pana starosty. Pan
starosta s Lenkou Greplovou nám poblahopřáli
a předali diplomy s dárky. Děkujeme. 7. dubna

jsme se těšili na exkurzi do pekárny, kde pracuje
pan Václavík, tatínek od naší Dity. Hned po svačině jsme se vydali do pekárny sladkého pečiva. Pan
Václavík nás už čekal a začala prohlídka. V dížích
jsme viděli mouku, cukr, sůl, kvasnice a olej na
dalamánky. Na páse jely makovce, které se pekly
na Vandr. Lednice, pece, hnětače, dopravní pásy,
stříkačky… Bylo toho tolik, co jsme neznali, až
jsme si málem hlavy ukroutili. A jak rychle umí
pekaři uplést housku! To jsme teda koukali. Pan
mistr nám vše vysvětlil a ještě nám ukrojil kousek
vánočky. Moc děkujeme panu Václavíkovi, že nás
do své práce pozval. Dalším pracovištěm, které
jsme navštívili, byla prodejna Kosso, kde prodávala babička Kuby Holíka. V obchodě se nám líbilo. Děvčata si vybrala látku na šaty, paní učitelky na šátky. Kluky spíš zaujali měkoučcí plyšáci,
deky a hlavně dřevěný metr, kterým se měří látky.
Děkujeme. V rámci tématu Povolání jsme byli i na
autobusovém nádraží. Kluci by rádi řídili autobus,
ale mimo autobusů tam nic pěkného není a nádraží se nám nelíbilo. Teď už se těšíme na Den Země
a Dny slovenské kultury, výlety, léto. Na nudu
opravdu není čas.
Kolektiv MŠ

Úklid přírody aneb Operace PVC
Pojedenácté pořádalo moravskotřebovské středisko Junáka v sobotu 16. dubna v souvislosti
se Dnem Země úklidovou akci Operace PVC,
v rámci které účastníci Poctivě Vyčistili (nejen)
Cesty v oblasti Pekla, Pastviska, Křížového vrchu, cesty k Srnčí a ke Kvíčalce. K úklidu přírody se letos sešlo 86 dobrovolníků, kromě skautů také několik zástupců veřejnosti. Teoretický
předpoklad, že nepořádku by mělo s léty ubývat,
bohužel nevyšel a i letos se toho nasbíralo víc
než dost (tucet pytlů plastů, papírů, skla a plechovek, pneumatiky, plechy, dráty, textil…).
Nakonec se všechny skupiny jako každoročně
sešly u altánu v Pekle, kde došlo na zasloužený oddych a opékání buřtů. Tradičně také přišla
osobně účastníkům poděkovat Paní lesa. Kromě
účastnické karty od ní dostal každý dobrovolný uklízeč i malou sladkou odměnu. Akci materiálně podpořily Technické služby Moravská
Třebová a finančně Zdravé město Moravská

Třebová. Byla také zaregistrována v rámci celostátních projektů Ukliďme svět, ukliďme Česko
a Skautský dobrý skutek 2016. Všem, kteří přiložili ruce k dílu a neváhali se ohnout pro cizí
nepořádek, patří velký dík. Fotografie z akce najdete na adrese junak.mtrebova.cz/opvc.
Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová
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Co Pastýřka dosud nezažila
Před rokem jsem v nejvyšším vyhlídkovém patře
rozhledny Pastýřka instaloval schránku a do ní
vložil záznamníkový sešit s tužkou na zápisy návštěvníků. Až do června se utěšeně plnil různými vzkazy, nápady a vtípky (240 záznamů). Jen
několik listů někdo vytrhl, jinak zůstala kniha
celá. Potom jsem ji nahrazoval postupně dalšími dvěma. Ta druhá v pořadí vydržela na místě
pouze měsíc. Pomalu byla ničena, až koncem
července zmizela nadobro. Ani třetí záznamníková kniha neušla pozornosti vandalů a nechutných vtipálků. Mnoho listů bylo brzy vytrháno,
přibyly sprosté zápisy a oplzlé grafiky úrovně
čtvrté cenové skupiny. Značně zdevastovanou,
ale hustě popsanou mnoha záznamy jsem tuto
knihu loni v říjnu odnesl a uschoval. Na Pastýřce zůstala přes zimu jen plastová, zapalovačem
opálená schránka. V lednu 2016 do schránky
umístila jistá přejícná osoba malý zápisníček,
do kterého občas zimní návštěvníci rozhledny
zaznamenali své dojmy. Netrvalo však dlouho
a sešitek byl opět roztržený, půlku z něho jsem
jednou našel pod rozhlednou. Na počátku letošní turistické sezóny, 7. dubna, jsem ten značně
poničený zápisníček nahradil novou záznamníkovou knihou se stovkou listů. Umístil jsem ji
do nové plastové schránky. První záznamy do
ní hned nato učinili chlapci z vojenské školy,
kteří si sem vyběhli v rámci výcviku. Co bude
dál – trochu s obavami jsem čekal na následující dění. Když jsem na Pastýřku přišel po třech
dnech (!), zůstal jsem ohromeně zírat. V plastové schránce byly nacpány desítky a desítky
naškubaných kousků z mé záznamníkové knihy!
Někdo musel vynaložit mnoho minut trpělivé
práce, než v zuřivé důkladnosti rozcupoval sešit na tolik drobných útržků. Poslední, jen stěží
dohledatelné zápisy byly od účastníků Vandru
z 9. dubna. Asi padesát metrů od rozhledny
jsem pak nalezl ze záznamníku odtržené tvrdé
desky, zaklesnuté v koruně stromu. Až sem vymrštěné z ochozu rozhledny dolétly! A teď volte
slova, co na to říci? Múza mě opouští, zůstává hořkost. Kdyby se mi ozval ten neohrožený
hrdina, který toto velké dílo, nejspíš v deliriu
vykonal, asi bych mu daroval stokorunu na láhev rumu. Aby se znovu mohl – s jízlivou radostí – opít do němoty. Abych nekončil tak pesimisticky, ocituji jeden z posledních záznamů
v rozhlednovém zápisníku z podzimu loňského
roku: „Ahoj všichni, zdravíme vás z rozhledny,
díváme se z výšky na krásy naší krásné země.
Nechť jsou všechny bytosti šťastny!!! – Mějte
se fanfárově a věřte na zázraky. Lálík, Honzík,
Maty a Kači, 15. 9. 2015.“
Za čtenářskou trpělivost děkuje J. Strouhal

Zdravotní doprava pro Moravskou
Třebovou a široké okolí
Nová služba v oblasti zdravotnické dopravy na
Moravskotřebovsku. Všichni občané (např. rodičky, osoby se zdravotním omezením, senioři)
mají nyní během týdne, ale i o víkendech a svátcích možnost využít převozu klimatizovaným
sanitním vozem do zdravotnických a jiných zařízení – nejen k lékaři, také např. do lázní, na
rehabilitace, na operace, zubní pohotovost. Mož-

ný je doprovod klienta, asistence samozřejmostí,
čekání obvykle zdarma. Specializované vzdělání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby
a vozidla dopravy nemocných a raněných. Část
ceny klientům mohou proplácet zdravotní pojišťovny. Zajištění kulturních a společenských akcí
profesionálními zdravotníky. Cápal Ivo - mobil
732 417 076, www.doprava-capal.cz.
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 2. 5. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 5. od 16 hodin. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby budou
vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek
9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Městské kino
Teorie tygra /ČR/ 2D

4. 5. středa, 19:00, cena: 120 Kč, (101 min.)

Komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži.
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Tatiana Vilhelmová, Jakub Kohák a další

Ani ve snu! /ČR, SR, Bulharsko/ 2D
9. 5. pondělí, 19:00, cena: 110 Kč, (90 min.)

Nový český film
Film se odehrává v prostředí parkouristů, mladých
lidí, kteří se snaží posouvat hranice fyzických
schopností. Jejich životní styl, schopnost zdolávat
téměř jakékoliv překážky, jim přináší svobodu.
Režie: Petr Oukropec
Hrají: B. Štikarová, K. Melíšková, J. Vondráček
a další

Captain America:
Občanská válka /USA/ 2D

11. 5. pondělí, 19:00, cena: 120 Kč, (148 min.),
český dabing, do 12 let nevhodný

Film Captain America: Občanská válka se odehrává v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově
zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo.
Režie: A. J. Russo
Hrají: Ch. Evans, R. Downey Jr., S. Johansson, S.
Stan a další

ANGRY BIRDS ve filmu /USA/ 3D
14. 5. sobota, 15:00, cena: 150 Kč, (100 min.),
český dabing

Nový rodinný animovaný film
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák,
věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří partičku neoblíbených outsiderů.
Režie: F. Reilly, C. Kaytis
V českém znění: P. Rychlý, J. Dolanský, V. Zavřel,
J. Šťastný, M. Ruppert a další

Kniha džunglí /USA/ 2D

14. 5. sobota, 17:00, cena: 100 Kč, (106 min.),
český dabing

Nový rodinný animovaný film.
Jeho hrdinou je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle přichází hrozivý tygr a Mauglí cítí, že již není v džungli vítán. Opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání.
Režie: Jon Favreau

Jak se zbavit nevěsty /ČR/ 2D
14. 5. sobota ,19:00, cena: 110 Kč, (90 min.)

Nová česká komedie.
Hlavní postavou je moderní dynamická žena, která

řeší trable s láskou, životem i jednou nepohodlnou
nevěstou.
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: D. Matásek, L. Vlasáková, A. Kerestešová, J.
Stryková, J. Plesl a další

Jak básníci čekají na
zázrak /ČR/ 2D

16. 5. pondělí, 19:00, cena: 100 Kč, (120 min.)

Aneb jak básníci vstupují do dospělosti.
Režie: Dušan Klein
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Eva Jeníčková,
Josef Somr, Pavel Zedníček, Filip Antonio a další

ANGRY BIRDS ve filmu /USA/ 3D
18. 5. středa 17:00, cena: 150 Kč, (100 min.),
český dabing

Svátek matek /USA/ 2D

23. 5. pondělí, 19:00, cena: 110 Kč, (118 min.),
české titulky, přístupný od 12 let

Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik
rodin se musí vyrovnat s tím, jak tento den stráví.
Romantická komedie s hvězdným obsazením.
Režie: G.Marshall
Hrají: J. Aniston, K. Hudson, J. Roberts, J. Sudeikis a další

X-MEN: Apokalypsa

/USA/ 2D

25. 5. středa, 19:00, cena: 120 Kč, (130 min.),
český dabing, nevhodné pro děti do 12 let

Nejsilnější přežijí! Po úspěšném celosvětovém hitu
X-MEN: Budoucí minulost máme další pokračování akčního sci-fi filmu X-MEN: Apokalypsa.
Režie: Bryan Singer
Hrají: J. McAvoy, J. Lawrence a další

Návštěvníci 3 /Francie/ 2D

30. 5. pondělí, 19:00, cena: 110 Kč, (min.),
český dabing

Jean Reno a Christian Clavier se vrací ve svých
slavných rolích v pokračování legendární komedie Návštěvníci. Poprvé se rytíř a sluha dostali
omylem až k nám do současnosti. V novém stejně
bláznivém dobrodružství je labyrint času vhodí doprostřed slavné Francouzské revoluce na konci 18.
století.
Režie: Jean-Marie Poiré
Hrají: Ch. Clavier, J. Reno a další

Kulturní centrum
Sůl nad zlato

4. 5. středa, 8:30 a 10:00, vstupné 30 Kč

Jedna z nejznámějších pohádek z díla pohádkářky
Boženy Němcové.
Pohádku pro MŠ a I. stupeň ZŠ uvádí divadlo
DAP

Svět podle Kloboučka
divadlo
7. 5. sobota, 19:00, vstupné 80 Kč

Horrorová groteska v podání Černých Šviháků.
Amatérský divadelní soubor s profesionálními hereckými výkony. Podle divadelních her Josefa Kloboučka upravil Josef Tejkl
Režie: Josef Tejkl

