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Hřebečský slunovrat – pod Tetou v polovině června
Dvě pódia, stejně
Laura a její tygři a Monkey Business jako v uplynulých letech, budou i leskvělý výběr, který dotvrzuje vynikající
úroveň hřebečských přehlídek. Chybět
tos instalována pro potěchu hudebních
nebudou ani kapely z regionu, namátfandů a příznivců festivalu Hřebečský
slunovrat. Jeho už páté kolo se koná
kou jmenujme moravskotřebovské Katradičně na Hřebči, na pomezí mezi
derus Blues, či zástupci republikové
Moravskou Třebovou a Svitavami.
scény, v tomto případě máme na mysli
Tato dvě města a jejich okolí, či spískupinu Zakázaný ovoce, prvního účinše obyvatele těchto oblastí, má festival
kujícího na velké scéně, která v sobotu
přivést na jedno místo a spojit v kul18. června ve 14 hodin celý hřebečský
hudební maraton odstartuje.
turně společenském podniku, stejně, jako jsou po desetiletí spojováni
Po třech studených ročnících si všichpřátelskými, rodinnými a především
ni přejeme, aby nás konečně potěšilo
pracovními vztahy. Svitavané i Moopravdu letní počasí, v každém případě
si na cestu kromě očekávání výjimečravskotřebovští myšlenku takovéhoto typu propojení před lety přivítali
ných hudebních zážitků a dobré nálas nadšením a jejich mnohosethlavá
dy přibalte teplé oblečení – o to spíše,
účast na červnových festivalech v areže pořadatelé opět doporučují dopravu
Vynikající české kapely, jako například MIG 21 (na foto), bývají autobusy, jejichž jízdní řády najdete ve
álu U Tety je toho dokladem.
Letos se mohou lidé z pomezí, dalších hosty hřebečského festivalu, a bude tomu tak i letos Foto: archív sdělovacích prostředcích obou měst –
ve zpravodajích a na webech.
geografických kousků Čech a Moravy, i odjiHřebeč, opět těšit na vynikající hudební tělesa.
nud, kteří ve slunovratovém víkendu zavítají na
Hezký slunovrat 2016!
Dagmar Zouharová
Hlavními hvězdami sobotního večera budou

Obdivuji schopnosti našich lidí při
zvládání krizových zdravotnických situací
Uspokojení a obdiv k součinnosti a odbornosti složek integrovaného záchranného systému
vyjádřil při neformálním rozhovoru v prostorách renesanční radnice doktor Jiří Pol, který
v pátek 20. května přijal pozvání starosty města
Miloše Izáka, aby od něho obržel pamětní list

Známého a uznávaného moravskotřebovského internistu doktora Jiřího Pola přijal v polovině května při neformálním setkání na radnici starosta města Miloš Izák. Stalo se tak
u příležitosti udělení Ceny Michala Rabase,
kterou před několika dny obdržel MUDr. Pol
od hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického
Foto: Dagmar Zouharová

za zásluhy o moravskotřebovskou společnost.
Poté, kdy mu byla udělena cena Pardubického
kraje za celoživotní práci v oblasti interního lékařství, bylo třebovské ocenění dalším odznakem faktu, jak si práce doktora Pola váží lidé
nejen za hranicemi našeho regionu, ale především zde. On sám se však dle svých vlastních
slov nijak výjimečným necítí, naopak spatřuje oceněníhodné kvality v lidech okolo sebe,
kam v oblasti zdravotnictví řadí právě v úvodu zmíněné záchranáře: „Nesmírně obdivuji,
jak dokáží za minimálního zázemí a komfortu
zajišťovat kvalitní zdravotnicku péči daleko
od zdravotnického zařízení, bez přímé lékařské asistence. Myslím, že v evropském měřítku
máme jeden z nejkvalitnějších, ne-li nejkvalitnější systém vzdělávání příslušníků všech složek IZS a stupeň výsledné péče.“
Jiří Pol však na druhé straně nepochybuje
o nutnosti přítomnosti lékaře ve vozech záchranné služby: „Oceňuji proto a podporuji snahy současného vedení města Moravská
Třebová o znovunavrácení praxe, při níž se
školenými osádkami vozů RZS jezdí i lékař.“
Posílení by si podle slov oceněného moravskotřebovského odborníka zasloužila také
regionální síť výjezdních míst RZS, z nichž
jedno bylo v době transformace lůžkového
fondu naší nemocnice přislíbenou krajskými
úředníky ke zřízení a udržení právě v Moravské Třebové.
(daz)

Jízdní řád kyvadlové dopravy
z Moravské Třebové na Hřebeč
a zpět najdete na straně 7.

Fotofestival zahájil
Dan Bárta
Dan Bárta je významnou stálicí českého hudebního nebe, pokud použijeme
vědecké - astronomické pojmy. Fakt,
že byl letos Akademií populární hudby
vyhlášen Zpěvákem čtvrtstoletí svědčí
o jeho kvalitách a vnáší více světla do
zákoutí jeho hudby. Pro mě osobně bylo
jedním z nejsilnějších životních prožitků v oblasti hudby vystoupení Bobbyho
McFerrina na festivale Colours of Ostrava, kde spoluúčinkoval právě Dan Bárta. Hudba, která provází lidskou mysl do
jiných sfér, to je Illustratosphere a Dan
Bárta. Jeho nedělní koncert ve dvoraně
muzea Moravská Třebová navíc ilustroval zážitky, které byly zprostředkovány
přednáškou a výstavou, kterou “diváci
zažili” těsně před vystoupením.
Přijměte pozvání na výstavu FOTOFESTIVAL, který potrvá do 31. 8. 2016 a jehož součástí je také výstava „Dragonflysphere“ Dana Bárty
František Žáček
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Město zajistí instalaci bezpečnostních řetízků
na dveře pro seniory a hendikepované
lovou, tel.: 461 353 055, 731 131 261, e-mail:
Město Moravská Třebová v rámci akce Doma
hnavratilova@mtrebova.cz nebo na koordináv bezpečí, a pro zvýšení bezpečnosti moravskotorku Zdravého města Ludmilu Liškovou, tel.:
třebovských obyvatel, zaměřené na seniory
461 353 105, 605 200 397,
a zdravotně hendikepovae-mail:
lliskova@mtrené, bude zdarma instalovat
bova.cz. Ze žádostí bude
bezpečnostní řetízky na
vybráno až sto zájemců
vchodové dveře jednotlipodle předem daných krivých domácností. Jedná se
térií. Těmi jsou: věk, poo kvalitní bezpečnostní řečet seniorů v domácnosti,
tízky s navlékacím očkem
mobilita a také lokalita byna kliku, které se hodí na
dliště. Současně s bezpečvšechny typy dveří, vrtání
nostním řetízkem budou
do dveří není nutné. Monpředávány i bezpečnostní
táž bude provádět prosamolepky, kde je upověřená odborná firma za
zornění na možné riziko
asistence strážníka města návod, jak se bránit naské policie. Občané města
bízení nechtěným službám
Moravská Třebová v seniorském věku nad 65 let Lidé, kteří se prokáží příslušnými dokla- a zboží podomními proa osoby zdravotně hendike- dy, mohou zažádat o bezplatnou instalaci dejci, a také upozornění
Foto: archív na situace, kdy se osoby
pované nad 30 let, kteří bezpečnostních zařízení
vydávají za pracovníky distribučních firem a nájsou zároveň držiteli průkazu ZTP, se v případě
sledně seniory okrádají.
Hana Navrátilová,
zájmu o instalaci řetízků mohou obracet na kokoordinátor prevence kriminality
ordinátorku prevence kriminality Hanu Navráti-

Z města

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 265 občanů
ČR. Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 115
cizinců s povolením k pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
k 30. 4. 2016 evidováno 10 380 občanů. (zr)

Informace
o projektu Euroklíč

Jedná se o mezinárodní projekt, který pomáhá
lidem se sníženou schopností pohybu, a to zajištěním důstojné dostupnosti veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (WC,
výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze
použít v řadě zemí Evropy, v ČR je již osazeno
přes 850 míst (např. na úřadech, nádražích, čerp.
stanicích, OC). Euroklíč mohou zdarma získat
držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými
střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi. V Moravské Třebové jsou Eurozámkem osazena následující soc. zařízení: na zámku, Zámecké nám.
1 a dále na MěÚ, Olomoucká 2 (přízemí vlevo,
vedle OIC). Distribuci Euroklíčů pro osoby se
zdrav. postižením zajišťuje bezplatně OSVZ
MěÚ Mor. Třebová, Olomoucká 2, kanc. č. 118,
kde je možné získat i další informace týkající se
dané problematiky.
Lenka Sedláková, OSVZ,
úsek soc. služeb a pomoci, MěÚ Moravská Třebová

Pomoc dětem

Bonanza dlouhodobě pomáhá ohroženým dětem
a jejich rodinám, a to formou aktivizace celé rodiny. Cílem služby je, aby rodina využívala své
dostupné zdroje a osamostatnila se bez nutnosti dalších intervencí sociální služby. V rámci
programu ČSOB pomáhá regionům aktuálně
soutěží Bonanza o peníze na nové auto pro terénní služby v rodinách a veřejnost jí může
pomoci. Stačí zaslat libovolnou částku na účet
1017777101/0300 s variabilním symbolem
20160906 nebo využít platebních možností na
www.csobpomaharegionum.cz<http://www.
csobpomaharegionum.cz> - projekt Koně i pod
kapotu. Více informací včetně popisu projektu
a propagačního videa naleznete na www.osbonanza.cz<http://www.osbonanza.cz>.
Všem
přispěvatelům moc děkujeme.
Bonanza

V Moravské Třebové plánují přestupní terminál či větší
podporu technických oborů
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
navštívil začátkem května Moravskou Třebovou. V rámci celodenního programu debatoval
se studenty zdejšího gymnázia o fungování kraje
a jeho aktuálních problémech. Následně se setkal s vedením města v čele se starostou Milošem
Izákem, se kterým diskutoval mimo jiné o záměru výstavby přestupního terminálu či rekonstrukcích silnic v okolí města. „Rozhodně podporuji
záměry měst na zlepšení a zjednodušení dopravní obslužnosti a především usnadnění přestupů

z automobilu na vlak a autobus,“ deklaroval
hejtman Martin Netolický. Ten také navštívil
areál Integrované střední školy, která plánuje vytvořit Centrum odborné přípravy řemesel.
„Cílem tohoto projektu, který počítá s úpravou
stávajících dílen, je mimo jiné snaha podněcovat v žácích prvního stupně základní školy vztah
k technickým oborům a rozvíjet manuální zručnost, která mladé generaci povětšinou schází,“
uvedl hejtman s tím, že by v nejbližší době měl
být zpracován projektový záměr. V rámci dvou

přednáškových bloků hejtman studentům připomněl důležitost pokračování ve studiu na vysoké
škole, načež představil fungování krajů a upozornil, že ani po více než 15 letech jejich činnosti
si celá řada občanů neumí představit, co vše kraj
obstarává. „Od středních škol, přes nemocnice
akutní péče, až po regionální dopravu či opravy silnic nižších tříd,“ vyjmenoval hejtman část
z krajských kompetencí. Studenty nejvíce zajímala situace týkající se výstavby silnice D35
a otázka zajištění zdravotnické péče.
(zr)

Aktuality
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Jak dopadla Anketa 10P? Co se děje s problémy, které mají nejvíc hlasů?
V lednu tohoto roku se sešlo přes 100 obyvatel
našeho města na akci Veřejné fórum, která je každoročně pořádána v rámci Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21 Moravská Třebová. Na Veřejném fóru bylo naformulováno 19 nejpalčivějších
problémů města. V březnu byl prostřednictvím
Moravskotřebovského zpravodaje distribuován
anketní lístek 10 problémů města Moravská Třebová 2016, jehož prostřednictvím mohli občané
vyjádřit svůj názor. Anketa probíhala v první polovině března. V anketě hlasovalo 383 respondentů prostřednictvím hlasovacích lístků. Přes
internet se zapojilo 77 občanů. Výsledky ankety jsou podle pravidel tzv. „metodou ověřování“
mixovány s výstupy z lednového Veřejného fóra.

Občané potřebují pro spokojenější život ve městě
řešit sedm následujících problémů:
• Vybudování parkovišť u MŠ a ZŠ
• Provedení úpravy vnitrobloku ulice Sluneční
• Prodloužení cyklostezek ve směru na Útěchov
a Staré Město
• Vybavení Knížecí louky – cvičící stroje, WC,
osvětlení, altány, lavičky
• Zvýšení kontroly vytipovaných problémových
lokalit ve městě
• Vydání protihlukové vyhlášky
• Zhotovení nové fasády a oplocení MŠ Tyršova
Tyto problémy byly zpracovány a předloženy k projednání radě města a následně se jimi zabývalo zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města vzalo na

Kdo dnes zaváhá, neušetří. Vybírejte kotle, spěchejte se žádostmi
Na kotlíkové dotace vyčlenila vláda 9 miliard
korun, s pomocí dotace se však vymění jen asi
100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které výměnu potřebují. Sdělovací prostředky proto nepřetržitě nabádají majitele nemovitostí, jichž se nutná výměna
kotlů týká, aby neotáleli s nutnými kroky, k nimž
patří především žádost o dotaci a výběr správného nového kotle.
Podle odborníků při výši dotace 120 tisíc na kotel
za pořizovací cenu 150 tisíc korun člověk zaplatí
jen 30 tisíc a investice se mu díky úspoře uhlí vrátí už za tři roky. Nebude-li však ve výsledku váš
kotel splňovat limity, buď nemusíte dotaci vůbec
dostat, nebo ji případně budete muset vracet.

MUDr. Neužilová neordinuje:
9. a 10. června - dovolená

S Boskovicemi a dalšími
vymyslíme, jak přitáhnout
návštěvníky
Jednání o spolupráci měst v oblasti cestovního
ruchu se v květnu v Boskovicích zúčastnili třebovští zástupci. Spolu s představiteli hostitelského města, kolegy z Konice a Svitav zde coby
partneři v projektu spolupráce podepsali prohlášení, v němž plánují zvýšení informovanosti
občanů zmíněných míst o akcích a programech
organizovaných jednotlivými členskými městy.
Součástí budoucí kooperace by však mělo být
také plánování společných projektů, díky nimž
by se měla zvednout návštěvnost a turistický
ruch ve všech čtyřech destinacích. Mezi tyto
aktivity patří kromě prostých prezentací v tisku
a v ostatních médiích mimo jiné například i plánování vzájemně propojených pobytových balíčků. Pro další období nově podepsaný pakt o spolupráci obsahuje ustanovení o uzavírání smluv,
které „poslouží k realizaci cílů a společných aktivit partnerů“.
(daz)

Hledáme zaměstnance a brigádníky
do bistra v Moravské Třebové

Zajímavé platové ohodnocení. Více informací na telefonním čísle 720 993 730

A jak to s dotací funguje v praxi? Žadatel musí
vyplnit žádost, mít energetický posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na překlenutí doby
od podání žádosti po vyplacení dotace, musí
si zajistit překlenovací financování. Do roku
2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc kotlů. Současná výše dotace ale bude stačit jen na
asi 100 tisíc kotlů. Od roku 2022 bude možno
topit jen v kotlích, které splňují přísné emisní
limity. Tedy, kdo dnes nepodá žádost o dotaci,
stejně bude muset jednou kotel vyměnit. Už ale
za své. A pokud to neudělá, hrozí mu pokuta
až 50 tisíc. Máte-li zájem o další informace,
najdete je na www.kotlikovadotace.cz. (zr)

vědomí stanovení jednotlivých garantů a řešení
jednotlivých problémů města Moravská Třebová
a schválilo zařazení výstupů z Veřejného fóra Zdravého města do projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města. V rámci veřejného fóra
a v rámci ankety bylo naformulováno mnoho dalších připomínek a podnětů ke zlepšení kvality života v Moravské Třebové, které byly předloženy radě
i zastupitelstvu města k projednání. „Vážení občané, děkuji Vám všem, kteří máte zájem o místo, kde
žijete a věnovali jste svůj čas k zamyšlení nad tím,
co byste chtěli zlepšit pro spokojenější život v našem
městě,“ uvedl místostarosta a politik Zdravého města Pavel Brettschneider.
Lišková Ludmila,
koordinátorka Projektu Zdravé město
a MA 21 Moravská Třebová

Perníková popelnice
V roce 2015 se konal už 9. ročník soutěže Perníková popelnice, kterou vyhlašuje Autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a.s., ve spolupráci s Pardubickým krajem. Soutěž má motivovat obce ke zvýšení sběru tříděného odpadu, ale také k naplňování
cílů plánu odpadového hospodářství kraje. V úterý
10. května 2016 se konalo slavnostní vyhlášení této
soutěže v Pardubicích v budově krajského úřadu.
V rámci soutěže Perníková popelnice své ceny udělují také kolektivní systémy ASKEKOL a ELEKTROWIN za zpětný odběr elektrozařízení. V kategorii
nad 5.000 obyvatel se na 1. místě umístila Moravská
Třebová a získala odměnu ve výši 15.000 Kč. (zr)

Nájezdník na boršovskou čerpačku dostal trest
Trestní příkaz, jímž byl uznán vinným z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a odsouzen k trestu
odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmíněným
odkladem na zkušební dobu 2 roků, dostal v uplynulých dnech od Okresního soudu ve Svitavách řidič, jenž vloni 4. července vyjel v části města Boršov
s osobním vozem mimo silnici a narazil do oplocení
a do generátoru přečerpávací stanice čistírny odpadních vod v majetku města Moravská Třebová. Způsobil tím městu škodu vyčíslenou dle znaleckého posudku pro účely trestního řízení na cca 774 310 Kč.

Další náklady navíc přinesl udržovací provoz stanice
před konečnou opravou a finální oprava samotná.
Poškozeno bylo i vypůjčené auto, které motorista řídil, a dvě na místě zaparkovaná vozidla. Řidič tedy
vykonával ve stavu vylučujícím způsobilost, který si
přivodil požitím alkoholu, činnost, při které mohl
ohrozit život nebo zdraví lidí a způsobil značnou škodu na majetku. Za to mu byla kromě v úvodu popsaného trestního příkazu také uložena povinnost uhradit podstatnou část škody způsobené městu. Škoda
je řešena v součinnosti s pojišťovnou vozidla. (daz)

Pozvánka na mezinárodní výměnný tábor

#

Společnost česko-německého porozumění organizuje spolu s městem Mor. Třebová a partnerským městem Staufenberg/Hessensko mezinárodní výměnný tábor v termínu od 18. do 27. 7. Němečtí organizátoři slibují zajímavé výlety za poznáním krás Hessenska, těšit se můžeme například
na výlety v okolí, společné zábavné večery, soutěže a chybět samozřejmě nebude ani sportovní
den. Vzhledem k tomu, že jsou ještě volná místa nabízíme účast mládeži ve věku od 13 do 17 let.
Táborový poplatek 4.000 Kč zahrnuje dopravu, pobyt, stravu a veškerý táborový program. Před
cestou je však nutné vyřídit si cestovní pojištění do zahraničí a každý z účastníků musí mít platný
OP, nebo cestovní pas. Zájemci se mohou přihlásit ve Společnosti ČNP, Svitavská 18 (muzeum
I. poschodí), Moravská Třebová, email: bgz-mtrebova@seznam.cz do 15. 6. 2016.

Jméno a přijmení:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Datum narození, rodné číslo:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bydliště:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kontakt: telefon, email:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis rodičů

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Podpis účastníka
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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.

Nejsme jenom politici, makáme...
Pro některé je tahle věta pouhou frází, která je
často i terčem kritiky. Chtěla bych Vás však informovat o tom, čím vším se v současnosti zabýváme. Členové Hnutí ANO v našem městě byli
hlavními iniciátory společného jednání mezi
Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Účelem jednání je pomoci s přípravou D35 v její východní
části. Nezbytné je také řešit nevyhovující autobusové spojení mezi městy. Na jednání budou
pozváni starostové těchto měst, ředitelé ŘSD
Pardubického a Olomouckého kraje, zástupci

našeho Hnutí ANO a poslanec Martin Kolovratník. Dále pracujeme také na přípravě krajských
voleb, které se uskuteční 7.-8. 10. 2016. Letos
je to poprvé, kdy se o místo v krajském zastupitelstvu Pardubického kraje uchází i náš zástupce
Miroslav Jurenka. Jeho účast by mohla rozšířit
řady krajských zastupitelů a tím by se i více propagovalo naše město na krajské úrovni. Chceme
lepší Česko, chceme lepší Moravskou Třebovou.
Za hnutí ANO 2011 Lenka Bártová,
www.ano.trebova.eu

Neznámý rodák z Moravské Třebové
V březnu letošního roku oslavil rakouský mová, byla velmi vstřícná. Ve svých materiálech
našla knihu (rok vydání září 1949), ve které je
delář Oskar Czepa své 90. narozeniny. V roce
uveden seznam podle abecedy všech lidí, kteří
1951 se stal na mistrovství světa, které se konaMoravskou Třebolo 24. 8. 1951 v Lesce Bledu (Jugoslávie,
vou v letech 1945-46
Slovinsko),
prvním
opustili. Dále je zde
mistrem světa se svým
uvedeno, kde bydleli
modelem větroně. Při
a kam odešli. S tím
prohlížení internetu
jsem vůbec nepojsem náhodou nalezl
čítal, a dověděl se,
tuto informaci v jedže Oskar Czepa se
v Moravské Třebové
nom tasmánském čanejen narodil. Bydlel
sopisu s tím, že hned
s rodiči v dnešní Cihv úvodu článku bylo
napsáno, že se narolářově ulici v domě
číslo 10. Dále je
dil v Československu
v materiálu uvedeno,
v
„Moravskotrebože odešel do Vídně
va“ (dále je uveden
německý název měs- Mnoha zajímavými osobnostmi se může pyšnit a je tam uvedena i tehta Mährisch Trubau). naše město, o mnohých, stejně jako o Oskaru Cze- dejší adresa. Vše co
Protože jsem v Mo- povi, máme jen malou povědomost Foto: archív jsem zjistil dokládá,
že Oskar Czepa žil v letech 1926–1946 v Česravské Třebové přes 30 roků pracoval, a poblíž
i žiji, rozhodl jsem se přijít této informaci na
koslovensku v Moravské Třebové. V článku
kloub. Navštívil jsem matriku a tam se dověděl,
časopisu, ze kterého jsem čerpal, je uvedeno,
že se Oskar Czepa skutečně v Moravské Třebože se leteckému modelářství věnoval od roku
1941, kdy si postavil model větroně Rhön. Při
vé narodil 1. března 1926. Další údaje mi na maprohlížení starých francouzských modelářtrice nemohli ze zákona sdělit, jedině až za deset roků. S tím jsem se nechtěl spokojit. Objevil
ských podkladů na internetu mi bylo divné,
jsem, že v Moravské Třebové působí Společnost
že u jména Oskara Czepy byla jeho přísluščesko-německého porozumění Waltera Hensela.
nost ke státu označena jako Československo.
Zaměstnankyně této společnosti, paní KuncoCož se skutečně potvrdilo.
Jan Kypta

Ve škole na křižovatce od září alternativně
V příštím školním roce 2016/2017 bychom rádi
zpestřili dětem výuku alternativními prvky vyučování. Velmi nás zaujal daltonský způsob výuky. Jeho hlavními principy jsou samostatnost,
zodpovědnost a spolupráce. Takové vyučování
bude děti motivovat k větší aktivitě, k respektování jeden druhého i ke smysluplnému plánování své práce. Již děti v přípravné třídě se budou
těmto principům učit. Děti na prvním stupni budou mít tzv. daltonské bloky, tedy propojenou
výuku několika předmětů. Na druhém stupni
budou učitelé pro žáky připravovat dlouhodobé
úkoly. Děti, které jsou pomalejší, nebo ty, které mají výukové problémy, budou jasně vědět,
které úkoly jsou povinné, a tudíž je musí splnit.
Tento způsob výuky zajistí dostatečnou motivaci

i pro šikovnější děti, protože pro ně budou připraveny dobrovolné rozšiřující úlohy a otázky.
Nezbytnou součástí takovéto výuky bude samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů
(encyklopedie, slovníky, internet atd.). Naším
cílem bude rozvíjet u žáků nejen matematické či
komunikační dovednosti, ale i výtvarné, hudební
nebo manuální. Pedagogové se již zúčastnili několika vzdělávacích akcí a workshopů – nejdůležitější z nich byla Daltonská konference, která
proběhla 5. května v Brně. Zde učitelé načerpali řadu zajímavých informací, podnětů a metod
pro svou další tvořivou práci. Do konce školního
roku se někteří vyučující zúčastní ještě ukázkových hodin ve školách, kde již tento způsob výuky velmi úspěšně probíhá.
Vyučující I. ZŠ

Bramborák

34 roků od prvního Bramboráku, kdy mnozí pořadatelé měli cca 22-25 let a dnes jsou
z nich lidé s věkem přes padesát, spíše k šedesátce. Měli děti, a ty dnes mají děti, a i pro
ty je určeno to, aby se seznámili s tím, čím
jejich dědové a babičky žili. V dnešním světě
plném IT, youtube, kdy si každý může najít
stovky svých oblíbených zpěváků a zpěvaček, lze se tak „naživo“ potkat s písněmi, které se staly určitým zlatým fondem, zlidověly
a znovu a znovu se hrají u táboráků, pokud
tedy ještě jsou. Dětský „Moravskotřebovský bramboráček“ je takovým předkrmem
před svým značně starším sourozencem,
který bude opět koncem července. Záměrem pořadatelů je pozvat děti i dospělé, pobavit se a připravit se na tu hlavní country
událost. Z Kojetína přijede taneční skupina
Lucky While, která nejen předtančí dobové
tance ze severoamerického kontinentu, ale
bude i vyučovat těmto lidovým a temperamentním projevům při skvělé zemní muzice. Zámecká dlažba není ten pravý mlat
nějaké stodoly ve státě Kansas, ale proč si
nezatančit? Z nedalekého Rájce u Zábřehu
na Moravě přijede country kapela Pracka,
která svůj repertoár založila na všech hitech
této oblasti hudby, starých, starších i současných. V jejich bloku vystoupí skupina Lasa-kolty-biče z moravského westernového ranče v Předměrově s ukázkami kovbojského
umění. DDM nabídne tvůrčí dílny. Možná
budou i masky indiánů a kovbojů a také střelba z luku. Celé setkání završí naše domácí
kapela Proč ne band, která značně změnila
obsazení, v echu může zaznít - mají novou
zpěvačku. Na zámku v pátek 24. června od
18:00 nebude chybět občerstvení s bramboráčky. Vstupné lidové. Ale hlavně, setkají
se lidé, kteří sem přinesli Moravskotřebovský bramborák. Tanec a zpěv, tedy dobrá
nálada. Pár dnů před koncem školního roku
se mohou všichni rodiče odreagovat spolu se svými dětmi. Počasí je objednáno. Srdečně zvou pořadatelé
DDM Maják
a Kulturní služby města Moravská Třebová

Krátce z domova
pro seniory
V rámci Dne Země jsme uspořádali v našem domově pro seniory 21. dubna Otvírání studánek.
Pan ředitel Janoušek slavnostně odhalil nově instalovanou kašnu v zahradě domova. Soubor zpěváků
z řad klientů a zaměstnanců přispěl svým zpěvem
k příjemnému prožití krásného slunného dne. Ve
čtvrtek 28. dubna při čarodějnickém setkání zaměstnanci domova převlečení do masek potěšili
a pobavili naše klienty. Na čarodějnickém setkání
jsme si povídali u lahodné kávy a čaje o tradici pálení čarodějnic. U příležitosti Dne matek nás tradičně navštívily 10. a 12. května děti ze ZŠ ČSA
s připraveným pásmem písniček a básniček, vystoupení se všem moc líbilo.
Realizační tým

Pozvánky
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Junák - český skaut
středisko Moravská Třebová , z. s.

pořádá cyklistickou akci

CESTA
NA SEVEROZÁPAD
16. ročník

neděle 5. června 2016 v 9 hodin
u hasičské zbrojnice v Udánkách
(cca 100 m od křižovatky u hostince)

prezence a start od 9:00 do 9:30 hod
Určeno dětem a mládeži, ale i všem ostatním, kteří chtějí strávit
příjemné nedělní dopoledne v pěkném koutě přírody mezi
Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebenem, urazit při tom na
kole etapovým způsobem asi 12 - 14 km a vypořádat se s nástrahami přírody a zábavnými úkoly na kontrolách.
Nezávodí se a není nutné speciální kolo.
Vhodné i pro menší děti s doprovodem rodičů.

 více na www.cnsz.wz.cz 
Podporuje Zdravé město Moravská Třebová.