Drobečky z perníku

/Neil Simon/ - divadlo
10. 5. úterý, 19:00, vstupné 280 Kč

Barová zpěvačka Evy Mearová se vrací z protialkoholní léčebny domů, kde žije společně s kamarádkou
Tobby, která absolutně odmítá své stárnutí, jelikož
před lety na škole získala titul královny krásy, a se
svým kamarádem Jimmym, neúspěšným hercem,
který o sobě říká, že je nejstarší začátečník v celém
divadelnictví. K tomuto životu samozřejmě patří
i o deset let mladší milenec Evy... Smích přes slzy
- i tak by se mohla tato komedie jmenovat. Dojemná
divadelní komedie.
V hlavní roli Simona Stašová, která za roli Evy
Mearové získala cenu THALIE.
Dále hrají: Čestmír Gebouský, Ernesto ČekN/Filip
Cíl, Andrea Daňková a další
Režie: Milan Schejbal

Škola Malého stromu
divadlo pro děti
23. 5. pondělí, 9:00, vstupné 50 Kč

Dramatizace stejnojmenné knihy v podání Petry
Bílkové a Ivety Duškové.
Vhodné pro děti od 6 let

Zlatá kometa

26. 5. čtvrtek, 16:30, kinosál muzea

Dětská pěvecká soutěž – karaoke, ve spolupráci
s DDM Maják

Dětský den na zámku
30. 5. pondělí, 9:00, nádvoří zámku

Hudební skupina Pískomil se vrací a zábavná soutěžní stanoviště, akce ve spolupráci s DDM Maják
MT

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

Stálé expozice

• Muzeum egyptské princezny aneb Cesta
kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Kultura

Odsun Němců z Československa
v souvislostech 20. století

přednáška Roberta Jordána, nového vedoucího
Městského muzea Moravská Třebová
čtvrtek 12. 5. 17:00, vstupné dobrovolné

YOUNGFOTO 2016
Moravská Třebová

Zahájení výstavy oceněných fotografií
Slavnostní vyhlášení vítězů
Pátek 20. 5., 10:00

YOUNGFOTO - FOTOFESTIVAL 2016
Ondřej a Martin Pelánkovi
Fotky z divočiny
Zahájení výstavy fotografií + přednáška
Pátek 20. 5., 10:30
YOUNGFOTO - FOTOFESTIVAL 2016
Ondřej a Martin Pelánkovi
Záběry z divočiny
Přednáška pro veřejnost – 30 Kč
Pátek 20. 5., 18:30

Zahájení FOTOFESTIVALU 2016

Sobota 21. 5. Celodenní program
Přednáška Jiřího Křenka a dalších autorů
Workshopy, zahájení fotovýstav ve městě, začátek
v 9:30
Škola Malého stromu - divadelní představení
v podání Ivety Duškové a Petry Bílkové
Sobota 21. 5. V 19:00, 100 Kč

FOTOFESTIVAL 2016
Neděle 22. 5. od 10:00
Fotovýstavy ve městě
Muzeum Moravská Třebová

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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15:00 Přednáška Dana Bárty
16:30 zahájení výstavy
Dragonflysphere – fotografie vážek
17:30 Koncert Dana Bárty & Illustratosphere

Víkend FOTOFESTIVALU
pro Moravskotřebovské arkády
V sobotu a neděli 28.–29. 5.
Budou přístupné všechny fotovýstavy

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
Výstava

Hlavolamy v uličkách
starého města
1. 4.–15. 5.

Další interaktivní výstava na zámku plná hádanek
a rébusů, při které si děti cvičí své kombinační
schopnosti a logické myšlení.

Stálé expozice

• Poklady Moravské Třebové
• Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Jak se žilo na venkově
• Barevná planeta

6.5.
7.5.
13.5.
14.5.

XXL Party
'DQFH3DUW\
Jägr na -18°C
3ROäWiŐRYiELWYD

– Dj J.M.X.

– Dj Choruno

– Dj Mirek Karásek

9HÿHUV%RæNRYHP
21.5. &$37$,1025*$1RSĚWSŐLSORXYi
27.5. %DYVHDPL[XM
28.5. 5(7529(þ(5
20.5.

– Dj Maty

– Dj J.M.X.

– Dj Slepi + Dr. Speedy
– Dj Choruno

– Dj Maty
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Velikonoce v ZŠ
Palackého
V pátek 18. 3. proběhly ve třídách 3. B a 3. C
Velikonoční dílny. Děti se rozdělily do dvou skupinek a začaly tvořit ozdoby. Kluci se učili spolu
s Martinem Zemánkem plést mrskačku, děvčata
s pomocí Jindry Hellerové v kuchyňce vařila voňavá mýdla. Dále si někteří vyrobili dekoraci na
stůl a vybarvili i jarní mandalu. Samozřejmě nesmělo chybět i tradiční tvoření kraslic. Tentokrát
jsme vyzkoušeli ubrouskovou techniku. Kdo se
neodvážil zdobit kraslice touto metodou, mohl
využít i jiných možností např. zdobení pomocí
různých semínek, vlny, barevných papírů. Dětem se výrobky moc povedly a věřím, že alespoň
jeden letos ozdobí jejich velikonoční stůl. Velké
poděkování patří paní Hellerové a panu Zemánkovi.
Třídní učitelky 3. B a 3. C

Výlet do Brna
Každá třída na prvním stupni ZŠ Palackého
pravidelně navštěvuje jednou v roce kamenné divadlo. Nejčastěji to bývají brněnská divadla nebo Východočeské divadlo v Pardubicích. Žáci čtvrtého ročníku si udělali výlet do
Brna do Mahenova divadla a zhlédli činohru
Ostrov pokladů od Roberta Louise Stevensona. Nádherné prostředí tamního divadla děti
příjemně překvapilo. Kulturní zážitek děti
završily návštěvou VIDA centra. Zde na ploše 5 000 m čtverečných je pro děti nachystáno přes 150 interaktivních exponátů. Žáci si
mohli vyzkoušet stát před kamerou a předpovídat počasí, rozpoutat tornádo a jiné pokusy
z oblasti fyziky, chemie, biologie a současné
civilizace. Ani se jim nechtělo toto centrum
opustit a vrátit se domů.
Věra Komárková
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Okénko ZUŠ

31. března se v ZUŠ Moravská Třebová uskutečnil Koncert pedagogů, kde se prezentovali učitelé
hudebního, výtvarného i literárně dramatického
oboru. Rádi bychom vyjádřili poděkování za velkou účast veřejnosti, která je pro naši školu velkou
podporou a které si velice vážíme. 28. a 29. května proběhne již 16. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády. Organizátorem tohoto festivalu je
Základní umělecká škola Moravská Třebová ve
spolupráci s občanským sdružením Fermáta Moravská Třebová. Dopoledne 28. května proběhne
sraz a výstava historických vozidel, motocyklů
a velocipedů. Sobotní dopoledne uzavře kapela
MELODY GENTLEMEN Lednice, hrající československé swingové evergreeny 30. a 40. let
minulého století, slavné filmové melodie i mezinárodní taneční šlágry této doby. Pestrý program sobotního odpoledne zahájí JEJDA BAND, HOBBY
BAND a BUBNY BAND, hudební soubory žáků
ZUŠ Moravská Třebová, dále uslyšíme BLACK
MERCURY, kapelu z Moravské Třebové a okolí, prezentující se svým specifickým rock and rollem. Po celé sobotní odpoledne bude také zajištěn bohatý program v rámci
Dětského dne, na který zveme
hlavně naše nejmenší. Hudební složku nám proloží zahájení
výstavy IVY HÜTTNEROVÉ, světově známé malířky,
herečky, spisovatelky a moderátorky, která dodnes realizovala na dvě stě autorských
výstav v Čechách, na Moravě, Slovensku, Stockholmu či
New Yorku a jejíž obrazy jsou
součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a Hamburku. Ivu Hüttnerovou také
známe jako moderátorku pořadu Domácí štěstí nebo he-

Aktuality

rečku ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Na
hudební program naváže skupina bicích nástrojů
JUMPING DRUMS a populární zpěvák DALIBOR JANDA, známý zejména jedním ze svých
největších hitů Hurikán. V závěru sobotního večera vystoupí mladý slovenský zpěvák MARTIN
HARICH, který svou kariéru odstartoval ve druhé
řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar a známá
slovenská rocková skupina DESMOD, hrající melodický rock. V neděli 29. 5. dopoledne proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie festivalová přehlídka sborů s duchovní hudbou, která bude
v odpoledních hodinách pokračovat na nádvoří
moravskotřebovského zámku. Výtěžek z celé akce
bude prostřednictvím občanského sdružení Fermáta věnován sbírkovému projektu Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize Pomozte dětem. Součástí festivalu Moravskotřebovské
arkády je i výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
s názvem Výtvarný svět na zámku. Více informací
o festivalu najdete ve vkladném listě uvnitř zpravodaje nebo na webových stránkách školy zusmt.
cz. Srdečně Vás zveme na Moravskotřebovské arkády 2016 a těšíme se na Vás.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Informace
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Zájezd s němčinou do Opavy
V pondělí 4. 4. jsme se díky žákům z 5. B mohli dostat jako hosté a diváci na katedru cizích
jazyků Slezské univerzity Opava. Žáci této třídy byli pozváni, aby zahájili soutěž ve čtení
německých textů. Soutěže se účastnili žáci základních a středních škol Moravskoslezského
kraje. Naši mladší spolužáci zde odehráli divadelní pohádku bratří Grimmů Hans im Glück
v německém jazyce a vystoupili s flétnovým
koncertem. Odpoledne jsme se všichni prošli
historickým centrem města a navštívili Slezské

muzeum s novými výstavními prostory na téma
Čas dětství a her. Nahlédli jsme do života dětí
v minulých staletích a prohlédli si se zájmem
také další zajímavé expozice věnované životu, přírodě a historii Opavy. Děkujeme Slezské
univerzitě a Goethe-Institutu, kteří nám umožnili zúčastnit se této zajímavé soutěže. A samozřejmě velké díky patří paní učitelce Vitáskové,
panu učiteli Jarůškovi a rodičům, kteří nám zájezd do Opavy umožnili. Lenka Navrátilová,
žákyně 8. C, II. ZŠ Moravská Třebová

Pasování nových čtenářů ze ZŠ Palackého
„My jsme žáci z 1. C, kluci, holky společně.
Dnes je ten velký den, čtenáři se staneme, …“
Písní s těmito slovy začalo 5. dubna v koncertním sále ZUŠ naše slavnostní pasování na
čtenáře. Na tento den jsme se všichni velmi
těšili a byli jsme plni očekávání, jaké to bude,

Vědcem se nikdo
nerodí…

Oktavánka Gymnázia Moravská Třebová Renata Štaffová se společně s dalšími šesti českými středoškoláky zúčastní „olympiády“ vědeckých talentů Intel
ISEF 2016. Finále celosvětové soutěže
proběhne 7.–14. května v americkém Phoenixu. Renata bude soutěžit se svým vědeckým projektem pod názvem Vliv cytokininů na senescenci huseníčku rolního
a ječmene setého, ve kterém zkoumala
vliv rostlinných hormonů (cytokininů) na
průběh stárnutí oddělených listů těchto
rostlin. Obsah chlorofylu měřila pomocí
přístrojů SPAD a PEA. Sama studentka
svůj výzkum komentuje: „V experimentu
jsem vycházela z toho, že cytokininy jsou
schopny stárnutí listů zpomalit. Za nejdůležitější na své práci považuji zjištění, jaký
je největší pozitivní efekt na zpomalení
stárnutí ve vybraných světelných podmínkách a za různých koncentrací cytokininů.
Výsledky mého zkoumání mohou mít uplatnění například v zemědělství, kde se mohou projevit zejména ve vyšších výnosech
zemědělských plodin.“ Přejeme úspěch
nejen v soutěži, ale i při složení zkoušky
z dospělosti. Více informací na webových
stránkách: http://iq.intel.cz/na-olympiadu-vedeckych-talentu-intel-isef-2016-jede-sedm-ceskych-stredoskolaku/.
(GMT)

až nás paní učitelka bude do stavu čtenářského pasovat. Představili jsme naše vystoupení
s písničkou a říkankami na nám již známá písmenka. Poté nás přišel pozdravit samotný Ladislav z Boskovic, po kterém je pojmenovaná
moravskotřebovská knihovna, jak jsme se dozvěděli. Netrvalo dlouho a již jsme jednotlivě
přistupovali, byli pasováni mezi čtenáře a čtenářky a z rukou Jany Mazurové jsme obdrželi
osvědčení a čtenářské průkazy. Celou tuto významnou událost sledovali naši nejbližší. Moc
se těšíme, jak se s paní učitelkou do knihovny
vypravíme a sami si nějakou pěknou zapůjčenou knihu přečteme, protože my si už písmeno
b s písmenem d nepleteme.
Kluci, holky a paní učitelka Klára z 1. C
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Bleší trh v ZŠ
Palackého
V pátek 19. 2. proběhl na naší škole již tradiční Bleší trh. Co na něj naši žáci?
• Doma jsem si dal práci s výběrem věcí na
prodej, vyrobil jsem cenovky a ve škole
trochu vydělal.
• Moc jsem neprodala, ale po zlevnění to
šlo lépe.
• Sice jsem neprodal, ale aspoň jsem dobře
nakoupil.
• Prima atmosféra, vzájemně jsme si s kamarády pomohli.
• Na Blešák jsem se moc těšil. Ve čtvrtek
jsem myslel jen na něj a zapomněl si udělat úkol, přestože mi ho maminka několikrát připomínala.
• S maminkou jsem vyráběla mýdla, byla to
zábava. Koupila jsem jí pak náušnice, jen
doufám, že se jí budou líbit.
• Bleší trh mě baví, ale zjistila jsem, že prodavačkou bych být nechtěla.
• Nechápu, proč se tomu říká Bleší trh,
když my nejsme od blech.
• Už se těším na další. Z postřehů žáků 3. C