Pohybové studio Háčko pořádá II. ročník

Roztančený
zámek
9. června 2016 v 18:00
Moravská Třebová

na nádvoří zámku

Vstupné: dobrovolné
Čeká na Vás cca hodinový taneční program, ve kterém se představí
skupiny PS Háčko (Kočky, Crazy cats, Kecky, Alegria, Mini
Hvězdičky, Hvězdičky, Stars a Rakety). Hostem této akce budou
moravskotřebovské mažoretky Střípky.
Přijďte se podívat na taneční vystoupení. Pokud se Vám skupiny
budou líbit, rádi Vás mezi sebou uvítáme jako nové členy od září
2016.
Kontakt: Helena Gálová, tel.: 725 222 159
e-mail: helena.trojakova@seznam.cz
www.pshacko.webmium.com

strana 5 / červen 2016

strana 6 / červen 2016

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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 1. 6. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 1. 6. 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
Správní chlapi

/USA/2D

pondělí 6. 6. v 19:00, cena 110 Kč, (115 min.),
české titulky, přístupný od 15 let

Soukromý detektiv a nájemný ranař spojují síly
a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky.
Režie: Shane Black
Hrají: R. Gosling, R. Crowe, K. Basinger a další

Želvy Ninja 2 /USA/2D   

středa 8. 6. v 17:00, cena 120 Kč, (min.), český
dabing

Nový rodinný film
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady s námi a jejich příběhy pokračují.
Režie: Dave Green
Hrají: M. Fox, S. Amell, A. Ritchson a další

Warcraft: První střet /USA/ 2D
pondělí 13. 6. v 19:00, cena 130 Kč, do 12 let
nevhodný, český dabing

Film o násilném střetu dvou světů. Dva hrdinové,
každý z jiného tábora, se vydávají na cestu vedoucí
k nevyhnutelnému střetu. Jeho výsledek určí další
osudy jejich rodin, jejich lidu a celé země.
Režie: Duncan Jones
Hrají: T. Fimmel, P. Patton a další

Oslněni sluncem

/USA/ 2D

středa 15. 6. v 19:00, cena 110 Kč, (124 min.),
české titulky, nevhodný do 15 let

Slavná rocková hvězda tráví poklidnou dovolenou v Itálii se svým partnerem. Idyla je narušena
nečekaným příjezdem jejího starého přítele a jeho
okouzlující dcery. Radost ze setkání se pomalu mění v atmosféru vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti.
Režie: Luca Guadagnin
Hrají: D. Johnson, R. Fiennes a další

Podfukáři 2 /USA/2D

pondělí 20. 6. v 19:00, cena 110 Kč, (129 min.),
české titulky, přístupný od 12 let

Špičkoví iluzionisté ze skupiny Čtyři jezdci se vracejí ve svém druhém dobrodružství, aby na svém
světovém turné předvedli kousky přesahující hranice lidského chápání.
Režie: J. Murray Chu
Hrají: J. Eisenberg, W. Harrelson, D. Franco, L. Caplan a další

Tajemství pouze služební /ČR/2D
středa 22. 6. v 19:00, cena 90 Kč

Nový český film
Povídkový film podle knížky slovenského autora P.
Zeleňáka. Ve čtyřech tragikomicky laděných povídkách: tajemství bankovní, zpovědní, lékařské a státní, se divák dozví, co všechno se může stát, když se
zneužije služební tajemství.
Režie: Pavol Zeleňák

Hrají: O. Vlach, R. Rázlová, J. Hrušínský, M. Dejdar a další

Hledá se Dory /USA/ 3D

sobota 25. 6. v 15:00
sobota 25. 6. v 17:00
sobota 25. 6. v 19:00
Cena 140 Kč, (90 min.), český dabing

Nový rodinný animovaný film
Na filmové plátno se vrací oblíbená modrá rybka
Dory, která žije spokojeně na korálovém útesu se
svými přáteli Nemem a Marlinem. Společně s nimi
se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem,
až do Mořského akvária v Kalifornii.
Režie: Andrew Stanton

Den nezávislosti /USA/ 2D
NOVÝ ÚTOK
pondělí 27. 6. v 19:00, cena 130 Kč, (128
min.), český dabing, přístupný od 12 let

Další kapitola tohoto eposu představí globální katastrofu nepředstavitelného měřítka.
Režie: R. Emmerich
Hrají: L. Hernsworth, J. Hirsch a další

Hledá se Dory /USA/3D

středa 29. 6. v 17:00, cena 140 Kč, (90 min.),
český dabing

Nový rodinný animovaný film
Na filmové plátno se vrací oblíbená modrá rybka
Dory, která žije spokojeně na korálovém útesu se
svými přáteli Nemem a Marlinem. Společně s nimi se vydá na strhující dobrodružství napříč
oceánem, až do Mořského akvária v Kalifornii.
Režie: Andrew Stanton

Kulturní centrum
Holzmaister fest 110+
4. 6. sobota

Akce se koná v rámci 110. výročí založení moravskotřebovského muzea Ludwigem Holzmaisteremve ve spolupráci s Technickými službami města
Moravská Třebová
Program:
14:00 Honza pecivál - pohádka pro děti v podání
moravskotřebovských ochotníků
15:00 PROČ NE BAND
16:15 DO VĚTRU
17:30 SVĚTLO SVĚTA
18:45 TONY JOCH

20:10 MAHDAL TRIO
21:15 ZYLWAR unplugged
Park za muzeem, pořádají Kulturní služby města
Moravská Třebová ve spolupráci s Technickými
službami města Moravská Třebová

LiStOVáNí.cz: Drž mě
pevně, miluj mě zlehka

(Robert Fulghum) + beseda, autogramiáda
12. 6. neděle v 16:00, dvorana muzea, vstupné
100 Kč

Robert Fulghum a Létající cirkus na velkém turné po České republice. Seňor Fuljumero se vrací,
aby s projektem LiStOVáNí okolo herce Lukáše
Hejlíka představil svou novou povídkovou knihu
Poprask v sýrové uličce. Projede kompletně české
luhy i moravské háje v rámci turné Létající cirkus.
Po divadelním představení z knihy Drž mě pevně,
miluj mě zlehka, promluví s diváky o své nové knize a rád se podepíše do knih, které budou na místě
i ke koupi. Přijďte se podívat a na vlastní oči přesvědčit, že opravdu všechno, co se Robert Fulghum
naučil, bylo v mateřské školce.
Účinkují: Věra Hollá, Alan Novotný, Lukáš Hejlík/
alt. Jiří Ressler
V překladu Jiřího Hrubého vydalo nakladatelství Argo

Hřebečský slunovrat

18. 6. sobota, Koclířov, areál jižně od parkoviště
U Tety, vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě
150 Kč

Program:
VELKÁ STAGE
14:00–15:00 ZAKÁZANÝ OVOCE
16:00–17:00 KADERUS BLUES
18:00–19:00 AC/DC
20:00–21:00 LAURA A JEJÍ TYGŘI
21:30–22:30 MONKEY BUSINESS
23:00–24:00 SKY LINE
MALÁ STAGE
15:00–16:00 Vítěz hudební soutěže Bigbít 2015
PINKTRIBUTE
17:00–18:00 Z BAND
19:00–20:00 KOPJAM
Zábavná soutěžní stanoviště zajišťuje DDM Maják
Moravská Třebová
Místa předprodeje: Kulturní služby města Moravská Třebová, Informační centrum Moravská Třebová, Fabrika Svitavy, Informační centrum Svitavy.
Autobusová doprava zajištěna, jízdní řád naleznete
v tomto čísle zpravodaje.
Více informací naleznete na www.hrebecskyslunovrat.cz, www.ksmt.cz, www.mtrebova.cz, www.
svitavy.cz
Změna programu vyhrazena!

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Koncert Pavlíny Filipovské
26. 6. neděle, 15:00, dvorana muzea Moravská
Třebová, vstupné 80 Kč

Pavlína Filipovská začínala jako televizní hlasatelka a uvaděčka dětských pořadů v roce 1958.
V letech 1959–1963 byla angažována v divadle
Semafor; své tehdejší působení považuje za stěžejní etapu svého profesionálního života. I když
pěvecká dráha Pavlíny Filipovské není nijak oslnivá, právě v Semaforu nazpívala svůj životní hit,
Včera neděle byla (1959). Tato triviální píseň je
dnes spíše úsměvnou kuriozitou, nicméně zůstává
neoddiskutovatelným faktem, že dodnes je jednou
z nejprodávanějších písní naší hudební historie. Se
Semaforem přišly také první filmové role, i když
nijak velké, jako členka semaforského ansámblu se
Filipovská také pochopitelně objevovala v hudebních pořadech. V letech 1965–1969 byla pak členkou divadla Apollo po boku Karla Gotta a dalších.
Apollovské angažmá jí přineslo také několik písní
modernějšího charakteru, které však v kontextu
tehdejší konkurence zanikly. V Apollu se seznámila
se zpěvákem Petrem Spáleným, s nímž pak několik
let žila a má s ním dceru Pavlínu Volfovou-Spálenou, dnes známou novinářku. V letech 1969-1974
působila Pavlína Filipovská v divadle Rokoko, od
roku 1974 pak byla na volné noze. Věnovala se především moderování hudebních a zábavných pořadů
(spolupráce s J. Zímou nebo K. Štědrým), později
se vrátila k práci pro děti. Po ukončení vztahu s Petrem Spáleným se provdala za Lubomíra Trávníčka.

Moravskotřebovský
bramboráček 2016
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DDM Maják Moravská Třebová bude zajišťovat
výtvarné dílny pro děti - např. malování na obličej. Akce se koná ve spolupráci Kulturních služeb
a DDM Maják Moravská Třebová.

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

Dance Party
4.6. AMUNDSEN Party
10.6. Red Bull XXL
11.6. 7DQÿHWHV-b*5(0
17.6. &LWUXV1LJKW
18.6. Tour de Beer Party
3.6.

Stálé expozice

²'M0DW\

3RŐiGQĚ]DSDŐDGRVWDQHäVYtWtFtQiUDPHN

• Muzeum egyptské princezny aneb Cesta
kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-

– Dj Mirek Karásek
– Dj J.M.X.

2EOtEHQpGULQN\]DVXSHUFHQ\

maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

²'M0DW\

þHNiQDWHEHVXSHUFHQDDREOtEHQëYĚQHF

Zámek

– Dj J.M.X.

2VYĚæXMtFtGULQN\]DDNÿQtFHQ\

e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

²'M6OHSL'U6SHHG\

ÓÿDVWQtFLWRXUYVWXS]GDUPD

Fernet mix
25.6. 5(752YHÿHU
24.6.

Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku

1DPL[XMVLVYRMHGULQN\

²'M0DW\

– 'M&KRUXQR

Stálé expozice

24. 6. pátek

V programu uvidíte: country kapelu z Rájce u Zábřehu na Moravě - v rámci jejich vystoupení bude
předtančení country skupiny Lucky While, vystoupení Lasa, kolty, biče, Proč ne band Moravská Třebová, výuka dvou country tanců.

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

Jízdní řád Hřebečský slunovrat (platí 18. 6. a 19. 6. 2016)
směr tam
13:00 14:00
13:03 14:03
13:05 14:05
13:08 14:08
13:15 14:15
13:18 14:18
13:21 14:21
13:30 14:30

15:00
15:03
15:05
15:08
15:15
15:18
15:21
15:30

16:00
16:03
16:05
16:08
16:15
16:18
16:21
16:30

17:00
17:03
17:05
17:08
17:15
17:18
17:21
17:30

18:00
18:03
18:05
18:08
18:15
18:18
18:21
18:30

19:00
19:03
19:05
19:08
19:15
19:18
19:21
19:30

20:00
20:03
20:05
20:08
20:15
20:18
20:21
20:30

21:00
21:03
21:05
21:08
21:15
21:18
21:21
21:30

22:00
22:03
22:05
22:08
22:15
22:18
22:21
22:30

Svitavy, AN zastávka Hnát
Svitavy, STS
Svitavy, vlakové nádraží před poštou
Svitavy, parkoviště Penny market
Koclířov, spáleniště
Koclířov, škola
Koclířov, pošta
Hřebeč

14:00
13:57
13:55
13:52
13:45
13:42
13:39
13:30

15:00
14:47
14:44
14:52
14:45
14:42
14:39
14:30

16:00
15:57
15:55
15:52
15:45
15:42
15:39
15:30

17:00
16:57
16:55
16:52
16:45
16:42
16:39
16:30

18:00
17:57
17:55
17:52
17:45
17:42
17:39
17:30

19:00
18:57
18:55
18:52
18:45
18:42
18:39
18:30

20:00
19:57
19:55
19:52
19:45
19:42
19:39
19:30

21:00
20:57
20:55
20:52
20:45
20:42
20:39
20:30

22:00
21:57
21:55
21:52
21:45
21:42
21:39
21:30

směr zpět
0:30 1:30
0:27 1:27
0:25 1:25
0:22 1:22
0:15 1:15
0:12 1:12
0:09 1:09
0:00 1:00

13:00
13:05
13:10
13:15
13:30

15:00
15:05
15:10
15:15
15:30

15:40
15:42
15:45
15:48
15:50
16:00
16:05
16:10
16:15
16:30

17:00
17:05
17:10
17:15
17:30

18:00
18:05
18:10
18:15
18:30

19:00
19:05
19:10
19:15
19:30

20:00
20:05
20:10
20:10
20:30

21:00
21:05
21:10
21:10
21:30

Boršov, státní statek
Boršov, hájenka
Boršov, hospoda
Boršov, škola
Boršov, pošta
22:00 Moravská Třebová, vlakové nádraží
22:05 Moravská Třebová, autobusové nádraží
22:10
Moravská Třebová, u nemocnice
22:10
Moravská Třebová, u komína
22:30
Hřebeč

14:00
13:55
13:50
13:45
13:30

15:00
14:55
14:50
14:45
14:30

16:00
15:55
15:50
15:45
15:30

17:00
16:55
16:50
16:45
16:30

18:00
17:55
17:50
17:45
17:30

19:00
18:55
18:50
18:45
18:30

20:00
19:55
19:50
19:45
19:30

21:00
20:55
20:50
20:45
20:30

22:00
21:55
21:50
21:45
21:30

0:30
0:32
0:45
0:42
0:40
0:30
0:25
0:20
0:15
0:00

14:00
14:05
14:10
14:15
14:30

Přepravu zajišťuje: Jaroslav Hnát, Radiměř 444, 569 07 Radiměř, telefon 461 594 170

Indické mantry a bhadžany - pozvánka na zpívání
V pondělí 20. června, obřadní síň radnice
v Mor. Třebové, začátek v 18:00 hod. Skupina Mantrovníci z Chrudimi přijede zazpívat mantry a bhadžany, ale i písně židovské
či křesťanské. Budeme většinou sedět na

parketách, karimatku proto s sebou, pár židlí pro starší bude k dispozici. K občerstvení
zdarma čaj, vstupné dobrovolné. Na úvod se
prodýcháme expresní bhastrikou - technikou
řízeného dechu.
Zve Václav Žáček a JJJ