Velikonoční hrátky v ZŠ Palackého
Poslední den před Velikonoci jsme si na
1. stupni moc užili. Zatímco prvňáci a druháci
hledali před školou v trávě velikonoční vajíčka,
my třeťáci a čtvrťáci jsme plnili na chodbách
školy různé úkoly v soutěži Po stopách žabáka Bata. Každý úkol byl malinko zapeklitý, ale
dal se vyřešit. Naší skupině se nejvíc dařilo přiřazovat stopy ke zvířatům. Zato baterky nám

při stavění pyramidy neustále padaly. Na jiném
stanovišti jsme si museli zapamatovat co nejvíc věcí, které nepatří do přírody. Prostě každé stanoviště bylo zajímavé něčím jiným a my
moc děkujeme třídě 6. C za to, že nám připravila akci, při které jsme si odpočinuli od sezení
v lavicích, ale zároveň se dobře pobavili.
Nela Sýkorová a Alena Ševčíková, žákyně 4. A

Tvořivé středy školní družiny pokračují
Zima pomalu střídá jaro, velikonoční svátky jsou
za námi a v naší školní družině se toho hodně událo. V lednu jsme nezapomněli na zvířátka v lese
a vydali jsme se ozdobit strom těmi nejlepšími zvířátkovými pamlsky. Také jsme využili náš školní
bazén ke hrátkám ve vodě. Nezapomenutelným
zážitkem byla návštěva starosty Miloše Izáka na
radnici. Děti měly na pana starostu mnoho dotazů
a moc se jim návštěva líbila. Pane starosto, děkujeme za přívětivé přivítání a senzační pohostinnost.
Únor jsme věnovali výrobě masopustních masek,
následovala karnevalová superstar a návštěva po-

hádkového představení v místním kině. Březen,
Měsíc knihy, nás inspiroval k družinovému projektu Kniha přítel člověka, kde si děti přinesly
nejoblíbenější knihy a po přečtení ukázek, splnění
soutěžních úkolů a představení knih, jsme zjistili,
že mají knihy pořád obrovské místo u dětí. Poté
následovaly Velikonoční dílny s barvením vajíček,
výrobou košíčků, záložek, přáníček, chlebíčků ve
školní kuchyňce a přípravou na Velikonoce. Další týden následovala výprava za „Velikonočním
zajíčkem“ s překvapením.
Petra Marossyová,
za kolektiv ŠD ZŠ Palackého

Nejlepší recitátoři ze ZŠ Moravská Třebová, Palackého ul.
na Přehlídce dětských recitátorů ve školním roce 2015-2016
Již od ledna se mnoho žáků naší školy pečlivě připravovalo na recitační soutěž. V únoru probíhala
nejprve třídní kola a potom školní kola 1. a 2. stupně s účastí 80 žáků. Do oblastního kola postoupilo
celkem 9 žáků z prvního a 6 žáků z druhého stupně. Ve svých kategoriích zde získali ocenění tito
žáci:
0. kategorie: 1. místo Matouš Konečný
1. kategorie: 1. místo Vítek Weinlich, čestné uznání Kristýna Klíčová

2. kategorie: 1. místo Alena Ševčíková, 2. místo
Eliška Konečná, čestné uznání Václav Pavelka
a Věra Přikrylová
4. kategorie: 2. místo Vojtěch Roubínek, čestné
uznání Monika Cápalová
7. a 8. března se postupující žáci prezentovali
v okresním kole Přehlídky dětských recitátorů ve
Svitavách. Zde dosáhli opět velmi pěkných výsledků. Žák první třídy Matouš Konečný si své
vystoupení opravdu užíval a byl oceněn diplomem

za velmi zdařilý výkon. Vítek Weinlich předvedl
výborné vystoupení v 1. kategorii a umístil se na
1. místě, stejně jako Eliška Konečná, která letos
už soutěžila ve 2. kategorii. Čestné uznání si v této
kategorii odvezla také Alena Ševčíková. V Pardubicích se konalo krajské kolo. I zde byli naši
žáci úspěšní. Vítek i Eliška byli za svůj vynikající
přednes odměněni diplomem. Všem žákům, kteří
se Přehlídek dětských recitátorů zúčastnili, děkujeme za reprezentaci naší školy.
Alena Přidalová
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
4. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů ve spolupráci DDM, městské policie, Zdravého města
a Červeného kříže. Podrobnosti v propozicích
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál – tradiční
akce ve spolupráci s AVZO a atletickým klubem,
prezence v 8:30 hod., start v 9:00 hod., více na
plakátech
10. 5. Pohár rozhlasu – obvodní kolo III. kategorie, ve spolupráci se ZŠ Palackého od 8:00
hod. na hřišti ZŠ Palackého
11. 5. Pohár rozhlasu – obvodní kolo IV. kategorie, ve spolupráci se ZŠ Palackého od 8:00
hod. na hřišti ZŠ Palackého
11. 5. Květinový den
12. 5. Okres MC Donalds Cup II. kategorie ve
spolupráci s TJ Slovan od 8:30 hod. na hřišti TJ
20. 5. Sportovní hry MŠ – tradiční akce pro desetičlenná družstva MŠ, akce je pořádána ve spolupráci s MÚ a Zdravým městem Moravská Třebová
20.–21. 5. Pobyt v DDM – nástup v pátek v 18:00

hod. a odchod v sobotu v 11:00 hod., program táborový, cena 150 Kč, v ceně strava a pitný režim,
s sebou přezůvky, spacák, prostěradlo a malý polštářek, hlaste se telefonicky nebo emailem: jana.
chadimova@atlas.cz do 10. 5.
25. 5. Poznávání rostlin pro 5.–9. třídy ZŠ, podrobnosti v propozicích
28. 5. V zámku a podzámčí od 14:00 hod. tradiční program pro rodiče s dětmi v rámci Moravskotřebovských arkád, které pořádá místní
ZUŠ
30. 5. Velký dětský den na téma Kapitáne,
kam s tou lodí. Akce ve spolupráci DDM s kulturními službami, městskou knihovnou a vojenskou střední školou k největšímu svátku všech
dětí. Dopoledne plné soutěžení na námořnické
a pirátské téma, dětská hudební kapela Pískomil
se vrací. Nutné se předem telefonicky nahlásit.
Začátek v 9:00 hod. na zámeckém nádvoří, podrobnosti v propozicích.

Poděkování za podporu aktivit dětí
z dětského domova
Rádi bychom touto cestou poděkovali návštěvníkům a pořadatelům
společenského plesu hnutí ANO,
který se uskutečnil dne 18. 3.
v sále Na Písku, za finanční dar
z výtěžku ze hry ve výši 8 350 Kč.
Velice děkujeme Radko Martínkovi za jeho dlouholetou přízeň
a poskytovaní finančních darů.
Děkujeme firmě Válcovaná ocel,
a.s., Praha, za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
Finanční prostředky z darů směřují k úhradám
rekreačních pobytů, poznávacích výletů a volnočasových aktivit dětí. Děkujeme firmě OR - CZ,
spol. s r. o., Moravská Třebová, za dlouhodobou
podporu projektu Samostatné bydlení, konkrétně
za bezplatné připojení k internetu v tréninkovém
bytě. Děkujeme ING Bank Fondu Nadace Tere-

zy Maxové dětem za dlouhodobou
podporu projektu Samostatné bydlení, konkrétně za úhrady měsíčních nájmů v tréninkovém bytě.
Děkujeme Dejme dětem šanci, o.
p.s., Praha, za mnohaletou spolupráci a smysluplnou podporu dětí
a mladých dospělých zařazených
do projektů Přál (a) bych si…,
Najdi si mě…, Podporuj mě…
a Pomoz mi do života… Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují aktivity dětí.
Vaší podpory si velice vážíme. Děti a kolektiv
pracovníků Dětského domova Moravská Třebová

DDM

26. 5. Zlatá Kometa – II. ročník pěvecké soutěže zaštítěný starostou města. Soutěž karaoke
byla letos rozdělena do dvou kategorií a proběhne v kinosále muzea. Akce je pořádána ve spolupráci s Kulturními službami města, Zdravým
městem a MÚ Mor. Třebová. Předprodej vstupenek v informačním centru M. T.
Připravujeme v červnu:
4. 6. Den rodin a den dětí v areálu TJ Sokol
Staré Město pro veřejnost. Zábavné soutěžní
odpoledne pro děti od 14:30 hod., podrobnosti
na plakátech
24. 6. Malý Bramboráček – I. ročník akce
ve stylu country. Vystoupení country kapel,
workshopy pro děti, výuka country tanců a další
doprovodný program. Akce ve spolupráci s Kulturními službami města M. T. Podrobnosti na
plakátech
25. 6. Vítání prázdnin s koňmi – tradiční velká
zábavná akce plná dětí, koní a soutěží v areálu
Jezdeckého klubu v Útěchově, podrobnosti na
plakátech.
Nabídka na letní prázdniny
Příměstské tábory pro děti 1.–5. tříd, denně
8:00–16:00 hod. v DDM
Níže uvedené příměstské tábory jsou všestranně zaměřené a vhodné zejména pro děti 1. tříd.
Kreativní a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny
jednotlivým celotáborovým hrám a věku dětí.
Součástí táborů je výlet a dle počasí návštěva
koupaliště. Kvalifikovaní vedoucí. Strava: 2x
svačina, oběd, pitný režim zajištěn. Kapacita:
15 dětí/běh. Cena: 1.200 Kč, členové kroužků
DDM 1.100 Kč. Děti můžete přihlásit telefonicky nebo emailem do 31. 5. Potom obdržíte
další pokyny ohledně platby apod.
11.–15. 7. Bolek a Lolek na cestách
18.–22. 7. Ať žijí duchové
25.–29. 7. Čtyři jezdci apokalypsy
15.–19. 8. Tajemství proutěného košíku
22.–26. 8. Hvězdná brána
Letáky a přihlášky ke stažení na webu DDM.
Více informací Zdena Tauerová,
Bára Švestková, Jana Chadimová

Návštěva hasičů
Děti z MŠ Sušice navštívily Hasičský záchranný sbor v Moravské Třebové. Naše týdenní téma
bylo - Pomáhají nám v nesnázích. Všichni jsme
se na návštěvu moc těšili. Pan Nečas, tatínek od
Tomáška, měl pro nás připravenou prohlídku
pracovny velitele, společenské místnosti, lehárny pro hasiče. Děti upoutala železná tyč, po které hasiči sjíždí, když je vyhlášen poplach. Další
částí prohlídky bylo vybavení hasičské cisterny,
do které se děti mohly posadit a projít se kabinkou a vidět vše, co je uvnitř. Děti si mohly prohlédnout hasičský úbor a jeho součásti, nasadit si
hasičskou helmu, také si sednout do záchranného
člunu, viděly i nový potápěcí oblek. Pak nás čekalo ještě jedno překvapení, děti si mohly vyzkoušet práci se džberovkou, což je plechová nádoba
s hadicí a tryskou. Tlakem vody pak měly za úkol
shodit PET lahve naplněné vodou. Za odměnu
děti dostaly hasičské pexeso, omalovánky a knížku. Naše poděkování patří všem, kteří se o nás
při návštěvě hasičské zbrojnice starali. Pro děti to
byl velký zážitek, ještě dlouho si budeme společně povídat, co všechno jsme zažili.
MŠ Sušice