1:30
1:25
1:20
1:15
1:00

Hledáme do zajeté country
kapely bubeníka nebo jen hráče
na perkuse či cajon,
tel. č.: 604 905 545,
http://procne.orcz.cz
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Aktuality

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Okénko základní umělecké školy
V závěru školního roku si dovolme malou rekapitulaci letošního roku v ZUŠ Moravská Třebová. Asi největší novinkou letošního školního
roku byl přechod na elektronickou školní dokumentaci, které předcházela pilotní verze v roce
loňském. Věříme, že hlavní cíle této změny, kterými byly modernizace a zjednodušení administrace dokumentů a zejména zlepšení komunikace
mezi školou, rodiči a žáky, byly splněny. Celým
rokem nás provázejí vystoupení našich žáků,
Podvečery s múzami, ze kterých připomeňme
alespoň ty nejzajímavější. Prosincovým Mikulášským a Vánočním podvečerem nás provedl
průvod Mikuláše s andělem a čerty. Vrcholnými akcemi konce roku byly projekty Vánočních
pohádkových večerů, které byly velice úspěšné.
V březnu nám děvčata z pátého ročníku tanečního oboru na taneční nepostupové přehlídce
Českotřebovský taneční pohár ukázala, že i při
první účasti na takovém typu soutěže se dá vybojovat báječné 2. místo a výrazně tak přispět k reprezentaci našeho města. Duben a květen byly
měsíce našich absolventů, kteří při svých dvou
Absolventských vystoupeních předvedli to nejlepší ze svého repertoáru a úspěšně tak uzavřeli
své studium. 28. a 29. května proběhl již 16. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády. Letos
vystoupily soubory, sestavy a seskupení: Melo-

dy Gentlemen Lednice, Jejda band, Hobby band
a Bubny band ZUŠ Moravská Třebová, taneční,
literárně dramatický obor a přípravný pěvecký
sbor ZUŠ Moravská Třebová, Black Mercury
a skupina bicích nástrojů Jumping Drums. Hlavními hvězdami letošního festivalu byli zpěváci
Dalibor Janda, Martin Harich a skupina Desmod.
Dále byla k vidění Vernisáž výstavy Ivy Hüttnerové, přehlídka sborů s duchovní hudbou a výstava výtvarných prací žáků ZUŠ s názvem Vý-

tvarný svět na zámku. Výtěžek z celé akce byl
věnován sbírkovému projetu Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize Pomozte dětem. Srdečně Vás zveme na Třídní koncerty jednotlivých pedagogů, Podvečery s múzami, které se uskuteční 2. a 9. 6. a Slavnostní
vyřazení absolventů, jež proběhne 23. 6. a bude
tak pomyslným ukončením letošního školního
roku. 20.-29. 6. budou probíhat přijímací pohovory pro nové žáky. ZUŠ Moravská Třebová

ZŠ Palackého zvítězila
Děti ze ZŠ Palackého přesvědčivě vyhrály
okresní závody v plavání. Dne 5. 4. se ve Svitavách sešlo 140 dětí ze šesti škol svitavského
okresu. V soutěži jednotlivců dětí 1.-3. ročníku
získali vynikající umístění:
Wölfel Matyáš: 1. místo - kraul
Dvořáková Pavlína: 1. místo - kraul
Trefilová Denisa: 1. místo - prsa
Messner Matěj: 2. místo - kraul
Rolínková Nela: 2. místo - kraul
Brdíčková Lucie: 2. místo - znak
Vykydal Tadeáš: 3. místo - prsa
Maurer Lukáš: 3. místo - znak
Kyanková Klára: 3. místo - znak
V polohové štafetě (znak, prsa, kraul) se závodů
účastnila dvě družstva dívek
– A družstvo obsadilo první
místo (Brdíčková, Trefilová, Dvořáková) a B družstvo
se umístilo na druhém místě

(Kyanková, Němcová, Mahdalová). Chlapecká polohová štafeta rovněž svůj závod vyhrála
(Maurer, Vykydal, Wölfel). Ve štafetě 6x 25m
zvítězila chlapecká i dívčí štafeta.
V soutěži jednotlivců žáků 4.-5. r. získali nejlepší umístění:
Dvořáková Petra: 1. místo - kraul
Dolečková Lucie: 1. místo - prsa
Vykydalová Adéla: 1. místo - znak
Navrátilová Michaela: 2. místo - prsa
Prucková Kateřina: 2. místo - znak
Bačáková Eliška: 3. místo - znak
V polohové štafetě A družstvo (Vykydalová,
Dvořáková, Dolečková) vyhrálo. B družstvo
(Prucková, Konečná, Navrátilová) doplavalo na
druhém místě. Stejně tak ve štafetě 6x 25m vyhrálo A družstvo a na druhém místě doplavalo B
družstvo. Výkony dětí byly na vynikající úrovni
a naši žáci se bezkonkurenčně stali celkovými
vítězi okresních závodů.
Dana Podešvová

Tradiční festival múz,
originálního teatru, literatury,
výtvarného umění a hudby.

čtvrtek 2. června

2016

18:00 hod. Synagoga
Galavečer KÁČKA a INICIÁL - poeticko-hudební večer
se čtenáři klubu KÁČKO, autory Iniciál,
otcem Muřinoha a Krchomilky prof. Milanem Valentou
a hudební skupinou Střemkoš

pátek 3. června

15:00 hod. Otevření Muřinohovy literární stezky aneb Putování za Krchomilkou
Leo Pavlát - ředitel Židovského muzea v Praze
Martin Dopita - c. k. unterleutnant a hauptmann
Javornické dělostřelecké gardy
Petr Eliáš - ředitel nakladatelství Albatros a další hosté
20:00 hod. Kostelíček sv. Bartoloměje
Z Horňácka na Maló Hanó
Krajové písně v podání jevíčských pěveckých sborů
a cimbalistky ZUZANY LAPČÍKOVÉ

sobota 4. června

10:00 hod. Městské muzeum
Lidová tvorba obrazem a slovem
Pavel Kyselák a Milan Nechuta - malohanáčtina stále živá
Žesťový soubor ZUŠ Jevíčko
14:00 hod. Panský dvůr / Inseminačka /
14:00 hod. Muzikoterapeutický sbor - žáky ZŠ Jevíčko řídí Lubomír Holzer
15:00 hod. Lubomír Holzer - Moravské balady a šamanské písně
16:00 hod. Nepohádka - divadelní představení studentů dramaterapie
Pedagogické fakulty UP v Olomouci
16:30 hod. Společné bubnování na africké bubny djembe
se šamanem Lubomírem Holzerem
17:30 hod. Zuzana Lapčíková (CZ) - koncert známé zpěvačky a cimbalistky
19:30 hod. Bigbít - KOPJAM, Družina prince Mrakomoura, CITIZEN 37,
Míra Kubín a další
Občerstvení zajištěno, stejně jako výtvarná dílna pro děti s manželi Sekerešovými
či čajovna a zdravé dobrůtky Markéty Koliskové

Informace

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Krajská recitační soutěž
Letos v Moravské Třebové již podevatenácté.
Moravskotřebovské muzeum poskytlo koncem
dubna zázemí žákům základních speciálních
škol, základních škol praktických a praktických
škol dvouletých Pardubického kraje. Konala se
zde totiž krajská recitační soutěž. Letošní ročník
krajské recitační soutěže byl opět přátelským
setkáním škol, kde i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zažívají radost ze soutěží,
překonání své trémy a vítězství. K příjemné
a doslova chutné atmosféře přispěly koláče
z pekárny. Jako každý rok recitační soutěž pořádá Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola Moravská Třebová ve spolupráci s Kulturními službami města a za finančního přispění Pardubického kraje a města
Moravská Třebová. Své básně, texty či recitační
pásma přednesli žáci a žákyně z Pardubic, Po-

ličky, Svitav, Jevíčka, Lanškrouna, Chrudimi,
Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí i odjinud. Recitační soutěž probíhala souběžně ve dvou sálech,
neboť celkový počet soutěžících dětí byl 136.
Odborné poroty měly opravdu nelehkou úlohu a musely se rozhodnout, kdo získá nejvyšší
umístění. Soutěžilo se v pěti kategoriích dle věku
dětí a šestá kategorie patřila recitačním pásmům
sborů. Některá z nejvyšších míst patřila i žákům naší školy. Ve svých kategoriích se nejlépe
umístili Karinka Hmírová, Adam Novák, Patrik
Kolomazník a Adéla Kolomazníková, a v kategorii sborů obsadil druhé místo sedmý a devátý
ročník základní školy praktické. Radost z výher
byla obrovská a všem se zaryla do paměti zvolaná věta z podia jednoho z oceněných chlapců:
„Tak to za to opravdu stálo!“ Za Speciální ZŠ,
MŠ a PrŠ Moravská Třebová, Lenka Moravcová

Kouzlem do pohádky
Branou do světa pohádek a krásy starých časů
se stala díky práci Pavla Machálka historická
bašta v ulici Gorazdově. Už na Velký pátek
se mohli všichni přijít na baštu podívat a vy-

zkoušet si zdobení vajíček klasickou technikou
malování voskem a pletení pomlázek z proutí.
V prvních květnových dnech jsme se na baštu vypravili i s dětmi ze Speciální základní,
mateřské a praktické školy v Moravské Třebové, abychom si v kouzelném světě vyzkoušeli rozdělávání ohně pomocí křesadla, práci
se dřevem a hoblíkem, podívali se, jak se topí
v kamnech a seznámili se s krkavčí slečnou Baruškou. Celým dopolednem nás provázel Pavel
Machálek v dobovém kostýmu. Dětem se na
baště moc líbilo, už se těšíme na další návštěvu
a Pavlovi přejeme do jeho dalších aktivit hodně sil a radosti.
Za Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
Martina Miková a Dagmar Foretová
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Náš výlet
Konec školního roku bývá vždy nejlepší
hlavně kvůli výletům. My jsme letos vyrazili směr Hradec Králové. Prvním cílem
bylo Planetárium Hradec Králové, kde jsme
se dozvěděli spoustu zajímavostí. Věděli
jste například, že Saturnovy prstence jsou
osy letících kusů ledu nebo že nejjasnější hvězdou je Sírius? Ve hvězdárně jsme si
také uvědomili jakou sílu má Slunce díky
pokusu s papírkem a obřím dalekohledem.
Už si budeme pamatovat, že do Slunce se
rozhodně nevyplatí dívat. Poté jsme se vydali do Holic, kde se nachází zajímavé Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Zhlédli
jsme film o jeho životě a cestách po Africe.
Afrika Emila poprvé okouzlila svou krásou
a tajuplností. Proto se do ní podruhé vrátil
a chtěl ji projít od Kapského města do Káhiry. To se mu bohužel nepovedlo a došel
pouze k Viktoriiným vodopádům, které jako
první na světě zakreslil. Poslední návštěvou
byl Rodný byt Bedřicha Smetany v Litomyšli. Bedříšek, jak mu doma říkali, byl velmi
nadané muzikální dítě. Ale stejně jako my
dělal lumpárny, při jedné takové mu láhev
s žíravinou vybuchla u ucha a později mu
začala deformovat lebku. Proto nosil plnovous. Za zmínku stojí i krásné klášterní zahrady, kde jsme odpočívali a někteří z nás
hráli honičku. Sladkou tečkou byla zmrzlina
nebo něco sladkého na zub v cukrárně litomyšlského náměstí. „Sláva, nazdar výletu,“
jak se zpívá v jedné písničce. Výlet se nám
prostě vydařil. Žáci V. A ze ZŠ Palackého

Výtvarníci z moravskotřebovského
gymnázia úspěšní v soutěžích

U akcí na baště ve Farní ulici se budeme setkávat jistě ještě mnohokrát
Foto: archív

Noc na hvězdárně
V sobotu 2. dubna jsme strávili noc na hvězdárně a ve škole. Nejprve jsme se ubytovali ve třídě a odložili si do kuchyňky něco k půlnočnímu
zakousnutí a potom hurá do DDM, kde jsme si
promítali o mlhovinách. Moc jsme se těšili na
přednášku o vltavínech, ale pán, který nám měl
o nich vyprávět, nepřijel. Potom jsme se přesunuli na hvězdárnu, kde jsme hráli hry a pozorovali hvězdářskými dalekohledy noční oblohu.
Před půlnocí jsme se vrátili do školy, snědli jsme
večeři, a kdo se chtěl o půlnoci vykoupat v bazéně, musel projít stezkou odvahy. Po plavání
jsme se zavrtali ve třídě do spacáků, paní učitelka nám pustila pohádku Méďa Béďa, ale většina
z nás už konec zaspala. A najednou bylo ráno,
pojedli jsme buchty od babiček a museli jsme
domů, protože si pro nás přijeli rodiče. Celá akce
byla super. Poděkování za zajímavý program na
hvězdárně patří zejména paní Jarošové, vedoucí
astronomického kroužku při DDM.
A. Kalová, E. Konečná, N. Kasalová,
T. a M. Peškarovi ze 4. A ZŠ Palackého

Po úspěšné velké výstavě výtvarných prací žáků
gymnázia v prosinci roku 2015 na Vánočním
koncertě školy se žáci gymnázia zapojili do několika výtvarných soutěží, ve kterých se rozhodně neztratili. V soutěži Do minulosti za Karlem
IV. postupuje s 1. místem z oblastního kola do
Nové Paky Lucie Hrubá (2. AV) a oceněni byli
i další žáci třídy 2. AV Štěpán Kobelka, Nela
Blažková a Jan Kašický. Moravskotřebovská
knihovna vypsala soutěž Pravěk, do které jsme
se zapojili s cyklem výtvarných prací – kreseb
a prostorové tvorby. V této soutěži získali první místo žáci 1. AV a 2. AV. V mezinárodní výtvarné soutěži s ekologickým zaměřením 4 živly

a člověk =? v Banské Štiavnici se všechny práce
našich žáků setkaly s velkým ohlasem. Série koláží, zahrnující práce žáků vyššího i nižšího stupně gymnázia, byla oceněna Čestným uznáním
města Banská Štiavnica a Petr Zobač (6. AV)
obdržel Cenu Slovenskej agentury životného
prostredia. V únoru 2016 proběhla v prostorách
Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové výstava prací starších žáků pod
názvem Inspirace uměním. Ve vestibulu a ve
společných prostorách gymnázia je k vidění stálá expozice vybraných výtvarných prací napříč
všemi ročníky školy. Návštěvníci jsou srdečně zváni.
Za GMT učitelé výtvarné výchovy