V. ročník Malého Messierova maratonu byl nejen úspěšný co do počasí, ale také stanovil nový rekord v počtu účastníků: 29 dětí, 10 dospělých a jeden pes Pascal. Děkujeme za návštěvu všem ze
Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti, členům astronomickému kroužku z Děčína,
členům astronomického kroužku z Moravské Třebové a v neposlední řadě paní učitelce Faktorové ze
ZŠ Palackého M. Třebová, doprovodu a dětem z její třídy - Moji malí astronomové. Pořadatelům DDM Moravská Třebová + Hvězdárně Boleslava Tecla, Sekci pro děti a mládež České astronomické
společnosti a Zdravému městu Moravská Třebová - děkujeme za podporu, pomoc a ochotu.
(zr)

Historie
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Boskovické nekrologium
Nově objevený pramen ke genealogii pánů z Boskovic v 16. století
Dokončení z minulého čísla
V jejím případě jsme doposud znali pouze datum
narození. Pouze Alois Vojtěch Šembera ve své
historii pánů z Boskovic uvádí, že Magdaléna zemřela asi osm let po manželovi. Nově tedy známe
nejen rok, ale dokonce i konkrétní den Magdalenina skonu. Samotná datace úmrtí na středu po
masopustu však přináší určité komplikace. Masopust je období, které začíná na Tři krále a trvá
28 až 62 dní do Popeleční středy. Není snadné
rozhodnout, zda měl autor zápisu na mysli začátek nebo konec masopustu. Pokud by se jednalo
o začátek masopustu, patrně by písař použil jinou
dataci, například středu po Třech králích, svátku
Juliany mučednice nebo Pavla poustevníka. Jestliže by naopak šlo o konec masopustu, proč by písař nenapsal, že Magdaléna zemřela na Popeleční středu. A pokud by se jednalo až o následující
středu, patrně by ji písař datoval po neděli Invocavit. Za těchto okolností nelze dataci spolehlivě
rozhodnout. V tomto případě se však přikláníme
k možnosti, že se jednalo o Popeleční středu, kterou masopust končil, jinými slovy středu po masopustu. V roce 1530 připadala Popeleční středa
na 2. března. Záznam rovněž přináší další cenné
údaje. Zjišťujeme, že Magdaléna zemřela v Moravské Třebové a byla pochována ve farním kostele. Jak uvidíme dále, není vyloučeno, že moravskotřebovský kostel Nanebevzetí Panny Marie
se na počátku 16. století stával rodovým pohřebištěm moravskotřebovské větve pánů z Boskovic.
Můžeme jen litovat, že se nedochoval Magdalenin náhrobek. Nepochybně muselo jít o umělecky
hodnotné a reprezentativní dílo.
Třetí záznam připomíná úmrtí z následující generace moravskotřebovských Boskoviců: „Letha panie Tisyczeho pietisteho trzidczateho druheho na den Swateho Jakuba Aposstola boziho
vmrzela na Zabrzehu Oswiczena kniezna a pany
pany Kunka z Bozi milosti kniezna Minsterberska a manzelka vrozeneho pana pana Krystoffa
z Bozkovic a na Trzebowey a pochowana w kos-

tele w Miestie Trzebowey gegizto dussi pan buoh
wssemohuczy racz dati odpocziwati w wiecznem
pokogi Amen“. Podobně, jako v předchozím případě, se jedná o manželku vrchnostenského vlastníka moravskotřebovského panství. Konkrétně
manželku Kryštofa z Boskovic, kněžnu Kunhutu
(nebo Kunku) z Minsterberka. Podle datace uvedené v zápise zemřela na svátek Jakuba Apoštola,
tedy 25. července, roku 1532. Ze Zábřehu, kde
skonala, byla převezena do Moravské Třebové a pochována, stejně jako Kryštofova matka
Magdaléna z Dubé, ve farním kostele. Byla to
už druhá Boskovicovna, která zde našla poslední
místo svého odpočinku. Ani v Kunhutině případě
se však její náhrobek nezachoval, přesněji o jeho
případné existenci nevíme nic bližšího.
Čtvrtý, a poslední úmrtní záznam v urbáři, nás
zpravuje o smrti Kryštofa z Boskovic, tehdejšího
majitele panství, potomka Ladislava z Boskovic
a Magdalény z Dubé, a manžela zmíněné Kunky
z Minsterberka: „Letha panie Tisyczeho pietisteho
cztyrydczateho dewateho na den slawney welikonoczni wzkrzisseni pana krysta vmrzel w Olomauczy vrozeney pan pan Krystoff z Bozkowicz a na
Trzebowey Sedienim na Sowinczy a pochowan
gest we cztwrtek na den Swateho Marka ewangelisty boziho w kostele w miestie Trzebowey pan
buoh wssemohuczy racz dati dussi geho odpoczinuti wieczne w pokogi Amen“. Alois Vojtěch Šembera uvádí jako datum Kryštofovy smrti rok 1550.
Podle něj zemřel „v sobotu před pozdvižením sv.
Kříže“, tedy 13. září, ve Vídni. Pokud se přidržíme
toho, co zapsal písař v urbáři, připadá datum úmrtí
na 22. dubna roku 1549. Nevíme sice, odkud Šembera svoji informaci čerpal, ve své práci v tomto
případě žádný odkaz na prameny neuvádí, je však
vysoce pravděpodobné, že písař urbáře dobře věděl, kdy Kryštof z Boskovic, v jehož službách působil, zemřel. Rovněž informace o Olomouci, jako
místě úmrtí, je věrohodnější. Nepřímo to potvrzuje
zmínka v olomoucké Kronice města Hannse Kranicha z let 1521 až 1587, kde se k roku 1549 uvá-

Veverky se omlouvají – V MTZ na měsíc duben, na stránce 11, v článku Dům u šesti
veverek došlo nedopatřením k tiskové chybě. Na řádku 23 namísto slova „elektrickou“
má být správně „eklektickou“. Omlouváme se.

dí: „In diesem Jahr ist der Edle Herr Kristoph von
der Triba gestorben“. V Kryštofově případě se ze
zápisu v urbáři dovídáme nejen datum úmrtí, ale
rovněž den a místo pohřbu. Svátek Marka evangelisty připadnul v roce 1549 na 25. duben, což byl
skutečně čtvrtek. Stejně jako jeho matka a manželka byl i Kryštof pochován ve farním kostele. Dějepisec Josef Edmund Horky se ve svém nástinu
historie moravskotřebovského panství z roku 1812
zmiňuje o tom, že ještě na konci dvacátých let
17. století se zde nacházel Kryštofův epitaf s nápisem: „Leta Panie 1549 w Pondiely welikonoczny
mezy sedmau a osmau hodinou w Olomuczy Pan
Buh Wssemohouczy Vrozeneho Pana Pana Krisstofa Czernohorskeho z Boskowicz a na Trzebowe
z tohoto Swieta k wiecznemu ... povolati raczil,
a tuto pochowan, gehoz dussy Pan buh raczicz milostiv byti“.
Mezi třetím a pátým zápisem v urbáři figuruje ještě stručná připomínka požáru, který město
zachvátil v roce 1541: „Letha panie Tisyczeho
pietisteho cztyrydczateho prwniho We cztwrtek
przed Bozim wstaupenim Miesto Trzebowa z dopusstieni boziho wsseczko wyhorzelo y kostel nez
zamek z bozi pomoczy obranien bud panu bohu
z toho chwala Amen“. To, že autor zápisu zařadil mezi nekrologické záznamy rovněž informaci
o požáru, není nijak výjimečné. Podobné záznamy, přinášející připomínky událostí, které měly
podle pisatele pro paměť zásadní význam, jsou
v nekrologiích zcela běžné. Podle datace uvedené v zápisu požár vypukl ve čtvrtek před Nanebevstoupením Páně, čemuž odpovídá 19. květen
roku 1541. Svátek Nanebevstoupení Páně připadal v uvedeném roce na 26. květen. Alois Czerny ve své knize Der politische Bezirk Mährisch-Trübau z roku 1904 zmiňuje čtvrtek před nedělí
Jubilate, což by skutečně vycházelo na 12. květen, který jako datum požáru uvádí. Stejně datuje událost i v knize hřebečských pověstí, kde je
ještě obohacena o legendární prvek s obrazem
Krista, který, přestože požáru podlehl celý kostel, zůstal ohněm nedotčený. Czerny zde, vzhledem k dalším podrobnostem, které uvádí, zjevně
čerpal z jiného pramene. Pro dataci k 19. květnu
by mohl hovořit fakt, že zápis v urbáři je vzdálen
pouhých osm let od samotné události. O tom, že
urbář byl i později využíván jako zdroj informací, snad pro potřeby měšťanského dějepisectví,
svědčí poznámka připsaná k záznamu o požáru
pozdější rukou: „Jest giz tomu tohoto 1625 leta
84 leta“. Vrátíme-li se ještě k předchozím zápisům, které zachycují poslední okamžiky několika
představitelů Boskovického rodu, bylo by skvělé,
kdyby se podařilo odhalit přesná místa uložení jejich ostatků v moravskotřebovském farním kostele, případně nalézt jejich náhrobky nebo epitafy.
Přinejmenším o existenci epitafu Kryštofa z Boskovic jsme informováni. Pravděpodobnost, že se
to podaří, je však, vzhledem k pozdějším osudům
a přestavbám kostela, mizivá. Není ani vyloučeno, že tyto památky byly zničeny či odstraněny
již krátce po té, co vznikly. Jako příklad můžeme
uvést výtky z dvacátých let 17. století, které mířily na katolického faráře Geritia z Olomouce, že
z kostela odstranil protestantské náhrobky a chce
odstranit rovněž památky na Jana z Boskovic
(přilbu, meč, prapor a ostruhy), kterým obyvatelé
města prokazovali úctu.
Jiří Šmeral

strana 12 / květen 2016

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
3.–31. 5. Výstava Zdeněk Burian – malíř ztraceného času
Srdečně zveme na putovní výstavu nádherných
ilustrací Zdeňka Buriana, která bude k vidění
v půjčovní době MěK až do 30. června. Přijďte si
prohlédnout dílo jednoho z nejvýraznějších autorů
českého výtvarného umění a zavzpomínat na dobu
romantiky, dobrodružství.
Připravujeme:
12. června představení z cyklu LiStOVáNí. Nedělní odpolední divadlo s knihou v ruce proběhne
za účasti proslulého amerického autora Roberta Fulghuma. Nepromeškejte jedinečnou příležitost setkat se s jedním z nejoblíbenějších současných spisovatelů.
Po dobu letních prázdnin bude upravena půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek-sobota: zavřeno
Studovna
pondělí-čtvrtek: 8:30–15:00 hod.
pátek-sobota: zavřeno

Knihovna dětem
1. 5.–31. 8. Pravěk
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 2016 Pravěk. Výtvarná a literární díla soutěžících si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy
4. 5. Zebra
11. 5. Deštník
28. 5. Méďa
27. 5. Pirátská čepice
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení
MěK.
1.–31. 5. Pohádkový svět
Dopolední program pro MŠ. Představení pohádky O šípkové Růžence pomocí loutek. Čtení, hraní, kreslení, tvoření s pohádkou. Bližší informace
a objednání v dětském oddělení.
30. 5. Velký dětský den pro MŠ a ZŠ – Kapitáne,
kam s tou lodí
Akce ve spolupráci DDM, Kulturních služeb M.
T., Zdravého města a VSŠ a VOŠ MO Moravská
Třebová. Na programu soutěžní stanoviště o pirátech. Akce proběhne na nádvoří zámku v 9:00 hod.