Návštěva z Vlaardingenu
Ve čtvrtek 5. 5. nás navštívili přátelé z našeho
partnerského města Vlaardingenu. Byla to výměnná návštěva za minulý rok, kdy jsme byli
my tam. Cestou k nám si Holanďané prohlédli Prahu a večer dorazili do Moravské Třebové.
Měli jsme bohatý program: v pátek s námi šli
do muzea na filmové představení Aldabra, byli
jsme se podívat na cyklistický Závod míru juniorů, navštívili jsme radnici, kde nás čekalo pěkné
přivítání panem starostou, následoval sportovní
program na naší škole a celý den jsme zakončili výšlapem a „opečenou“ večeří na rozhledně
Pastýřce. V sobotu jsme za nádherného počasí
společně jeli do areálu Dolní Moravy, vylezli

jsme na rozhlednu „Cesta do oblak“, jeli jsme
lanovkou a byli jsme na bobové dráze. Cestou
zpět jsme povečeřeli v krásné restauraci U Pastýře v Lanškrouně a poslechli si flétnový koncert Pištců v základní umělecké škole. V neděli
odjížděli naši hosté domů. Chtěli bychom poděkovat našemu městu a kraji za financování této
akce, integrované střední škole za poskytnutí
ubytování návštěvy a výborné stravy, ale nejvíce děkujeme panu učiteli Jarůškovi za přípravu
veškerého programu pro naše hosty. V posledních deseti letech to byl již pátý výměnný pobyt.
Žákyně 5. B ZŠ Palackého Kateřina Jílková
a Nicole Oyelakin
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1. 6. OVOV - krajské finále od 8:30 hod. na
hřišti ZŠ Palackého
4. 6. Den rodin a dětský den v areálu hřiště TJ
Staré Město pro veřejnost. Zábavné soutěžní odpoledne pro děti od 14:30 hod., podrobnosti na
plakátech. V případě velmi nepříznivého počasí
proběhne akce v Sokolovně obce Staré Město.
7. 6. Atletická všestrannost nejmladšího žactva - od 8:30 hod. na hřišti ZŠ Palackého
11. 6. Pohádková zahrada. Tradiční zábavné
dopoledne pro rodiče s dětmi. Prezence 9:0010:00 hod. v DDM. Pohádková stanoviště se
soutěžemi, tvořivé dílny, umělá stěna, střelba,
půjčování morčat aj. Nebude chybět audience
u krále – odměny, opékání špekáčků, občerstvení – káva, limo. Startovné – glejt 20 Kč. Více
na plakátech
18. 6. Hřebečský slunovrat dětem – doprovodná akce v rámci Hřebečského slunovratu
určená dětem, podrobnosti na plakátech
23. 6. Pohybem ke zdraví - malá tělocvična ZŠ
ČSA MT (vchod ze dvora), 15:30-16:30 hod.
Jumping s Luckou (trampolíny), 16:30-17:30
hod. Hula hoop s Lenkou Fasnerovou (cvičení
se speciálními obručemi). S sebou obuv do tělocvičny a pití. Vstup zdarma
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
24.-25. 6. Poslední zvonění aneb Hurá na
prázdniny. Pobytová akce v DDM pro děti

1.-5. tříd. Nástup v pátek v 18:00-18:30 hod.
Zakončení v sobotu v 18:00 hod. Cena 180 Kč.
Děti hlaste telefonicky v DDM. Letáky s přihláškou, programem atd. ke stažení na webu
DDM. Kapacita 16 míst. Uzávěrka přihlášek
a plateb 17. 6. Bližší informace v DDM, na
webu
25. 6. Vítání prázdnin s koňmi, tradiční velká
zábavná akce plná dětí, koní a soutěží ve spolupráci DDM, zájmového jezdeckého kroužku
DDM a JK Útěchov v areálu Jezdeckého klubu v Útěchově, od 13:00 hod., podrobnosti na
plakátech.

Nabídka na letní prázdniny –
poslední volná místa
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.
Potom obdržíte další pokyny ohledně platby
apod.
11.-15. 7. BOLEK A LOLEK NA CESTÁCH
25.-29. 7. ČTYŘI JEZDCI APOKALYPSY
22.-26. 8. HVĚZDNÁ BRÁNA
Letáky a přihlášky ke stažení na webu DDM.

Více informací Zdena Tauerová, Bára Švestková, Jana Chadimová
Poděkování
Děkujeme ISŠ a Gymnáziu v Moravské Třebové za tradiční spolupráci při organizování
20. ročníku Květinového dne v našem městě.
Velké díky zejména studentům, kteří květiny
prodávali a samozřejmě veřejnosti, která zakoupením symbolického měsíčku lékařského podpořila onkologická centra v republice.
DDM

Recitátoři z Jevíčka sklidili
úspěch v krajské přehlídce
Že je třináctka nešťastné číslo? To rozhodně
neplatí o 13. dubnu letošního roku. V tento den
se totiž konalo krajské kolo v recitaci za účasti
recitátorů Základní školy Jevíčko. Ti poskytli
společně s dalšími přednášejícími Pardubického kraje kulturní zážitek nejen porotě, ale také
všem přítomným. A jak se našim recitátorům
na krajské přehlídce dařilo? Anna Vymětalová, žákyně 6. ročníku, zaujala porotu Želvou
od Miloše Macourka i Zvědavým listonošem
od Aleny Vostré a za svůj projev byla oceněna
čestným uznáním. Její starší spolužáci si vedli
také velmi dobře. Stejné ocenění dovezla Anna
Ševčíková za text Liška a bobr a k naší radosti
byli Natálie Finsterlová a Jakub Mauer nominováni na Dětskou scénu 2016, celostátní kolo
sólových recitátorů. Pavouk a moucha O. D.
Westa a Pravda Ludvíka Aškenazyho tedy pravděpodobně zazní ve Svitavách, kde se v polovině měsíce června celostátní přehlídka bude
konat. Nezbývá než vyjádřit obdiv nad nadšením, pílí a výkony našich žáků, kterým patří
poděkování za vzornou reprezentaci základní školy a města Jevíčka. Finsterlová Jiřina

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

a JK ÚTĚCHOV

VÁS SRDEČNĚ ZVOU

25. 6. 2016
NA ZAHÁJENÍ
PRÁZDNIN S KOŇMI
v AREÁLU JEZDECKÉHO KLUBU ÚTĚCHOV

CO VÁS ČEKÁ?

Hlavní program: 13:00-16:00
−
−
−
−
−

ukázky činnosti dětí z JK Útěchov
hry a soutěže pro děti i dospělé
křtění hříbátek
hasičská pěna
dětská tombola

Doplňkové aktivity:

možnost jízdy na koni
minizoo
kynologická ukázka
vystoupení dětí z DDM
vstupné dobrovolné
− občerstvení zajištěno

−
−
−
−
−

Historie
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Osobnosti Moravské Třebové - Boreš z Rýzmburka
syna Přemysla. Další, relativně krátké období
Život významného českého šlechtice z rodu
(1253 až 1255) znamenalo v Borešově politicHrabišiců, Boreše z Rýzmburka můžeme rozdělit do několika etap.
ké kariéře, a do jisté
Stojí přitom za připomíry i soukromém žimenutí, že pokud jde
votě, významný zvrat.
o dochované prameny,
Po smrti krále Václava I. a nástupu jeho
z nichž můžeme Rýzmburkovy životní osusyna na Přemysla na
dy rekonstruovat, víme
český trůn, se Borešovi, na rozdíl od něktetoho díky nim o Borešovi na poměry 13. století
rých jeho šlechtických
poměrně hodně. O Bovrstevníků, nepodařirešově dětství a mladé
lo najít s novým panovníkem vyrovnaný,
dospělosti toho naopak
nekonfliktní
vztah.
mnoho nevíme. Z pozdějších zmínek se usuA přestože se hrany jezuje, že se narodil nějich vzájemné rivality
kdy mezi lety 1210 až
v následujících letech
1215. Jeho otcem byl
přece jen poněkud otupily, Přemysl Borešovi
jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších
jeho činy a postoje nikdy zcela neodpustil.
šlechticů
království
Ne, že by v předchoBohuslav. O Borešově matce nevíme zhola
zích obdobích Boreš
Pečeť Boreše z Rýzmburku z roku 1275
nic. Předpokládá se, že
hrabišickou rodovou
pocházela z významného šlechtického rodu,
doménu zanedbával, ale tím, jak poklesla možnost jeho uplatnění ve dvorských a zemských
možná ze sousedního Saska. Rodinné prostředí
funkcích, zaměřil po roce 1255 větší pozorHrabišiců, které Boreše formovalo, bylo české. Vzdělání získal pravděpodobně v cistercinost na posílení a zdokonalení rodového zázeáckém klášteře v Oseku, který byl hrabišickou
mí. Do tohoto období (1255 až 1275) spadají
rodovou fundací. Zde se Boreš setkal s latinou
i Borešovy osídlovací aktivity na dnešním Moravskotřebovsku. Nicméně ani zemská politika
a němčinou (mniši byli povoláni z Waldsassen
nezůstala zcela stranou. Boreš se prokazatelně
v jižní části Chebska). A německy se hovořilo
snažil novému panovníkovi dokázat svoji loi na dvoře králů Přemysla Otakara I. a Václava
ajalitu a usiloval o návrat se zemských úřadů
I., kde se Hrabišici pohybovali již od počátku
a ke dvoru. Bohužel bezúspěšně. Poslední eta13. století. V následující životní etapě (1241 až
pa Borešova života (1275 až 1278) je charakte1253) se Borešovi podařilo proniknout a vlastně i vyniknout na poli domácí politiky, kdy se
rizována již více méně otevřeným konfliktem
po otci stal významnou postavou na dvoře krále
mezi Borešem a králem Přemyslem Otakarem
Václava I. Současně úspěšně budoval a rozvíII. Neshody a nedorozumnění, které mezi obějel soukromou doménu především v severních
ma muži panovaly již od konce 50. let, vyvřely
a severozápadních Čechách. Do tohoto obdona povrch a dostaly novou dynamiku. V těchto
bí spadá i Borešův podíl na úspěšném potlakonfliktech se Borešův život před koncem 70.
čení revolty mladého kralevice, Václavova
let uzavřel.

Počáteční období jsme již stručně probrali,
proto se přesuneme rovnou do 40. a 50. let
13. století. Nutno říct, že co se týče pramenů,
nemáme pro počátek 40. let v podstatě žádné
zprávy, které by umožnily učinit si jakoukoliv
představu o Borešových aktivitách. Z následujícího vývoje však můžeme odvozovat, že
Boreš se po otcově smrti postupně etabloval
u dvora a současně budoval rodovou doménu
v severních a severozápadních Čechách. Výraznou politickou aktivitou a angažovaností
je poznamenaný až konec 40. let. Můžeme
předpokládat, že lví podíl na tom měl Borešův postoj v odboji mladého kralevice Přemysla proti otci Václavovi. Nebudeme se okolnostmi povstání zabývat, důležité je, že Boreš
setrval patrně po celou dobu konfliktu pevně
a neochvějně na straně panujícího krále. A nejen to, alespoň podle pozdního líčení kronikáře Dalimila „všecka země z knězem (=Přemyslem) bieše, král Borše a Chvala a málo
starých s sobú jmieše. S těmiž, jakož moha,
se bránieše, ale kněz po zemi volně jezdieše“.
Boreš zřejmě skutečně patřil k nemnoha Václavovým významným spojencům. Že to nebylo spojenectví bez rizika, nás opět zpravuje
Dalimilova kronika: „Ti, již s knězem biechu,
ti Boršovi a Chvalovi (panství) žžiechu“. Cílem plenění byly statky Václavových věrných,
v důsledku čehož došlo po roce 1248 k otevřené válce. Rozhodující se stala Přemyslova
porážka v bitvě u Mostu, kterou mu s pomocí míšeňských sborů (mezi jinými i Fridricha
staršího ze Šumburka) uštědřil právě Boreš.
Z hlediska Přemyslova odboje se jednalo o zásadní zlom. Poté již vše směřovalo k uzavření
nepřátelství a hledání legitimity Přemyslova
postavení. Boreš z toho pro tuto chvíli každopádně vytěžil. Nejen, že jej nacházíme po roce
1249 v prestižní funkci komorníka, ke které
na počátku následujícího desetiletí připojuje
ještě úřad maršálka, ale současně získává od
krále Václava další výhody. Zmíníme alespoň
dvě: vybudování rodového hradu Rýzmburka
a zisk dnešního Moravskotřebovska, kde Bodeš začal, vedle severních Čech, budovat další
významnou rodovou enklávu. Nejprve se zastavíme u osudů hradu Rýzmburka. Zásadní je
v tomto směru doba, kdy se Boreš začal podle hradu psát, a rovněž skutečnost, že souhlas
s výstavbou hradu, tak jako v ostatních případech, podléhal panovnickému regálu. Rýzmburk náleží k bergfritovým hradům, jejichž
počátky kolem poloviny 13. století jsou spjaty
s aktivitou skupiny vlivných šlechticů, pohybujících se v blízkosti krále Václava a zachovávajících králi dlouhodobě věrnost. V případě Rýzmburku existuje rovněž hypotéza, že
hrad původně vystavěl panovník. Kromě celkové délky hradeb se tento názor opírá o listinu pro velehradské cisterciáky z roku 1264,
ve které se Boreš tituluje „miseracione divina
castellanus in Rysenburch“ (z Božího slitování kastelán na Rýzmurku). Uvedená pasáž
evokuje názor, že Boreš v této době skutečně
nebyl vlastníkem hradu, ale pouze jeho správcem. Vysvětluje se to v zásadě třemi způsoby.

Půdorys hradu v Dlouhé Loučce

Pokračování příště

Jiří Šmeral
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–30. 6. Výstava Zdeněk Burian – malíř ztraceného času
Srdečně zveme na putovní výstavu nádherných
ilustrací Zdeňka Buriana, která je 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.
12. 6. LiStOVáNí: Drž mě pevně, miluj mě
zlehka
Společně s Kulturními službami města Vás srdečně zveme na představení Drž mě pevně,
miluj mě zlehka z cyklu Listování. Divadelní představení s knihou v ruce proběhne za
účasti proslulého amerického autora Roberta
Fulghuma. Nepromeškejte jedinečnou příležitost setkat se s jedním z nejoblíbenějších současných spisovatelů. Dále se můžete těšit na besedu
s autorem, na autogramiádu a také křest a prodej
jeho nové knihy Poprask v sýrové uličce.
Začínáme v neděli 12. 6. v 16:00 ve dvoraně muzea. Vstupné 150 Kč, předprodej v kulturních
službách. Hrají: Lukáš Hejlík (alt. Jiří Ressler),
Věra Hollá a Alan Novotný.
Po dobu letních prázdnin bude upravena půjčovní doba
Dětské a dospělé oddělení:

po-čt: 8:30–17:00 hod.
pá-so: zavřeno
Studovna:
po-čt: 8:30–15:00 hod.
pá-so: zavřeno
Knihovna dětem
1.–30. 6. 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
1. 6. Záložka do knížky
8. 6. Kočička
15. 6. Loutkové divadélko
22. 6. Kytička do školy
29. 6. Barevný kamínek
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK
2. 6. Pohádka na zámku - O líném Honzovi
Hraje ochotnický soubor J. K. Tyla. Akce se
uskuteční v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Začátek v 17:00 hod. na nádvoří zámku
22. a 23. 6. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lovci perel, kteří budou mít možnost utratit vydělané moriony. Směna bude probíhat v čase otevírací doby dětského oddělení knihovny.

Liga výjimečných mozků
Žáci 8. B ZŠ Kostelní náměstí jsou zvídaví, hraví
a ničeho se nezaleknou. Stát se členy Ligy výjimečných mozků pro ně tak logicky bylo tou správnou
výzvou. Natáčení soutěžního pořadu U6 proběhlo
v ČT Ostrava 19. 5. Až do poslední chvíle nebylo
jasné, který tým zvítězí. Boj mezi sebou sváděla
mimo jiné i paní Štěstěna a pan Rozum. Petra Podhorná, Vojta Krejčí, Adam Sekáč, Pavel Spíchal
a Filip Kadidlo toho sice věděli více, ale v těch
nejlépe bodovaných disciplínách jim chybělo to
pověstné štěstí. I když prohra o dva body zamrzí,
život jde dál a příště to určitě vyjde. Eva Pallová

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina
OFM, Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Bohoslužby:
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

Oblastní charita Moravská Třebová
Setkání seniorů se uskuteční 6. 6. v 10:00 hod.
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 15. 6. 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.
STD Ulita
Jelikož byl jeden z našich klientů na rehabilitačním pobytu v Brandýse nad Orlicí, vydali se
ostatní na návštěvu, kterou spojili s poznáváním
okolí. Před cestou si vyhledali zajímavosti, které
stojí za vidění – pomník Jana Ámose Komenského a labyrint z habrů, který se nachází v blízkosti
pomníku. Samozřejmě uskutečnili i návštěvu rehabilitačního ústavu, kde udělali svému kamarádovi velkou radost. S příchodem sluníčka začala
i sezona práce na zahradě, jako každoročně čeká
klienty udržování okolí a zkrášlování budovy
charity. Letos jsme vyzdobili květinami Andělský obchod a za odvedenou práci se někdy odměníme špekáčkem opečeným na ohni.
DS Domeček
Začátkem měsíce podnikli klienti s pracovníky výlet vlakem do České Třebové do parku
Javorka. Tento park je na pomezí Čech a Moravy. Park se rozkládá okolo stejnojmenného
pramene Javorka. Určitě je to zajímavý tip pro
poznávání okolí. V červnu se chystáme do moravskotřebovského zámku na výstavu v zámecké galerii Hlavolamy v uličkách starého města.
Je to interaktivní výstava plná kvízů a hádanek,
kde si pocvičíme své dovednosti. Neopomeneme ani výlet do okolních lesů Moravské Třebové, je to velmi oblíbená činnost našich klientů,

opékají se párky a poznáváme přírodu a společenství lesa. Rádi bychom v našem programu
našli i místo na turnaj v minigolfu. Areál minigolfu máme blízko, jezdíme autobusem do Starého města.
SAS Šance pro rodinu
V letošním roce jsme již poskytli pomoc a podporu mnoha rodinám. Provozní doba služby je
poskytována terénně v pracovní dny od 7:00 do
18:00, ambulance služby je zajištěna v budově
Oblastní charity Moravská Třebová v pondělí
a ve středu od 12:00 do 15:30 hod. Cílem naší
služby je poskytnout rodinám takovou podporu,
aby se následně každá rodina (a bez naší pomoci) uměla vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, popř. dokázala vyhledat odbornou pomoc a byla schopna zabezpečit dětem vhodné
výchovné prostředí, které by neohrožovalo zdravotní, emoční a sociální vývoj dítěte.
Občanská poradna, která zahájila svoji činnost začátkem tohoto roku, již poradila více
jak 40 klientům. Častými požadavky klientů
jsou zpracování návrhů na oddlužení, žádostí
o povolení splátkových kalendářů, poradenství
v sousedských sporech či přestupkovém řízení.
Občanská poradna radí ve všech oblastech bezplatně, podmínkou pro poskytnutí poradenství
je nepříznivá životní situace klienta. Ta musí

spočívat ve finančních problémech či možných
finančních problémech. Podle pracovníků poradny jim nejvíce času zabírá již zmíněné zpracování návrhů na oddlužení. Občanská poradna se
však v rámci oddlužení nezaměřuje jen na klienty, kteří chtějí zpracovat návrh na povolení oddlužení. Pomáhá i klientům, kterým již soud oddlužení schválil a v průběhu plnění oddlužení se
vyskytl nějaký problém. Na Občanskou poradnu
se můžete obrátit osobně v pondělí a ve středu
8–12 hod. a 13–17 hod., v úterý v době 08–12
hod. a ve čtvrtek v době 13–17 hod. Poradna sídlí v ulici Komenského 20, v Moravské Třebové
(budova VYKO). Dále se lze s poradnou poradit
telefonicky na čísle 736 503 393, či prostřednictvím emailu poradna@mtrebova.charita.cz.
Dobrovolnické programy
Na našich webových stránkách si můžete přečíst rozhovor s naším dobrovolníkem, třeba Vás
inspiruje. Stále přijímáme a hledáme nové dobrovolníky do našich tří dobrovolnických programů. Přidejte k nám, budete překvapeni, jak jste
dobří. Kontaktní údaje pro případné zájemce
jsou: 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.

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
Úterý: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
Středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum

Během července a srpna bude běžný provoz
CPR přerušen, v prostorách budou probíhat
prázdninové aktivity.

Usnesení rady města

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

strana 13 / červen 2016

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 ze 43. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 9. 5. 2016
od 16:00 hod. v zasedací místnosti na radnici
Rada města schvaluje:

1506/R/090516: předložený program schůze rady města.
1507/R/090516: Memorandum mezi Pardubickým krajem
se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
IČO: 70892822, a Městem Moravská Třebová se sídlem:
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
00277037, k zajištění optimalizace železniční dopravy
mezi Moravskou Třebovou a Českou Třebovou a vybudováním dopravního terminálu v železniční stanici Moravská
Třebová dle předloženého návrhu.
Z: Miloš Izák
1508/R/090516: finanční dary občanům za jejich práci v komisích rady města za rok 2015 v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Dana Buriánková
1509/R/090516: navržený postup realizace doporučení vyplývajících ze zpráv o provedených veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací města v roce 2015.
Z: Dana Buriánková
1510/R/090516: uzavření smlouvy s Pardubickým krajem,
se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO
70892822 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání
21. ročníku festivalu Dny slovenské kultury v Moravské
Třebové, který se konal ve dnech 14. až 18. dubna 2016, ve
výši 50.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
1511/R/090516: uzavření smlouvy o reklamě v souvislosti
s  uspořádáním a vyhodnocením kulturní akce - FOTOFESTIVAL 2016 se společností MARTECH HOLDING
a.s., se sídlem Bratří Čapků 821, 783 91 Uničov, IČO:
25835289 v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
1512/R/090516: dohodu o poskytnutí příspěvku na přípravu
žádosti o dotaci k projektu „Singletrack Glacensis“ z Operačního programu Interreg V-A Česká Republika – Polsko
v souladu s předloženým návrhem v česko – polském znění
(1x česká verze dohody a 1x polská verze dohody). Každý z 11 partnerů projektu poskytne příspěvek ve výši 1
337 złotych vedoucímu partnerovi projektu Gmina Bardo
v případě, že žádost o dotaci nebude schválena a doporučena k financování.
Z: Miroslav Netolický
1513/R/090516: zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše
Izáka, Ing. Pavla Brettschneidera, MgA. et. Mgr. Františka Žáčka, RNDr. Josefa Ošťádala, Bc. Pavlíny Horáčkové
do partnerského města Staufenberg ve dnech od 24.05. 27.05.2016.
Z: Dana Buriánková
1514/R/090516: zahraniční služební cestu Ing. Stanislava
Zemánka, Ing. Pavla Šafaříka a Ing. Miroslava Netolického
do partnerského města Vlaardingen v Nizozemí ve dnech
18. - 21.05.2016.
Z: Dana Buriánková
1515/R/090516: výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl.
2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování žádosti vlastníka bytu,
o přidělení městského bytu.
Z: Viera Mazalová
1516/R/090516: výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl.
2, odst. 1., písm. b), tj. zaevidování žádosti spoluvlastníka
rodinného domu, o přidělení městského bytu.
Z: Viera Mazalová
1517/R/090516: uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 205 o velikosti 1 + 1 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 20 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1518/R/090516: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3
měsíce na byt č. 1B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové se zájemci .
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců.
Z: Viera Mazalová
1519/R/090516: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3
měsíce na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o.
18 v Moravské Třebové se zájemci.
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců.
Z: Viera Mazalová
1520/R/090516: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
3 měsíce na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8
v Moravské Třebové se zájemci.
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců.
Z: Viera Mazalová
1521/R/090516: měsíční nájemné za užívání prostor sloužících podnikání na ul. Gorazdově č. p. 221 v Moravské Tře-

bové nájemci předmětných prostor dle nájemní smlouvy č.
413 ze dne 30.04.2015, ve výši 500 Kč.
Z: Viera Mazalová
1522/R/090516: prominutí úhrady dluhu manželům B. za
pronájem pozemků, který jim vznikl u nájemní smlouvy č.
79/10 ze dne 18. října 2010 ve výši 1609 Kč a u nájemní
smlouvy č. 20/2008 ze dne 15. října 2008 ve výši 78 Kč.
Z: Viera Mazalová T: 27.05.2016
1523/R/090516: 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. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné
bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405,
bod 8.
Z: Viera Mazalová T: 31.05.2016
1524/R/090516: záměr pachtu části pozemku parc. č. 1170
o výměře 40 m2, v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, na ul. Bezručově, za účelem zřízení zahrady u bytového domu.
Z: Viera Mazalová T: 06.06.2016
1525/R/090516: záměr prodeje pozemku st. 169, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 90, pozemku parc. č. 575/2 o výměře 106 m2, druh
pozemku zahrada, pozemku parc. č. 579 o výměře 762 m2,
druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 580/1 o výměře
201 m2, druh pozemku trvalý travní porost vše v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1526/R/090516: záměr prodeje pozemku části pozemku parc.
č. 94/4, druh pozemku zahrada o celkové výměře 87 m2
(jedná se o cca 14 m2) a části pozemku parc. č. 96/1, druh
pozemku zahrada o celkové výměře 47 m2, (jedná se cca
o 5 m2) vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Marxova.
Z: Viera Mazalová
1527/R/090516: podpis souhlasu s provedením formálního
zápočtu ve znění doplněném právní zástupkyní města, Ing.
Andrejem Kašickým a Ing. Mgr. Danou Buriánkovou (trvající nesouhlas s krácením dotace a požadavek na možnost
využití všech prostředků právní obrany) ve věci projektu
„Cesta od renesance k baroku“.
Z: Dana Buriánková
1528/R/090516: ve věci projektu „Cesta od renesance k baroku“, v zájmu následné realizace formálního zápočtu, rozpočtové opatření č. 2/2016 rozpočtu města - úhradu částky
ze strany města jako příjemce dotace ve výši 241.367,24
Kč Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod, a to
do 19.05.2016. Částka bude uhrazena z účelově nespecifikované provozní rozpočtové rezervy.
Z: Dana Buriánková
1529/R/090516: uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
ORM 0029/15 na akci „III. Etapa výstavby technické infrastruktury pro 14 RD Strážnického, Moravská Třebová“
s firmou EKOTERM CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1530/R/090516: uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
ORM 0043/15 na akci „Výměna kanalizace v ulici Mlýnská – Josefská v Moravské Třebové“ s firmou EKOTERM
CZ s.r.o., Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002,
podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1531/R/090516: udělení výjimky z vnitřního předpisu č.
4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Základní škole Moravská Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy, na dodavatele šatních skříněk. Dodavatelem
šatních skříněk bude firma MY DVA group, a. s., Osadní
1053/28, Praha 7, IČO: 29030684.
Z: Petr Vágner
1532/R/090516: uzavření smlouvy o dílo s podnikatelem,
který skončil druhý v pořadí ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Restaurování barokního kříže na Hamperku“, Ing. Ladislavem Krylem, Zdislav 9, 538 54 Luže,
IČO: 40866581, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1533/R/090516: uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken – Dům
dětí a mládeže, Moravská Třebová“ s firmou Sulko s.r.o.,
Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, IČO:
47976969 podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1534/R/090516: vyřazení uchazečů na veřejnou zakázku
„Inventarizace dřevin na území města Moravská Třebová“
firmu Hynek Šmerda, 602 00 Brno Veveří, Úvoz 429/61,
IČO: 13029011 a sdružení firem AGERIS – FIK, reprezentované firmou AGERIS s.r.o., 602 00 Brno - Černá Pole,

Jeřábkova 1848/5, IČO 25576992, z hodnocení a posuzování dle stanovených výběrových kritérií.
Z: Pavel Báča
1535/R/090516: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Inventarizace dřevin na území města Moravská Třebová“ firmu SAFE TREES, s.r.o., 665 01 Rosice u Brna, Na
Štěpnici 945, IČO 26935287.
Z: Pavel Báča
1536/R/090516: uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Inventarizace dřevin
na území města Moravská Třebová“ firmu SAFE TREES, s.r.o., 665 01 Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, IČO:
26935287, podle předloženého návrhu.
Z: Pavel Báča
1537/R/090516: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výpočetní technika pro město Moravská Třebová“ firmu AZ-line s.r.o., Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka
57/17, PSČ 571 01, IČO: 63217503.
Z: Jana Zemánková T: 31.05.2016
1538/R/090516: uzavření smlouvy s vítězem výběrového
řízení na veřejnou zakázku „Výpočetní technika pro město Moravská Třebová“ firmou AZ-line s.r.o., Moravská
Třebová, nám. T. G. Masaryka 57/17, PSČ 571 01, IČO:
63217503 podle předloženého návrhu.
Z: Jana Zemánková T: 31.05.2016
1539/R/090516: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Software pro město Moravská Třebová“ podnikatele
Jiřího Lišku, V Zahradách 761, 582 82, Golčův Jeníkov,
IČO: 45905029.
Z: Jana Zemánková T: 31.05.2016
1540/R/090516: uzavření smlouvy s vítězem výběrového
řízení na veřejnou zakázku „Software pro město Moravská
Třebová“ podnikatelem Jiřím Liškou, V Zahradách 761,
582 82, Golčův Jeníkov, IČO: 45905029 podle předloženého návrhu.
Z: Jana Zemánková T: 31.05.2016