Charita Moravská Třebová
Setkání seniorů se uskuteční 2. 5. v 10:00 hod.
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne
11. 5. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v 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 v ul. Svitavské 44, M. Třebová, kontaktní osoba p. Podlezl,
tel: 734 435 089.
Česko svítí modře
V průběhu měsíce dubna, který je celosvětově věnován autismu, proběhlo několik akcí v Moravské Třebové a Jevíčku. Děkujeme všem za podporu.
Postní almužna
I v letošním roce proběhla ve farnostech v postní
době tato sbírka. Letošní výtěžek činí 34.356 Kč. Peníze půjdou na podporu sociálně potřebných v celém
regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
STD Ulita
V dubnu naši klienti navštívili místní firmu ELEGEO. Firma se zabývá drahými kameny. K vidění
byly nejen kameny, ale i šperky z nich vytvořené.
Všem se tato exkurze moc líbila. Klienti měli spousty dotazů, které pracovnice firmy zodpověděla. Děkujeme, že nám firma umožnila navštívit jejich provoz. V květnu se pak klienti kromě pracovní terapie
chystají i na návštěvu krytého bazénu v Litomyšli.
V polovině dubna proběhla v STD inspekce z MPSV,
která kontroluje standardy kvality a práci s klienty.
Služba touto inspekcí prošla s velmi dobrým výsledkem. Je to velké uznání pracovníkům za každodenní
práci.
DS Domeček
V dubnu využili pracovníci a klienti krásného počasí a strávili velkou část krásných dní v přírodě.
Klienti mají výlety za poznáváním přírody rádi.
Projdou se po lese, natrhají byliny, které v aktuálním období rostou, opečou si, samozřejmě na místě k tomu určeném, buřty a plní zážitků se vrátí
zpět. Takový výlet bývá ještě několik dní součástí
jejich dalších činností, ať už je to poznávání rostlin, povídání o životě v lese nebo plánování další
akce. V květnu se pak vypraví do České Třebové
do lesoparku a čeká je i jejich velmi oblíbený bowling.

Knihovna
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SAS Šance pro rodinu
Tato služba má neustále plnou kapacitu a vyjíždí do
rodin v celém regionu MTJ. Obrátit se na ně můžete
na email: sas@mtrebova.charita.cz
Občanská poradna sídlí na adrese budova VYKO,
Komenského 20, Moravská Třebová, navštívit nás
můžete osobně v po, st. 8:00–12:00 a 13:00–17:00,
út 8:00–12:00, čt 13:00–17:00, kontaktovat poradnu
můžete i písemně - poradna@mtrebova.charita.cz
nebo telefonicky 736 503 393, Pavel Šejnoha. Nebuďte sami v situaci, kdy Vám můžeme pomoci.
Dobrovolnické programy
I v tomto roce pokračují naše 3 dobrovolnické programy Kamarád, Lebeda a Déčko, které jsou akreditovány a finančně podpořeny z Ministerstva vnitra
ČR. Kamarád je volnočasový, 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 dítěte. Působíme v oblasti Moravské Třebové, Jevíčka a přilehlých
obcí. Lebeda je program na podporu seniorů v Domově pro seniory a LDN v Moravské Třebové. Déčko je pro každého, kdo chce být užitečný. Stále přijímáme a hledáme nové dobrovolníky do našich
tří dobrovolnických programů. Přidejte se k nám,
budete překvapeni, jak jste dobří! Kontaktní údaje
pro případné zájemce jsou: Vendula Kouřilová (koordinátor dobrovolníků), tel. 733 742 024, mail: vendula.kourilova@mtrebova.charita.cz. Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, případně osobně na
adrese charity, Svitavská 655/44.
Květen plný lásky přejí pracovníci OCHMT

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. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Změna místa konání úterních a středečním bohoslužeb od 3. května:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St
18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Během května bude po každé mši sv. následovat
májová pobožnost.

Bonus pas

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí (Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy,
Vysoké Mýto) opět nabízí všem poskytovatelům
služeb v turistické oblasti možnost zdarma se zapojit do slevového programu Bonus pas. Program nabízí návštěvníkům možnost využít výhodných cen
prostřednictvím slevové knížky a motivuje je k návštěvě zařízení poskytujících slevu. Zúčastněným
subjektům pak přináší účinnou formu propagace
a předpoklad zvýšeného zájmu zákazníků o jejich
služby. Slevový program Bonus pas byl spuštěn
v létě 2012 a v prvních dvou etapách fungoval do
konce roku 2015. Zahrnoval pět desítek slev a bonusů na památkách, v muzeích a galeriích, ale také
u poskytovatelů služeb z oblasti sportu, ubytování
či stravování. Jejich přehled najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz/bonus-pas-slevy. Třetí etapa
bude pokrývat následující tři turistické sezóny
a bude ukončena 31. prosince 2018. Každý poskytovatel služeb, který se zapojí do programu Bonus
pas, bude zdarma uveden ve slevové knížce a samozřejmě také na turistickém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Slevový program bude propagován na prezentačních akcích, prostřednictvím
informačních letáků a inzerce. Uzávěrka pro subjekty, které se chtějí do programu Bonus pas zapojit,
byla 20. dubna 2016. Účast v programu je zdarma.
Pokud se chcete stát součástí programu nebo máte
jakýkoliv dotaz, pište na e-mailovou adresu bonus@
ceskomoravskepomezi.cz. Další informace včetně
podmínek pro zapojení poskytovatelů do projektu
a pravidel projektu najdete na adrese www.ceskomoravskepomezi.cz/bonus-pas.
Jiří Zámečník,
marketingový manažer cestovního ruchu

Bohoslužba Církve
adventistů sedmého dne

Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne se
bude konat v sobotu 14. 5. v 10 hodin v prostorách fary Českobratrské církve evangelické
v Moravské Třebové, ul. Svitavská 40. Kázat
bude Samuel Vaněk. Srdečně zveme.

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba
Pondělí:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení pro ženy
Úterý:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum

Středa:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
Čtvrtek:
18:00–19:00 hod. cvičení na míčích pro ženy

Usnesení rady města

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předkládaných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Usnesení z 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11. 4. 2016
od 16:00 hod v zasedací místnosti na radnici
Rada města schvaluje:

1433/R/110416:
předložený program schůze rady města.
1434/R/110416:
předložený plán činnosti kulturní komise rady města na rok
2016.
Z: Mgr. Pavel Vaňkát
1435/R/110416:
bezplatné použití znaku města Aeroklubu Moravská Třebová, z.s., Staré Město 220 na propagační materiály Plachtařského mistrovství České republiky 2016.
Z: Jana Zemánková
1436/R/110416:
vnitřní předpis č. 2/2016, Zásady pro účtování na podrozvahových účtech, dle předloženého návrhu.
Z: Dana Buriánková
1437/R/110416:
udělení plné moci Mgr. Janě Zwyrtek Hamplové, advokátce se sídlem Olomoucká 36, 78985 Mohelnice, k právnímu zastoupení města ve věci právní obrany proti plnění dle
výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
ze dne 18.03.2016 v rozsahu podání a řízení o odvolání proti
platebnímu výměru, event. k podání kasační stížnosti k NSS
ČR, a k vyjadřování k podáním protistrany v daných řízeních za podmínek dle návrhu ze dne 08.04.2016.
Z: Miloš Izák
1438/R/110416:
dodatečně zahraniční služební cestu Ing. Miroslava Netolického dne 07.04.2016 do Polska v rámci přípravy projektu
Singletrack Glacensis.
Z: Dana Buriánková
1439/R/110416:
samostatný nákup elektrické energie v napěťové hladině
VN pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy prostřednictvím
dohodce FIN-servis, a.s., Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,
IČO: 26439573, zast. Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou
představenstva, pro pro rok 2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Z: Viera Mazalová
1440/R/110416:
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní
služby města Moravská Třebová ve výši do 120.000 Kč za
účelem výroby zastřešení pódia na zámeckém nádvoří.
Z: František Žáček
1441/R/110416:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem
zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN v obci a katastrálním území Moravská Třebová na
pozemku parc. č. 2740, 2727/1 a 2711/69 s ČEZ Distribuce,
a.s. a smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné
břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení
uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně však
1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude
připočtená DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Viera Mazalová
1442/R/110416:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem
zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN v obci a katastrálním území Moravská Třebová
na pozemku parc. č. 2055/75, 1987 s ČEZ Distribuce, a.s.
a smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene
bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve
výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně však 1000
Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Viera Mazalová
1443/R/110416:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení
a provozování plynárenského zařízení v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 391,
419, 422/2, 437/2, 437/22, 1238/2, 1407, 1408/8, 1408
/9, 1408/10, 1409, 1484 s RWE Gas Net, s.r.o.. a smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude
vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši
200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého
v budoucím služebním pozemku, nejméně však 1000 Kč,

na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená
DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy
uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Viera Mazalová
1444/R/110416:
předání objektu garáže na st. parcele č. 921/2 v obci a k. ú.
Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Lázeňská, do
správy Technickým službám Moravská Třebová s.r.o. s platností od 01.04.2016.
Z: Viera Mazalová
1445/R/110416:
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 o výměře 80,87 m2 ve 2. NP bytového domu č. p. 1552 na ul.
Hřebečské č. o. 2 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1446/R/110416:
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 o velikosti 2 + 1
o výměře 56,81 m2 ve 3. NP bytového domu č. p. 1553 na
ul. Hřebečské č. o. 4 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1447/R/110416:
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 měsíc:
1. na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 39
s platností od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči
městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách
2. na byt č. 2 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o.
39 s platností od 01.05.2016 s podmínkou úhrady poplatku
za komunální odpad vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy a úhrady splátky dluhu na nájmu
v pravidelných měsíčních splátkách.
Z: Viera Mazalová
1448/R/110416:
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na
1. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35
v Moravské Třebové s platností od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem
nové nájemní smlouvy
2. byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové s platností od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové
nájemní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1449/R/110416:
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na
1. byt č. 20 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 01.05.2016
2. byt č. 19 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové
nájemní smlouvy
3. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské
Třebové s platností od 01.05.2016
4. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské
Třebové s platností od 01.05.2016
5. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 v Moravské
Třebové s platností od 01.05.2016
6. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém nám. č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od 01.05.2016
7. byt č. 11 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské
Třebové s platností od 01.05.2016 s podmínkou úhrady závazků
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy
8. byt č. 12 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 v Moravské
Třebové s platností od 01.05.2016.
Z: Viera Mazalová
1450/R/110416:
vydání souhlasu obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, pro účely rozhodování o nároku na dávky pomoci
v hmotné nouzi u osob užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle ustanovení § 33 odst. 3 tohoto zákona
v katastrálním území Moravská Třebová pro osoby užívající
ubytovací zařízení za účelem bydlení na ul. Brněnské č. o.
50 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1451/R/110416:
pacht tří částí pozemku parc. č. 1100/1 o výměrách 6 m2,
39 m2, 24 m2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, na ul. K. Čapka, za účelem využití pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady
města č. 1737/050405, bod 2.
Z: Viera Mazalová
1452/R/110416:
výpůjčku prostor nádvoří zámku, včetně technického a sociálního zázemí, Místní organizaci ČSSD dne 1. května 2016,
za účelem konání prvomájových oslav.
Z: František Žáček