Rada města souhlasí:

1541/R/090516: s uzavřením předložené smlouvy o provedení stavby mezi Městem Moravská Třebová a Ing. Ghassanem Rachidem, se sídlem ul. Čs. armády 96/13, Moravská
Třebová, IČO 16766652 o povolení a podmínkách zřízení
přístřešku a předzahrádky u domu na ul. Cihlářově č. o. 6
v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová T: 27.05.2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
1542/R/090516: schválit předložený návrh obecně závazné
vyhlášky města Moravská Třebová o školských obvodech
základních škol v Moravské Třebové.
Z: Dana Buriánková
1543/R/090516: schválit prodej podílu ideálních 1000/10000
stavební parcely č. 39 o výměře 631 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, Město na ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 17.037 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1544/R/090516: schválit prodej pozemku parc. č. 3503/17
o výměře 2.966 m2, druh pozemku orná půda a pozemku
parc. č. 3557/2 o výměře 2.651 m2, druh pozemku orná půda
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 112.340 Kč,
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1545/R/090516: schválit prodej pozemku parc. č. 433/2
o výměře 29 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul.
Svitavská za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.800
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1546/R/090516: schválit prodej bytové jednotky č. 806/13
na ul. Školní č. o. 2, č. p. 806 včetně podílu v rozsahu id.
4100/52351 na společných částech budovy, venkovních
úpravách a na pozemku parc. č. 1373 o výměře 222 m2,
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území
Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve
výši 200.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem
kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1547/R/090516: schválit prodej bytové jednotky č. 807/14
na ul. Školní č. o. 4, č. p. 807 včetně podílu v rozsahu id.
129/2500 na společných částech budovy, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 1374 o výměře 219 m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 150.000 Kč,
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
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Rada města bere na vědomí:

1548/R/090516: předloženou informaci o plnění usnesení
rady a zastupitelstva města.
1549/R/090516: předložené zápisy z jednání komise
rady města pro prevenci kriminality ze dne 10.02.2016
a 06.04.2016.
1550/R/090516: předložený zápis z jednání komise rady
města sociální, zdravotní a péče o děti konané dne
26.04.2016.
1551/R/090516: předložený zápis z jednání komise rady
města sociální, zdravotní a péče o děti konaného dne
29.03.2016.
Z: Milena Páleníková
1552/R/090516: předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne 18.04.2016.
Z: Miloslav Kužílek
1553/R/090516: předložený zápis z jednání bytové komise
rady města ze dne 2. 5. 2016.
1554/R/090516: předloženou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací města a TJ Slovan Moravská Třebová v roce 2015.
1555/R/090516: sdělení Petra Koudelky, Museum fara
Křenov, že nadále nemá zájem o uzavření připravované
smlouvy o výpůjčce obrazu E. Kasparidese, neboť dílo
není autoportrétem.
Z: Jana Zemánková
1556/R/090516: vytvoření nového pracovního místa – správce depozitáře v příspěvkové organizaci Kulturní služby
města Moravská Třebová od 01.06.2016.
Z: František Žáček
1557/R/090516: předložený odhad nákladů na opravy vybraných komunikací v Moravské Třebové.
1558/R/090516: informaci o jednání zástupců města v sídle Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod,
Hradec Králové dne 04.05.2016 ve věci výzvy k  vrácení dotace ve výši 1.086.224,34 Kč dotčené nesrovnalostí
v rámci projektu „Cesta od renesance k baroku“.
1559/R/090516: předložený možný metodický postup ve
věci dokončení finančních operací projektu „Cesta od
renesance k baroku“, zpracovaný právní zástupkyní města
Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou.
1560/R/090516: skutečnost, že ve věci projektu „Cesta od
renesance k baroku“ město obdrží doplatek části dotace ve
výši 746.337,50 Kč do 31.05.2016.
1561/R/090516: informaci, že ve věci projektu „Cesta
od renesance k baroku“ bude platební výměr na částku
1.086.224,34 Kč vydán pravděpodobně do 23.05.2016.

Rada města vyhlašuje:

1562/R/090516: v souladu se zákonem č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Chodník podél silnice
II/368, ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“
a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání
nabídky:
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO:
60838744
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice, IČO: 48035599
- M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO:
42196868

Usnesení rady města
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- S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570
01 Litomyšl, IČO: 25274104
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02
Pardubice – Zelené Předměstí, IČO: 25253361
2. Komisi pro otevírání obálek
- Ing. Aleš Houserek - člen, Jan Vrbka - náhradník
- Lenka Potrusilová, DiS. - člen, Pavel Mitáš - náhradník
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Ing. Miroslav Netolický
- náhradník
3. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Libor Kocum - člen, Ing. Petr Václavík - náhradník
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník
- Ing. Miroslav Netolický, - člen, Karel Musil - náhradník
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Ing. Aleš Houserek- člen, Lenka Potrusilová, DiS. - náhradník
4. Hodnotící kritérium obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění:
- celková nabídková cena bez DPH - 100%
Z: Miroslav Netolický
1563/R/090516: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové
řízení na veřejnou zakázku „Klimatizace kanceláří odboru
dopravy“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
-- Klimazoom s.r.o., Brno, Starobrněnská 334/3, IČO:
02515555
-- Doktor, s.r.o., Praha, Květnového povstání 18, IČO:
25766309
-- Termomont s.r.o., Litomyšl, Nedošín 128, IČO:
45538875
-- AC & HS, s.r.o., Srch, K Barochu 310, IČO: 03172007
Acond, a.s., Praha, Štěrboholská 1434/102a, IČO: 27154505
2. Hodnotící komisi ve složení:
-- Ing. Pavel Brettschneider, předseda, (Ing. Václav Mačát,
náhradník)
-- Ing. Pavel Šafařík, člen (Ing. Dana Buriánková, náhradník)
-- Ing. Libor Kocum, člen (Ing. Petr Václavík, náhradník)
-- Miroslav Jurenka, člen (Ing. Daniela Blahová, náhradník)
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
celková nabídková cena v Kč včetně DPH - 100%
Z: Pavel Šafařík
1564/R/090516: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Multifunkce 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 57101, IČO: 63217503
- Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.,
Brno - Židenice, Žarošická 4395/13, PSČ 62800, IČO:
00176150
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921
- TARAN s.r.o., Olomouc - Olomouc-město, 17. listopadu
1047/10, PSČ 77200, IČO: 25836692
- TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., Praha 4, Michelská 12a/čp. 18, PSČ 14501, IČO: 41191021

- XERON s.r.o., Hradec Králové, Gočárova 1262, PSČ
50002, IČO: 25289632
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: 30.06.2016
1565/R/090516: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Plynofikace a UV MŠ Piaristická
1a, Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- Robert Komprda, Ztracená 104/8, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 62675648
- Miroslav Horáček, Komenského 301/62, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 16753321
- Jiří Pospíšil, Sluneční 1121/48, 571 01 Moravská Třebová
– Předměstí, IČO: 70182396
- Lukáš Huňka, Linhartice 6, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 75531933
- Robert Knichal, Třebařov 262, 569 33 Třebařov, IČO:
41267982 ¨
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Ing. Daniela Blahová – člen, Jurenka Miroslav - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Andrea Neuerová - náhradník
- Hana Kotoulková - člen, Jana Fryčová - náhradník ¨
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena včetně DPH - 100%
Z: Miroslav Netolický
1566/R/090516: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Software IBM Domino pro město
Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- ABC Systems, s.r.o., Brno, Helfertova 7c, PSČ 61300,
IČO: 60744715
- KAISER DATA s.r.o., Kočí 11, PSČ 53861, IČO:
45535981
- OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 48168921
- TCL DigiTrade s.r.o., Ostrava - Svinov, Polanecká
847/49a, PSČ 72100, IČO: 25354272
- Whitesoft s.r.o., Praha 4, Bělehradská 314/18, PSČ 14000,
IČO: 26177943
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: 30.06.2016

Rada města ruší:

1567/R/090516: svá usnesení č. 1459/R/110416
a 1460/R/110416, kterými schválila vítěze a uzavření
smlouvy s vítězem veřejné zakázky „Restaurování barokního kříže na Hamperku“ s podnikatelem BcA. Jaroslavem
Vrbatou, gen. Svobody 622, 533 51 Pardubice 17, IČO:
70165181.
Z: Miroslav Netolický

Rada města ukládá:

1568/R/090516: vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje pozemku st. 169,
jehož součástí je budova č. p. 99, pozemku parc. č. 575/2,
pozemku parc. č. 579 a pozemku parc. č. 580/1 vše v obci
Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové o ceně ve výši 20.000 Kč.
Z: Viera Mazalová T: 20.05.2016
1569/R/090516: příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 71.611,22 Kč do rozpočtu zřizovatele (ve vazbě na chybnou tvorbu rezervního
fondu k 31.12.2014 z finančních prostředků poskytnutých
zřizovatelem ve formě návratné finanční výpomoci).
Z: Dana Buriánková

Rada města odkládá:

1570/R/090516: projednání tisku č. 08, Dotaz PaedDr. Blažkové na obnovení rubriky „Občanská kronika“ v MTZ.
Z: Miloš Izák
V Moravské Třebové 9. 5. 2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Rekordní účast v Dětřichovském memoriálu
71. výročí konce II. světové války si připomněli občané pietou u památníku obětí žen v KT Entbindungslager
v Dětřichově během války, stejně tak během pro zdraví na
trase do Moravské Třebové (8,1 km). Ten vstoupil už do
páté desítky (41. ročník) a běžci se tradičně sjeli ze širokého regionu, na startu byl i Rakušan z Vídně, aby se v jednotlivých věkových kategoriích (7) „poprali“ se soupeři,
ale i se sebou. Rekordní počet účastníků za posledních
10 let (94) provázelo přívětivé počasí, které přímo vybízelo k nějaké aktivitě. Kdo neběžel, fandil po trase a hlavně
v cílovém prostoru moravskotřebovského náměstí. Tam
se sešla pětistovka lidí, dospělých, kteří doprovázeli své
ratolesti (3-14 let) účastnící se 35. ročníku tzv. Malého Dětřichovského memoriálu (150 účastníků). Výkony
byly odpovídající, většina loňských výsledkových časů
byla výrazně překonána ke spokojenosti závodníků i pořadatelů (AVZO Technické sporty). Ústecký Radek Hübl
(vítěz 2013 a 2014) se vrátil po roce na start s jediným
cílem - vyhrát. Marně jej naháněla desítka těch nejlepších,

Cyklistika nabírá na obrátkách
Že je Moravská Třebová městem cyklistice zaslíbeným,
platí už dlouho. Mezi početně srovnatelnými městy hraje prim počtem akcí i úspěchů jeho provozovatelů (König, Rotterová, Hájková, Orálek, Doležel, Rotter ad.).
BT 2000 podle číslovky napovídá, jak dlouho se rozvíjí
ve městě také rekreační forma, resp. cyklistické výlety
po okolí města. Každoročním vrcholem je vždy MTB
Advance (orientační závod dvojic). Nově vzniká BT
2000 Junior je alternativní cyklistika pro mladé zájemce. Jeho zaměření zůstává stejné jako u dospělých, pouze
délka etap je uzpůsobena výkonnosti účastníků. A kdy se
ke svým vyjížďkám scházíme? Etapy jsou zajištěny „trenéry“ z řad dospělých a také účast rodičů je vítána, ale
není povinná, každou středu (pokud to umožní počasí)
v 16:30 u fotbalového stadionu (vchod od koupaliště).
Pokud tě baví jezdit na kole, tak přijď mezi nás. Podrobné informace o BT 2000 Junior najdete na těchto internetových stránkách: http://junior.bt2000.cz/.
(mt)

Je třeba pochválit kulturisty
O kulturistech často nepíšeme, jejich sportovní aktivity jsou většinou leckdy zakryty rouškou tajemství. Jen
v malém počtu se členská základna zúčastňuje soutěží. Rozhodně však kulturisté nezahálejí, jejich vzestupnou tendenci dokazují zasloužené úspěchy. Toho
posledního dosáhli na Mistrovství Moravy a Slezska
mužů a žen 2016 (10. 4.) v Dolním Benešově. Zúčastnila se jej trojice kulturistů z Moravské Třebové
- osvědčená dvojka Petr Havlík a Miroslav Trnečka
(Metal Gym). Ve svých kategoriích získali šesté (Trnečka, kategorie do 82,5 kg), resp. 3. místo (P. Havlík,
kategorie kulturistika do 75 kg). Osvědčenou dvojku
doplňovala Martina Dvořáková, ta byla z Třebováků nejúspěšnější - v kategorii Bikiny fitness nad 168
cm obsadila mezi desítkou závodnic 1. místo a stala
se dokonce absolutní vítězkou šampionátu. O týden
později nechyběla tato trojice sportovců ani na MČR
v Čelákovicích. Výsledky byly logicky v silnější konkurenci méně příznivé, přesto potěšující:
Muži:
Kulturistika (67,5 kg): 2. Havlík Petr
Kulturistika (master, muži 40-49 let): 7. Havlík Petr
Kulturistika (82,5 kg): 7. Trnečka Miroslav
Ženy:
Bikiny fitness (nad 168 cm): 9. Dvořáková Markéta
Více na: http://kulturistika.ronnie.cz/c-24452-mistrovstvi-moravy-a-slezska-muzu-a-ze/n-2016-vysledky.html (mt)

Fotbalové rozhodnutí
se přiblížilo
Stále ještě probíhají poslední soutěžní zápasy ročníku 2015/2016, rozhodnutí padne během 14 dní,
nicméně je už jisté, že jarní cíle fotbalisté zvládli.