1453/R/110416:
záměr prodeje pozemku parc. č. 433/2 o výměře 29 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, ul. Svitavská.
Z: Viera Mazalová
1454/R/110416:
záměr prodeje pozemku parc. č. 3503/17 o výměře 2.966
m2, druh pozemku orná půda a pozemku parc. č. 3503/18
o výměře 2.651 m2, druh orná půda vše v obci a kat. území
Moravská Třebová, část Sušice.
Z: Viera Mazalová
1455/R/110416:
záměr prodeje pozemku parc. č. 3563/2 o výměře 44 m2,
druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 3557/2
o výměře 218 m2, druh pozemku trvalý travní porost vše
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.
Z: Viera Mazalová
1456/R/110416:
záměr darovat části pozemků parc. č. 390/4 o výměře 10 m2,
parc. č. 3807/14 o výměře 1 m2, parc. č. 334/1 o výměře 87
m2, parc. č 3807/10 o výměře 5 m2, všechny v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové (jedná se o pozemky dotčené stavbou „Oprava silnice
III/36826 Boršov“), Pardubickému kraji, IČO 70892822, se
sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice. PSČ 532 11.
Z: Viera Mazalová
1457/R/110416:
výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, ve věci výběru dodavatele tisku a výroby propagačních tiskovin pro Kulturní
služby města Moravská Třebová, kterým bude Střední škola
uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí.
Z: František Žáček
1458/R/110416:
výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, ve věci výběru zhotovitele zastřešení podia na zámeckém nádvoří, kterým bude
firma Svitap J.H.J. spol. s r.o.
Z: František Žáček
1459/R/110416:
vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Restaurování
barokního kříže na Hamperku“ podnikatele BcA. Jaroslava Vrbatu, gen. Svobody 622, 533 51 Pardubice 17, IČO:
70165181.
Z: Miroslav Netolický
1460/R/110416:
uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky „Restaurování barokního kříže na Hamperku“
s podnikatelem BcA. Jaroslavem Vrbatou, gen. Svobody
622, 533 51 Pardubice 17, IČO: 70165181 dle předloženého
návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1461/R/110416:
uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. ORM 0014/2015 „Obnova fasády stacionáře – dokončení I. etapy, ul. Svitavská č.
p. 655, Moravská Třebová“ s podnikatelem Cyrilem Jiroušem, Karla Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
47486180, dle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1462/R/110416:
uzavření Smlouvy o dílo č. ORM 0007/2016 „Obnova fasády stacionáře II. etapa, ul. Svitavská č. p. 655, Moravská
Třebová“ s podnikatelem Cyrilem Jiroušem, Karla Čapka
495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180, dle
předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický

Rada města neschvaluje:

1463/R/110416:
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2821/2 o výměře
100 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na
ul. Dr. Loubala, za účelem uložení dřeva.
Z: Viera Mazalová
1464/R/110416:
záměr prodeje části pozemku parc. č. 389/1 o celkové výměře 5.882 m2, (jednalo by se cca o 40 m2) druh pozemku
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, ul. Dukelská.
Z: Viera Mazalová
1465/R/110416:
záměr prodeje části pozemku parc. č. 2771/1 o výměře
96.505 m2, druh pozemku orná půda v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala.
Z: Viera Mazalová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
1466/R/110416:
zařazení výstupů z veřejného fóra Zdravého města do projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města.
Z: Pavel Brettschneider
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1467/R/110416:
schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci
hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31. 12. 2015.
Z: Dana Buriánková
1468/R/110416:
zrušení usnesení zastupitelstva města č. 293/Z/080216, kterým schválilo uzavření předložené kupní smlouvy, kterou
společnost RWE GasNet s.r.o., IČO 27295567 se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem, odkoupí od Města Moravská
Třebová plynárenské zařízení: Moravská Třebová - průmyslová zóna Západní, č. stavby 8800078922, za cenu
1.167.706 Kč včetně DPH.
Z: Viera Mazalová
1469/R/110416:
schválit uzavření předložené kupní smlouvy, kterou společnost RWE Gas NET, s.r.o., IČO 27295567 se sídlem Klíšská
940, Ústí nad Labem, odkoupí do Města Moravská Třebová
plynárenské zařízení: Moravská Třebová - průmyslová zóna
Západní č. stavby 8800078922, za cenu 965.046 Kč.
Z: Viera Mazalová
1470/R/110416:
schválit prodej bytové jednotky č. 169/4 nacházející se
v domě č. p. 169, č. o. 8 na ul. Cihlářově na stavebním
pozemku parc. č. 102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na
společných částech budovy a na předmětném stavebním
pozemku, dále formou přídatného spoluvlastnictví id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. podílu
o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 vše v obci a k. ú.
Moravská Třebová, část Město, ul. Cihlářova za vzájemně
sjednanou kupní cenu ve výši 350.000 Kč, kterou kupující
uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1471/R/110416:
schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města, a to:
-- pozemku parc. č. 1738/45 o výměře 35 m2, druh pozemku
ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová,
-- pozemku parc. č. 3476/5 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské
Třebové,
-- které vznikly dle GP č. 607-104/2016 a GP č. 2811-103/2016,
-- pozemku parc. č. 964/9 o výměře 344 m2, druh pozemku ostatní plocha,
-- pozemku parc. č. 964/10 o výměře 437 m2, druh pozemku
ostatní plocha,
-- pozemku parc. č. 964/11 o výměře 329 m2, druh pozemku
ostatní plocha,
-- pozemku parc. č. 964/12 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha,
-- pozemku parc. č. 964/13 o výměře 133 m2, druh pozemku
ostatní plocha,
-- pozemku parc. č. 964/14 o výměře 23 m2 , druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová,
-- které vznikly dle GP č. 2794-609/2015.
Z: Viera Mazalová
1472/R/110416:
schválit vklad majetku města inv. č. 2903 TS – vodovodní
přípojka – napojení – Sušice (stav. pozemek) v pořizovací
ceně 15.884,90 Kč, inv. č. 2904 TS – vodovodní přípojka – napojení – Sušice (stav. pozemek) v pořizovací ceně
15.884,85 Kč a inv č. 2905 TS – vodovodní přípojka – napojení – Sušice (stav. pozemek) v pořizovací ceně 15.884,85
Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod
Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Z: Dana Buriánková
1473/R/110416:
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 2016 takto: Tab. 1
Z: Miroslav Netolický

Rada města bere na vědomí:

1474/R/110416:
předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.
1475/R/110416:
předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu
a vzdělávání ze dne 16.03.2016.

Usnesení rady města
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1476/R/110416:
předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady
města dne 21.03.2016.
1477/R/110416:
předloženou zprávu o činnosti kulturní komise rady města za
rok 2015.
1478/R/110416:
předloženou zprávu o činnosti Samosprávné komise Boršov
za rok 2015.
1479/R/110416:
výsledky Fóra Zdravého města z 18. 1. 2016 a následné ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská Třebová.
1480/R/110416:
předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného
a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin
města Moravská Třebová k 31.12.2015.
1481/R/110416:
výběr dohodce FIN-servis, a.s., Vrbenského 2040, 272 01
Kladno, IČO: 26439573, zast. Ing. Lenkou Doubnerovou,
členkou představenstva, pro centralizovaný nákup elektrické
energie a plynu pro rok 2017 na Českomoravské komoditní
burze Kladno pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost.
1482/R/110416:
výsledek výběrového řízení na pozici vedoucího Městského
muzea Moravská Třebová.
1483/R/110416:
výzvu poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ze dne 18.03.2016 k  vrácení dotace
dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Cesta od renesance
k baroku“.
1484/R/110416:
hlášení o výrobě betonové směsi v provozovně společnosti ZAPA Beton, a.s. v Moravské Třebové - Sušicích za rok
2015.

Rada města vyhlašuje:

1485/R/110416:
v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou
zakázku Výpočetní technika pro město Moravská Třebová
a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka
57/17, PSČ 571 01, IČO: 63217503
- ExaSoft Holding a.s., Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01
Karviná, IČO: 29383161
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921
- Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703
00 Ostrava, IČO: 29462177
- T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3,
PSČ 779 00, IČO: 62304381
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník
- Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník
- Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek,
náhradník
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- Celková cena včetně DPH – 100 %
s provedenou změnou - rozšířením veřejné zakázky o 2 ks PC
pro potřeby Turistického informačního centra Moravská
Třebová.
Z: Jana Zemánková
T: 31.05.2016
1486/R/110416:
v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou
zakázku Software pro město Moravská Třebová a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka
57/17, PSČ 571 01, IČO: 63217503
- ExaSoft Holding a.s., Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01
Karviná, IČO: 29383161
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921
- Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703
00 Ostrava, IČO: 29462177

Tab. 1
Objekty v majetku města

Radnice, nám. TGM 32/29 - obnova věže
Piaristická škola, ul. Olomoucká 178/2 - obnova oken a fasády
Objekty v majetku fyzických osob
Dům, Zámecké nám. 56/2 - obnova oken
Dům, ul. Cechovní 116/2 - oprava střechy a fasády
Dům, nám. TGM 115/12 - obnova nátěru dveří a výloh
Dům, ul. Cihlářova 42/14 - obnova fasády, oken, omítek
Dům, ul. Čs. armády 100/5 - restaurování kleneb mauzhauzu-dokončení
Dům, ul. Cihlářova 169/8 - obnova oken – 2 ks
Dům, ul. Krátká 81/1 - restaurování schodiště
Dům, ul. Krátká 81/1 - obnova střechy, fasády, oken
Dům, nám. TGM 57/17 - obnova fasády ze dvora

stát
36.000
962.000

město
-

vlastník
36.227,962.989

celkem
72.227
1.924.989

88.000
279.000
21.000
280.000
100.000
19.000
100.000
280.000
105.000

18.500
58.500
4.500
57.000
4.000
65.500
22.500

78.500
242.782
19.421
232.985
4.000
17.000
73.995
306.555
92.753

185.000
580.282
44.921
569.985
104.000
40.000
173.995
652.055
220.253

- T.S.BOHEMIA a.s., Olomouc - Pavlovičky, Sladovní 103/3,
PSČ 779 00, IČO: 62304381
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník
- Libor Truhlář, člen, Miroslav Jurenka, náhradník
- Ing. Marek Němec, člen, Ing. Pavel Šafařík, náhradník
- Bc. Radim Šmehlík, DiS., člen, Ing. Stanislav Zemánek,
náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- Celková cena včetně DPH – 100 %
Z: Jana Zemánková
T: 31.05.2016
1487/R/110416:
v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, výběrové řízení
na veřejnou zakázku „Inventarizace dřevin na území města
Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- SAFE TREES, s.r.o., 665 01 Rosice u Brna, Na Štěpnici 945,
IČO: 26935287
- Pavel Haupt, 561 51 Letohrad - Kunčice 274, IČO: 63201038
- Atregia s.r.o., 679 22 Šebrov - Kateřina, Šebrov 215, IČO:
02017342
- Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., 615 00 Brno, Lazaretní 4298/11a, Židenice, IČO: 25337912
- MACREAL spol. s r. o., 686 01 Uherské Hradiště, U Brány
219, IČO: 27723542
- Hynek Šmerda, 602 00 Brno - Veveří, Úvoz 429/61, IČO:
13029011
- Zahrada Harta s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské
Předměstí, Voštice 129, IČO: 28774990
- Technické služby Moravská Třebová s.r.o., 571 01 Moravská
Třebová - Předměstí, Zahradnická 1412/21, IČO: 25970399
- Václav Sobol, 664 46 Radostice, Hlavní 143, IČO: 88521354
- ENVIPARTNER, s.r.o., 639 00 Brno - Štýřice, Vídeňská
546/55, IČO: 28358589
- Milan Dvořáček, 680 01 Boskovice, Komenského 1877/29,
IČO: 75546906
- BOLESLAV JELÍNEK, 66444 Ořechov, Pavlíkova 220/5,
IČO: 66547075
- AGERIS s.r.o., 602 00 Brno - Černá Pole, Jeřábkova 1848/5,
IČO: 25576992
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Ing. Alena Žvátorová - člen, Ing. Pavel Báča - náhradník
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena včetně DPH - 100 %
Z: Pavel Báča

Rada města zamítá:

1488/R/110416:
žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1
+ 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové a potvrzuje
své usnesení č. 1420/R/210316, kterým neschválila uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová

Rada města ukládá:

1489/R/110416:
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje pozemku parc. č. 433/2 o výměře 29 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o ceně ve výši 200 Kč/m2.
Z: Viera Mazalová
T: 30.04.2016
1490/R/110416:
po projednání výzvy poskytovatele dotace Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod ze dne 18.03.2016 k  vrácení dotace dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Cesta
od renesance k baroku“ trvat na obsahu námitek městem již
uplatněných, neakceptovat výzvu a v součinnosti s Mgr. J.
Zwyrtek Hamplovou realizovat kroky k  právní obraně proti
požadavku vrácení finančních prostředků.
Z: Miloš Izák

Rada města odkládá:

1491/R/110416:
projednání tisku č. 7 (Výpůjčka obrazu).
Z: Jana Zemánková
1492/R/110416:
projednání tisku č. 09, Vytvoření nového pracovního postu
muzejního archiváře v Kulturních službách města M. Třebová.
Z: František Žáček
1493/R/110416:
projednání tisku č. 27, části: pronájem části pozemku parc.
č. 994/4 o výměře 18 m2, druh pozemku zahrada, v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Tyršově, za
účelem zřízení stání pro automobil.
Z: Viera Mazalová

Rada města stahuje z jednání:

1494/R/110416:
tisk č. 48, Výjimka ze směrnice č. 4/2011.
V Moravské Třebové 11. 4. 2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Sport
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Střípky z DDM cinkají medailemi
Oddíl mažoretek Střípky Moravská Třebová vzorně
reprezentuje svoje město. Na třech prestižních soutěžích, kterých se naše děvčata zúčastnila v poslední
době, cinkala jedna medaile za druhou. Ze soutěže
O pohár ze zámku v Kolíně, která se konala 26. a 27.
3. si přivezly juniorky st. Nikola Malachová a Pavlína Klučková zlatou medaili, v duu klasika získala
dvojčata Tereza a Barča Prosecké stříbrnou medaili, v sólu klasika a v twirlingu vybojovala Zuzana
Dvořáková dvě stříbrné medaile a Nicol Matoušková obsadila jako nejmladší ve sloučené kategorii
A+B krásné čtvrté místo. Dne 2. 4. proběhla mezinárodní soutěž v Brně O brněnskou dračici, kde se
náš nejmladší oddíl dětí Jahůdky vůbec nenechal
zahanbit a sbírku medailí rozšířil o bronz. Poprvé na
této soutěži vystartoval mix (hůlky s pompony), což
jsou juniorky a zaslouženě získaly stříbrnou medaili. Jejich snahu nakonec korunovala i další medaile,
a to zlatá za mini formaci. Dne 9. 4. proběhla zatím
naše poslední celorepubliková soutěž pod názvem
Všetulská hůlka ve městě Holešově. Zde musíme
vyzvednout nádhernou atmosféru soutěže v prostorách zámku, kde pro všechny skupiny mažoretek
(přes 600 soutěžících) byl připraven krásný uvítací
ceremoniál. Naše děvčata zde předvedla dokonalé
výkony a podle rčení: těžko na cvičišti, lehko na bo-

jišti, brala soupeřkám s úsměvem jednu medaili za
druhou. Na tuto soutěž jsme vyjeli se 6 sestavami
a dovezli jsme si 5 medailí, a to 4x zlato, 1x bronz
a jedno pěkné čtvrté místo. O zlaté medaile rozšířily naši sbírku juniorky (mini formace), kadetky
(mini formace), naše šikulky Jahůdky a velká formace, která oslnila porotu sestavou na téma Ledové
království. Bronzovou medaili získaly za mix Střípky1 (juniorky) a 4. místo získala děvčata za sestavu
velké formace. Všem děvčatům-mažoretkám patří
veliký dík za krásnou reprezentaci oddílu Střípky
a města Moravská Třebová, za jejich snahu, píli
a odhodlání účastnit se důležitých republikových
soutěží s tím, že stát na stupních vítězů je obrovská
radost, která je pak odměnou pro všechny. Velký dík
patří trenérkám: Anetě Kozákové, Kateřině Tumakové a Andree Janků Bryndové, které již 6 let věnují oddílu mažoretek pod názvem Střípky svůj volný
čas a za tu dobu dokázaly vytvořit skvělé sestavy, se
kterými děvčata i s jedním (zatím) velice šikovným
chlapcem dobře reprezentují naše město. Dík patří
i aktivním rodičům za veškerou dobrovolnou práci
pro Střípky (oblékání, česání, zajišťování fotek a videí…). A obrovský dík patří samozřejmě všem našim fanouškům a sponzorům. Děkujeme.
Za mažoretky Sřípky Daniela Dvořáková

Nejlepší sportovci města za rok 2015 oceněni
KATEGORIE MLÁDEŽ do 15 let
1. Místo Hana HÁJKOVÁ (2002) – tenis
2. Místo Šárka ABRAHAMOVÁ (2002) – lyžování
3. Místo Jan ŽOUŽELKA – (2003) – fotbal, hokej, atletika
KATEGORIE MLÁDEŽ 15 – 19 let
1. Místo Nikola GREPLOVÁ (1998) – volejbal
2. Místo Václav MAČÁT (1999) – lyžování
3. Místo Jaromír ŠTAFFA (1999) - fotbal
KATEGORIE DOSPĚLÍ
1. Místo Adam JAVŮREK (1986) – tenis
2. Místo Jan SÝKORA (1978) – bojová umění
3. Místo Jan SCHNEIDER (1994) – hokej
KATEGORIE TRENÉR, FUNKCIONÁŘ
1. Místo Radek KRŠŇÁK (1966) - hokej
2. Místo Daniel MAČÁT (1970) - lyžování
3. Místo Michael HAVLÍK (1988) – atletika

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC
Nikola GREPLOVÁ - 95 hlasů
Ocenění starosty města za mimořádný výkon v roce
2015 – Markéta HÁJKOVÁ
Ocenění starosty města za reprezentaci města v roce
2015 – Leopold KÖNIG
Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv za
rok 2015 – TWIRLGIRLS
Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv za
rok 2015 – Tým II. ZŠ PALACKÉHO OVOV
Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv
za rok 2015 – HC Slovan Moravská Třebová - družstvo
dospělých
OSOBNOST SPORTU – Alois BÍLEK
OSOBNOST SPORTU – Antonín LAŠTŮVKA

Úspěšné jaro mažoretkové a twirlingové skupiny ESPIRAL
Jarní měsíce jsou pro mažoretkový a twirlingový
sport plné soutěží, v nichž se ukáže, co se kdo naučil.
Espiral pokračoval ve svém letošním úspěšném tažení
26. a 27. 3. soutěží O pohár ze zámku v Kolíně. Na ní
posbíral neuvěřitelných 13 medailí. V klasické mažoretce si zlato dovezla: Sofie Elizabeth Miková, Nela
Sýkorová a Nikola Schönová. Stříbro vybojovala:

V květnu zahajují
atletické soutěže mládeže

Příprava atletického mládí na nadcházející letní sezónu
vrcholí. Připomínáme, že mladší žákyně Natálie Steffanová na KP Pardubického kraje na přelomu měsíce
ledna a února dosáhla velkého úspěchu ziskem dvou
zlatých medailí. Tímto jí blahopřejeme. Sestavy družstev pro sezónu 2016 - přípravka dívky: Dolečková,
Houserová, Konečná, Martínková, Minxová, Nečasová, Petrová a Tajovská; přípravka chlapci: Koblovský,
Muška, Filipi; mladší žákyně: Dolečková, Lexmaulová,
Matoušková, Rejchrtová, Roche, Sošková, Steffanová,
Švihelová a Vykydalová; starší žakyně: Hájková, Holčáková. Nominovaní atleti při trénincích nijak nezahálí,
ukazují píli a chuť do závodění. Svoji formu mohou prodat v měsících květnu a červnu na závodech KP družstev či KP jednotlivců. Závody staršího žactva začínají 8. května ve Svitavách, mladšího žactva 11. května
v Ústí nad Orlicí a přípravek 18. května na domácím stadionu (více květnová pozvánka). Do nové sezóny přejeme hodně sportovních zážitků a úspěchů. Trenéři AK
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Program činnosti
Klubu českých turistů

1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka – 38. ročník. Setkání účastníků v době od
12 do 15 hod. v Javoříčku, kde obdrží Pamětní list.
Sraz v 8:30 hod. v klubovně KČT. 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
6.–8. 5. Květnový zájezd Pardubicko + sjezd řek
Labe, Cidlina (pěší, voda, cyklo). Sraz pro nakládání kol v 6:30 hod. Odjezd přihlášených účastníků
od klubovny KČT v 7 hod., návrat okolo 18 hod.
Program dle propozic.
11. 5. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru
KČT od 19 hod. Upřesnění programu na měsíc červen a akcí o prázdninách.
21. –22. 5. Dvoudenní výlet Přes Ždánický les.
Doprava pro přihlášené zajištěna autobusem a vlakem. Program bude upřesněn na květnové schůzi.
Zajišťuje: J. Schneeweiss
28. 5. DP Putování za Loštickým tvarůžkem, trasy PT 8, 15, 25, 35, 50 km, CT 15, 25, 50 km. Start
Loštice, fotbalové hřiště SK. Pořadatel KČT Loštice. Doprava individuální. Sraz zájemců o cyklistický výlet v 8 hod. na autobusovém nádraží. Délka
trasy 70 km. Zajišťuje: P. Harašta
V měsíci květnu budou v případě příznivého počasí každou volnou neděli uskutečňovány vyjížďky (vycházky) do okolí. Pravidelný sraz zájemců
v 13 hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění
na měsíční schůzce nebo internetových stránkách
odboru: www.kctmt.webnode.cz

Futsalisté odjíždějí
reprezentovat do Španělska

„Odjíždíme reprezentovat Moravskou Třebovou a ČR.
Respektujeme sílu soupeřů, ale nemáme poraženeckou
náladu,“ to vzkazuje svým příznivcům tým Šakalí
hněv, futsal TJ Slovan. Ve španělském letovisku Loret de Mar se uskuteční 1.-6. května pohár UEFS. Na
turnaji bude hrát dvanáct týmů ze šesti zemí (3x Francie, 3x Rusko, 2x Katalánsko, 1x Belgie, 1x Norsko
a českou sálovku budou zastupovat týmy - Bombarďáci Větřní a Šakalí hněv Moravská Třebová. Los zavedl
třebovské do A skupiny, v níž jim budou soupeřem Nimes-Rodilhan Futsal (Francie) a Torpedo MAMI Moskva (Rusko). „Bude to dokonalá tečka za naší první ligovou sezónou. Současně impuls k ještě lepším příštím
výsledkům,“ vyjádřil se manažer P. Matoušek. (mt)

Eliška Peňázová, Ilona Kužílková, duo Monika Vlková a Ilona Kužílková, miniformace kadet. A bronzové ocenění získala: Monika Vlková, Andrea Štolová
a Karolína Šmachová. O den později sbírku medailí doplnily o 3 zlaté z twirlingového
rytmického tanečního sóla: Andrea
Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové,
Štolová, Karin Kolářová a Sofie ElizaAtletický klub AK Moravská Třebová, AVZO Technické sporty,
beth Miková. „O týden později se děvZdravé město Moravská Třebová vás zvou na
čata zúčastnila v Kadani Mezinárodní
soutěže mažoretek a twirlingu států
Evropské unie, kam se musela pro34. ročník, 8. května 2016, náměstí T. G. Masaryka Moravská
bojovat ze základního kola,“ vysvětTřebová, prezentace 8:30–9:00 hodin, start 9:00 hodin, věkové
lila trenérka Jitka Štolová. Z finálové
kategorie a délky tratí:
soutěže dovezla naše děvčata celkem
2013 a mladší
d i ch
50 m
9 medailí (5-2-1), jen si oproti Kolí2012
d i ch
50 m
nu medaile trochu proházela. Největší
2011
d i ch
100 m
úspěch získala svým třetí místem mi2010
d i ch
100 m
niformace kadet, když mezi staršími
2009- 2008
nejmladší žáci d
ch 1 kolo (cca 300 m)
získala II. vícemistra MCEU. Ocenění
2007- 2006
d
ch 1 kolo (cca 300 m)
(Pohár MCEU) získala i moravsko2005-2004
mladší žáci
d
ch 1 kolo (cca 300 m)
třebovská trenérka Andrea Štolová za
2003-2002
d
ch 1 kolo (cca 300 m)
největší trenérský a choreografický
2001-2000-1999 starší žáci ZŠ
d
ch 2 kola (cca 600 m) – d
přínos své skupině a tomuto sportu.
3 kola (cca 600 m) – ch
Do třetice proběhl soutěžní víkend
d = dívky, ch = chlapci
v Litovli. Třebovský Espiral měl na
startu (v silné konkurenci) tři miniVěcné ceny pro závodníky věnovalo Zdravé město a Atletický
formace. Nejmladší kadetky dovezly
klub AK Moravská Třebová
Na vaši účast se těší pořadatelé
zlatou medaili, stejně miniformace
Jana Chadimová, odd. TV DDM; Zdena Marečková,
senior. Ta zbývající skončila osmá.
Atletický oddíl Mor. Třebová; Kobylka Jiří, ředitel DDM
Jitka Štolová, Espiral Moravská Třebová

Malý Detřichovský memoriál
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Moravskotřebovští tenisté se
připravují na ligovou sezónu

Tenisový oddíl patří k těm početnějším v rámci TJ
Slovan. V současnosti čítá 119 členů, z toho 58 dětí.
Dlouhodobě vyvíjí aktivitu na široké frontě (účast
v soutěžích všech věkových kategorií, tenisové školy,
turnaje ČTS, prázdninové kempy, charitativní turnaje aj.). Netají se ani svými investicemi do areálu - od
roku 2007 utratil bezmála dva miliony korun na rekonstrukci kurtů a terasy, kabin, víceúčelové haly, centrální zavlažování apod. Tenisté mají zastoupení ve všech
soutěžích: B tým (KS I. třídy), dorost stejná soutěž,
stejně jako dva žákovské kolektivy (mladší, starší).
Zejména ten zkušenější - SŽ (Málek J., Málek, O. Kašický, P. Podhorná a H. Hájková) má slušné vyhlídky na další postup. Družstva v soutěži doplňují v Vč
KP Baby-tenis a Mini-tenis, potažmo celek seniorů
(Piroš, Klempa, Padrtka, Kalus, Kalous, Kodešová).
„Výkladní skříní“ oddílu je A-tým. Do ligy nakoukli tenisté již v roce 2014 (ve spojení s VčT Pardubice), v r. 2015 se znovu osamostatnili (v KP získali 2.
místo). V dubnu t. r. zahájili své opětné působení v II.
lize (skupina D). V průběhu dvou měsíců bude jeho
soupeřem sedmička klubů z Moravy (Tenis Slovácko,
I. NTC Olomouc, TK Ostrava B, VŠB Ostrava, TC
Brno B, Slávia Orlová a Jiskra Otrokovice). Omlazený
tým Slovanu (průměr 21 let), složený ze 6 mužů a 4
žen (z toho 4 na hostování) tvoří: D. Brož, O. Čtverák,
T. Elisek, L. Gorecký, D. Orlita, D. Pavlík, J. Crha, M.
Hrubá, M. Sekrecká, H. Kvapilová. Vážně míní dosáhnout na slušná místa v tabulce, při své účasti v II. lize.
Vedle futsalistů a atletů tak další moravskotřebovský
oddíl má zastoupení ve vyšších patrech sportu.
V domácím prostředí se představili 30. 4. proti Tenisu Slovácko a 21. 5. je čeká souboj s TK Slávia
Orlová. 			
(mt)

Květnová pozvánka

Fotbal
7. 5.
9:00 Přípravka (turnaj)
17:00 B muži - D. Újezd B (Staré Město)
8. 5. 17:00 A muži - Česká Třebová
11. 5. 9:30 Žáci st., ml. (KP) - Pardubičky
14. 5. Žáci (OP) - Jevíčko
17:00 Dorost - Svitavy B
18. 5. 18:00 Dorost - Holice
21. 5. 9:00 Přípravka (turnaj)
17:00 B muži - Kunčina B (Staré Město)
22. 5. 17:00 A muži - Třemošnice
28. 5. 13:00 Žáci (OP) - Březová n/S.
17:00 Dorost - Přelouč
Atletika/Biatlon
8. 5. 40. ročník Dětřichovského memoriálu (silniční běh); start: 10:00 Dětřichov, 8:30 - náměstí
TGM - Malý Dětřichovský memoriál
18. 5. 1. kolo KP družstev přípravek, skup. C,
hřiště II. ZŠ Palackého, zač. v 15:00
Volejbal
7. 5. 10:00 a 13:00 Litomyšl A - Slovan M.
Třebová A
14. 5. 10:00 a 13:00 Slovan M. Třebová A - Orel
Letohrad B
Cyklistika
28. 5. 3. závod Cyklomanu - BACH (Bohemian
Adventures Challenge, orientační závod dvojic).
Stadion TJ Slovan, start 12:00 (prezence od 10 h.)
Tenis
21. 5. 10:00 TJ Slovan M. Třebová - TENIS
Slovácko (3. kolo II. ligy D)
Plachtění/letecký sport
22. 5. až 4. 6. Mistrovství ČR v plachtařském létání, Letiště Staré Město

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Sport

MČR mládeže ve střelbě laserovou puškou

Zimní přípravu jsme zakončili v sobotu 2. 4.
v Kunovicích osmým mistrovstvím republiky. Ve
střelbě na optické střelnici přijelo poměřit svou
technickou zdatnost a pevné nervy 84 dětí z klubů
mládeže SBTS ČR. Kvalifikační závod proběhl
18. 3. v Křenově, tímto děkuji zdejším pořadatelům.
Ze střeleckého klubu v Moravské Třebové se
na MČR nominovalo 12 tříčlenných družstev.
V kategorii A - 5, B - 3, C - 2 a D - 2 družstva.
Nejlepší výsledky našich střelců na MČR:
kategorie A do 12 let: 2. místo Miroslav Klíč, Filip
Hájek a Michal Rys
kategorie B do 16 let: 2. místo Michaela Přidalová,
Kristýna Škrabalová a Zita Zouharová
kategorie C do 21 let: 2. místo Jakub Koudelka, Petr
Bárta a Martin Lipavský

Motokárová sezóna
odstartovala

27. března v italské Adrii odstartovala pro 16letého Zdeňka Ošťádala letní sezóna 2016 prvními mezinárodními závody. Zdeněk v tomto roce
pojede 2 seriály – 5dílný Rotax Max Challenge
CEE (Zóna střední Evropy) a 7dílné Mistrovství Slovenska (MP a MSR). Tak jako v závěru loňského roku Zdeněk zasedne do motokáry
Rotax DD2 – nejsilnější ve třídě Rotax. V Adrii
v této třídě odstartovalo 22 jezdců a Zdeněk vybojoval celkové čtvrté místo po součtu všech 3
soutěžních jízd (prefinále (7), finále (4) a superfinále (5). Z celkového počtu 190 jezdců
odstartovalo i 15 jezdců z ČR ve všech vypsaných kategoriích Rotax, od malých dětí až po
DD2. V kategorii DD2 byl Zdeněk jediný Čech
a ze všech startujících Čechů dosáhl nejlepšího
celkového umístění. Druhým závodem sezóny
bylo 3. dubna Mistrovství Slovenské republiky
v rakouském Brücku an der Leitha. Zde startovalo ve třídě Rotax DD2 15 jezdců a Zdeňkovi
se podařilo ve všech třech soutěžních jízdách
zvítězit. Skvělou formu potvrdil i 17. dubna ve
Vysokém Mýtě na MSR, kde neztratil jediný
bod a opět vybojoval první místo.
Třebovský autoklub bude letos opět pořadatelem Poháru AČR a dvou závodů MČR. Poháru
AČR se zúčastní Libor Blaha v kategorii KZ2
a Ondřej Šíp pravděpodobně v kategorii Rotax
Senior. Průběžné výsledky lze sledovat na internetu na stránkách elektronické časomíry www.
mylaps.com, kde je možné po zadání disciplíny
(karting) a země (Maďarsko pro CEE) všechny podrobné výsledky zobrazit.
AMK MT

kategorie D do 26 let: 1. místo Piňos Matěj, Stanislav Gruncl a Josef Čapka; 2. místo Lukáš Kadlec,
Patrik Neumann a Antonín Král
Skvěle reprezentovaly město Moravskou Třebovou
i ostatní děti našeho klubu. Za trenérskou a technickou spolupráci, zejména u nejmenších dětí, děkuji
Zdeňku Kadlecovi a Petru Zemachovi. Velkou devizou je pro náš klub zimní zázemí na střelnicích
VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové. Poděkování
patří i městu za finanční podporu střeleckého klubu mládeže.
Tomáš Přidal, trenér mládeže

Zimní lyžařská sezóna 2016

Lyžaři bilancují skončenou sezónu. A dlužno podotknout, že úspěšnou, jsou spokojeni. Z letošního seriálu
závodů O pohár Orlických hor sjezdařů absolvovali
naši lyžaři dva obří slalomy. První v areálu Čenkovicích, který se jel v lednu za silné konkurence 180
závodníků z Čech, Moravy a Polska jako přebor Pardubického kraje, a druhý - finálový v Říčkách. „Na
kvalitě připravené trati se značně podepsal čerstvý
sníh a teplota kolem nuly. S každým odstartovaným
lyžařem se trať zhoršovala, a tak závod byl pouze jednokolový,“ zhodnotil trenér Dan Mačát. Z moravskotřebovských lyžařů si nejlépe vedl mladší žák Vojtěch
Krejčí, který skončil v silné konkurenci desátý, pouhou sekundu na bronzem. Jan Kašický se umístil na
21. místě, na stejné umístění dosáhla i Natálie Kasalová. Předžákyně Klára Svozilová byla devatenáctá.
Skvělou 16. příčku v mladších žákyních získala Šárka
Abrahamová a 26. místo patřilo Karolíně Škrabalové.
V kategorii starších žákyň si pro 17. nejrychlejší čas
dojela Terezie Steffanová. Na černé sjezdovce v Říčkách se v březnu (12. 3.) uskutečnil finálový závod.
Mezi brankami obřího slalomu si vedli dobře také zástupci TJ Slovan. V kategorii přípravka žákyň se na
21. místě v Přeboru Pardubického kraje umístila Natálie Kasalová. Mezi stejně starými chlapci vybojoval
26. příčku Matěj Kašický. Předžákyně Klára Svozilová byla 14. a v 25. nejrychlejším čase protnul fotobuňku předžák Jakub Dostál. V kategorii mladších žákyň
se na 18. pozici umístila Šárka Abrahamová a 20. byla
Karolína Škrabalová. V mladších žácích si vedl velmi dobře Jan Kašický, když vybojoval 12. místo. Ve
stejné kategorii se představili také 17. Tomáš Jarůšek
a 18. Vojtěch Krejčí. Konečně významné 11. místo
mezi staršími žákyněmi patřilo Terezii Steffanové.
Ani v celkovém pořadí Poháru Orlických hor si mladí
sjezdaři Slovanu nevedli špatně. Přestože nemohli absolvovat všechny závody, tak se mezi 360 jmény v celkové klasifikaci neztratili. Patřilo jim níže uvedené
pořadí: Natálie Kasalová (29), Klára Svozilová (25),
Šárka Abrahamová (28), Karolína Škrabalová (34),
Terezie Stefanová (19), Vojtěch Krejčí (26), Jan Kašický (27). Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Moravskotřebovský thajský box opět na stupních vítězů
Po delší době se náš klub Bonus Gym opět aktivně vrací k soutěžnímu klání. V sobotu 9. 4. jsme
vyjeli na mezinárodní šampionát v thajském boxu
Maximus Cup 2016 konaného v Praze, v hale TJ
Pankrác. Zde tentýž den proběhlo vážení, prezentace a losování jednotlivých zápasů. Za náš tým se
do boje vydal náš nejmladší talentovaný bojovník
Lukáš Pandula, který si tento sport přijel vyzkoušet
poprvé naostro. V jeho váhové kategorii -24 kg se
o titul šampiona přijeli ucházet ještě další dva malí
bojovníci z Teplic. Turnaje se účastnilo celkem devět států z celého světa. V neděli 10. 4. se od ranních hodin spustil koloběh eliminačních zápasů,
které byly rozděleny do třech ringů. Všechny zápasy se konaly pod plnými pravidly thajského boxu,

tzn. včetně loktů a kolen. Lukáš do eliminačního
zápasu nastoupil sebevědomý a velmi dobře připravený. Taktiku a veškeré pokyny svého trenéra
splnil na jedničku a po tvrdé dvoukolové bitvě zvítězil 3:0 na body a zajistil si tím postup do finále.
Ve finálovém zápase svého druhého soupeře takřka
k ničemu nepustil a ve druhém kole zvítězil RSC,
ukončením zápasu rozhodčím z naprosté Lukášovy převahy. Tímto se Lukáš Pandula ve svých teprve devíti letech stal držitelem titulu international
championship of the czech republic in muay thai
2016. Tvrdá tréninková příprava přinesla zaslouženou radost a chuť nadále pokračovat a znovu se
stavět všem velkým výzvám.
Margetin Milan, trenér a předseda klubu
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