i přesto rozdíly narostly až na minutové ztráty. Výkonností zaujali českotřebovští Horáček, Vacek, Stránský, Stránská, kteří sem jezdí pravidelně pro pódiová umístění, opět
jim sekundovali tradiční borci - šumperský Jaroslav Ženčák, třebíčský Motálek, z domácích atletů zejména Ondřej Svoboda. Ten se dokonce vklínil mezi nejlepšími až
na celkové druhé místo. Z třebovských, kromě něj, byli
nejlepší Kobelka, Dostál, Musilová, Palatka, Kadidlo,
Sekanina ad. Nejstarším účastníkem byl A. Bílek, běžel
sice dvakrát pomaleji než vítěz, nicméně jeho třicátá účast
je obdivuhodná. O vzornou organizaci se opět zasloužil
AVZO Technické sporty - Biatlon klub.
Ženy A: Stránská Michaela, Iscarex Č. Třebová 29:13,1
Ženy B: Matyášová Jana, Dolní Dobrouč 31:47,5
Muži A: Hübl Radek, Run sport Team Ústí n/O 24:51,9
Muži B: Horáček Michal, Iscarex Č. Třebová 26:26,4
Muži C: Ženčák Jaroslav, TJ Šumperk 28:09,1
Muži D: Dostál Ladislav, M. Třebová 34:08,5
Junioři: Kobelka Martin, Moravská Třebová 32:30,0 (mt)

Okresní kolo OVOV 2016

V loňském NF OVOV třebovští atleti 2. ZŠ zazářili
(2. místo v týmech, prvenství Hany Hájkové). Po generační obměně zahájil okresními koly ročník 2016.
A vyznavači mládežnického „desetiboje“ nechtěli ani
tentokráte hrát druhé housle. Zvláště, když soupeření
s ostatními probíhalo na domácím hřišti. V nabité konkurenci 148 soutěžících ročníků 2001-2006 ze Svitav, Litomyšle, Poličky, Jevíčka aj. si vedli zdárně a do krajského
kola v jednotlivcích postoupila zdatná ekipa atletických
naději z místních škol, budoucích adeptů AK MT.
Jednotlivci z 1. ZŠ (3): Millonigová E, Cedzová E., Jindřich Z. Jednotlivci z 2. ZŠ (14): Zeman B., Šimon M., Cedzo M., Dostál J., Žouželka J., Cápal R., Šmerda M., Vrána M., Soukal L., Sedláček F., Šmerda J., Kasalová N.,
Dolečková L., Orálková K. Jednotlivci z 3. ZŠ (6): Koblovský J., Schön P., Řehůřek J., Dvořák J., Holub Ondřej,
Janštová A. GY M. Třebová (3): Smékal M., Vykydalová
B., Haasová J. Dále postoupila dvě třebovská družstva:
2. ZŠ ul. Palackého (Hájková H., Škrabalová K., Vacková N., Cedzová E., Sedláček F., Soukal L., Šmerda M.,
Žouželka J.). 3. ZŠ Kostelní náměstí (Dušková N., Onderková A., Podhorná P., Skřebská P., Dvořák J., Holub
O., Řehůřek J., Schön P. Krajské kolo se uskuteční rovněž
v Moravské Třebové 1. června.
(mt)
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Program činnosti
Klubu českých turistů

3.–5. 6. Cykloturistické putování Do Pasohlávek.
Sraz přihlášených v 14:15 hod. na autobusovém
nádraží. Podrobnosti pro přihlášené účastníky
v propozicích akce. Zajišťuje: M. Keslar
8. 6. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru
KČT od 19:00 hod. Upřesnění programu na prázdniny, včetně organizačních záležitostí zájezdu na
Mělnicko.
25. 6. Účast na cykloturistické jízdě Na kole okolo
Konice, trasy 20, 40, 60, 90, 120 km. Cykloturistický výlet do Konice v délce cca 70 km. Sraz zájemců o účast do 7:30 hod. na autobusovém nádraží. Podrobnější informace nejen o cykloturistické
jízdě a o turistickém pochodu Konické štrapáce
na www.stdostal.unas.cz. Zajišťuje: H. Kopřivová

Charitativní turnaj v tenisu
Vážení sportovní přátelé, příznivci cyklistiky a tenisu,
velice rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník tenisového
charitativního turnaje ve čtyřhrách, který se bude konat
dne 3. června na tenisových kurtech v Moravské Třebové. V minulém, prvním ročníku, turnaje bylo získáno
dražbou dresu syna Leopolda, fotbalového reprezentanta Michala Kadlece a formou individuálních příspěvků
celkem 26.200 Kč. Částka 25.000 Kč byla věnována Jiřímu Rašnerovi na zakoupení elektrického invalidního
vozíku, který mu umožnil v jeho těžké nemoci aktivnější život. Tento ročník bude nést motto Bidon pomáhá.
Každý, ať již účastník turnaje či divák, si bude moci zakoupit originální cyklistický bidon týmu SKY za částku 1.000 Kč a po skončení turnaje bude opět vydražen
dres Leopolda Königa. Dále budou připraveny darovací
smlouvy pro případ dalších darů od jednotlivců či firem.
Výtěžek bude opět individuálně určen a bude věnován
Moravskotřebovákovi, jehož jméno bude známo před
zahájením turnaje a bude sloužit k charitativním účelům.
Ještě jednou přijměte naše pozvání, těšíme se s Vámi na
pěkný, nejen sportovní, ale i společenský zážitek.
Za organizátory Leopold König starší, Milan König,
Rudolf Skoupý, Libor Podhorný

Mia festival aneb děti fitness proti drogám, ve kterém Střípky opět zazářily
Již druhým rokem se účastníme Mia festivalu aneb
děti fitness proti drogám, který se uskutečnil 30. 4.
v Olomouci, bylo to semifinálové kolo s postupem do
pražské Lucerny. Soutěžili jsme jak ve formacích, tak
i v mini formacích, duech i sólech. Střípky 3 jsou naše
nejmenší děti a přivezly si za svoji kategorii zlatou
odměnu. Skupina Střípky 2 ve formaci si za kategorii
kadetka i s naším mažoreťákem Danielem vybojovala
stříbrnou odměnu, také za mini formaci další stříbro.
Střípky 1 za kategorii juniorky starší si přivezly stříbro.
Ve formaci na téma Ledového království, která je složená z kadetek a juniorek si odvezla děvčata zlatou odměnu. Ani sóla a dua nezůstala pozadu. Zuzka Dvořáková
získala hned 2x zlatý pohár, a to za klasiku a twirling.
Nikola Schönová za klasiku bronzovou medaili. V duu
Nikola Malachová a Pavlína Klučková za klasiku stříbrnou medaili, a za twirling v duu Pavlína Klučková
a Denisa Bubeníková si odvezly také stříbro. 24. 4. se

uskutečnila celorepubliková soutěž v Třinci na sóla
a dua. Naše děvčata neváhala a odjela, i když se soutěž konala v neděli odpoledne, aby si zasoutěžila a odvezla krásné umístění. V sólu Nikola Matoušková za
klasiku ml. kadetka získala stříbrnou medaili, Zuzana
Dvořáková za starší kadetky bronzovou medaili. Gratulujeme. 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 a jedním velice šikovným chlapcem
dobře reprezentují nejen naše město Moravskou Třebovou, ale i lidičky, co tento sport podporují. Díky patří
i aktivním rodičům za veškerou dobrovolnou práci pro
Střípky. Za pořizování fotografií a videí děkujeme Zlatě
Klučkové. Obrovský dík patří samozřejmě všem našim
rodičům, kteří nelitují času, který jsou ochotni obětovat
pro svoje děti a pro nás. Za celý tým, Eva Kalábová

Šachistům se sezóna nevydařila
Po odchodu několika stěžejních hráčů bylo zřejmé, že
sezóna 2015/2016 v KP 1. třídy bude pro šachový oddíl
TJ Slovan hodně komplikovaná. Přesto do soutěže vstupovala „osmička statečných“ (Urbášek O., Meleschko
A., Grepl P., Sojma Z, Chvojka A., Adámek V., Endl
V., Pavlíček L.) s odhodláním uspět co nejlépe. Nicméně se to moc nepodařilo a již dlouho před koncem se
nad Třebovskými „zavírala voda“. Stěžejní dva zápasy byly proti regionálním soupeřům, a pokud se chtěli
udržet v nejvyšší krajské soutěži, museli by je oba vyhrát. V derby proti ŠK Svitavy to dlouho vypadalo, že

by mohli i uspět, ale nakonec prohráli nejtěsnějším výsledkem 4,5:3,5. V dalším zápase šlo hráčům družstva
Štefanydes Polička o hodně, protože byli také namočeni
v možnosti sestupu. Nastoupili v nejsilnější možné sestavě včetně hráčů, kteří běžně hrají v první lize. Prohrou 6,5:1,5 tak třebovští šachisté zpečetili svůj osud.
Slovanu nakonec připadla nelichotivá poslední dvanáctá
příčka (10-0-1-9-1 24:56 12 bodů) a s KP 1. třídy se loučí. Do II. ligy postoupil Lanškroun. Spolu se Slovanem
do KP 2. třídy sestoupila i Česká Třebová. Více informací: (http://www.chesspce.cz)
(mt)
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Leonka Bártová, krajská přebornice v rapid šachu

Náplastí na současné bolístky třebovského šachu a zároveň
svědectvím, že se dospělí vzorně starají o své budoucí nástupce, je Leona Bártová, která se stala čerstvou krajskou
přebornicí do osmi let v rapid šachu. Stalo se tak v sobotu
19. března, kdy se konal v České Třebové již 46. ročník
mládežnického turnaje Orlická šachovnice, jehož součástí
byl právě krajský přebor mládeže. Třebovští měli za šachovnicemi 4 naděje - Josefa Holíka, Michala Straku, Vojtěcha Bádala (ti byli na svém prvním turnaji seznámit se

s atmosférou a posbírat zkušenosti). Trio chlapců doplňovala Leona Bártová. V konkurenci 36 chlapců a dívek si
vedla nečekaně dobře a podařilo se ji zvítězit v pěti partiích
z devíti. Tento výkon ji vyzvedl až na nejvyšší příčku mezi
pardubickými děvčaty ve své kategorii a získala tak titul
přebornice kraje. “Je to po mnohaletém půstu naší mládeže
skvělý výsledek, a tak doufejme, že Leonka u zdokonalování se v královské hře dlouho zůstane a ještě o ní hodně
uslyšíme,“ zhodnotil Z. Sojma, předseda oddílu.
(mt)

Volejbalistky slaví postup
Po několika letech sezónních druhých a třetích míst konečně získaly ženy VK TJ Slovan A prvenství v krajské
soutěži KP II, a postoupily tak do nadstavbové části, která
je může definitivně posunout do KP I. třídy. Čeká je pětice
utkání se zdatnými soupeři (Holice, Litomyšl, Slatiňany,
Tesla Pardubice a Chrudim). Krajskou soutěží hráčky procházely úspěšně už v podzimní části, když pravidelně nastupovaly opory týmu, Monika Šařecová a Kája Maděrová,
ty rovněž významně dopomohly k úspěšné rekvalifikaci
svitavského celku do II. ženské ligy. Dlouhodobě dobrou
výkonnost dokázaly ženy i 2. místem v zimní sérii turnajů

společné soutěže Pardubického a Královéhradeckého kraje. „Tohoto umístění dosáhly třebovské volejbalistky historicky poprvé a prakticky si tak velmi dobře uchovaly dobrou formu do jarní části sezóny,“ řekla kapitánka a nově
i vedoucí družstva Kamila Šimonová. Současně pozvala
sportovní veřejnost na mezinárodní volejbalový turnaj,
který proběhne 18. 6. na počest 60. výročí založení TJ Slovan. Více informací naleznete na nově vznikajících webových stránkách oddílu: www.volejbalmt.cz a na oficiálních
stránkách volejbalového svazu, www.cvf.cz. Sledujte nás
také jako „Volejbal Moravská Třebová“ na facebooku.

Cykloman otevřel brány jubilejního ročníku
Cyklistická sezóna se rozjela naplno. Patnáctý ročník seriálu 10 závodů už má za sebou dva podniky. V sedmikilometrovém Prologu z Křenova do Moravské Třebové
zvládl boj o sekundy nejlépe svitavský Horák. První šestice mezi sebou ovšem měla rozestupy pouhých 6 sekund,
ostatní zvládli trať v rozmezí 8-12 minut. Bonusem jim
byl zisk prvních bodů do pořadí soutěže O nejlepšího
cyklistu Moravská Třebové 2016.
V jednotlivých z 8 kategorií zvítězili:
J: 1. Kobelka Martin, Moravská Třebová, 0:09:29
M1: 1. Horák Michal, SCS Mirva Svitavy, 0:08:18
M2: 1. Černý Petr, SCS Mirva Svitavy, 0:08:22
M3: 1. Rotter Michal, CK Slovan M. Třebová, 0:08:22
M4: 1. Klíma Zdeněk, EKOL Team Brno, 0:09:09
ZJ: 1. Dulajová Jitka, Moravská Třebová, 0:11:38
Z1: 1. Bílková Eliška, CK Slovan M. Třebová, 0:11:08
Z2: 1. Svobodová Radka, SCS Mirva Svitavy, 0:10:52
Druhý závod - Superbike - zavedl bikery (namísto obvyklé trasy kolem Hradiska) do lokality Křížového vrchu a jeho okolí. Byla sice o polovinu kratší než obvykle, o to těžší, zapeklitější, zkrátka jízda namáhavá
i nebezpečná. „Výjezd na kótu 427 m n. m. po startu

Červnová sportovní pozvánka

Fotbal
3. 6.
4. 6.
5. 6.
11. 6.

18:00 Dorost - Choceň
17:00 B muži - Koclířov
17:00 A muži - Lanškroun
13:00 Žáci - Opatov (OP)
15:00 Dorost - Svídnice/Slatiňany
18. 6. 17:00 A muži - Svitavy
Tenis (II. liga)
3. 6.
9:00 II. ročník charitativního tenisového
turnaje čtyřher König Cup
11. 6. 10:00 Slovan M. Třebová - TC Brno B
25. 6. 10:00 Slovan M. Třebová - I. NTC Olomouc
Cyklistika
19. 6. Městské cross country (5 km; 60 minut + 1
kolo) - 4. závod seriálu Cykloman 2016 v 11:00 náměstí TGM (prezence předtím). Dětský Cyklománek od 9:00 hod.
Volejbal
11. 6. 10:00 a 13:00 VK Slovan M. Třebová A vs.
SK Slatiňany B
18. 6. 10:00 Mezinárodní volejbalový turnaj
(k oslavám 60 let TJ Slovan). Kurty u koupaliště

se dal zvládnout, složitější byl kilometrový meandrovitý
sjezd po východní straně Křižáku, vlastně slalom mezi
stromy na čas,“ komentoval vítěz, zatímco bronzový
Pocsai dodal: „Single trek od Kalvárie dolů sice unavil,
ale druhý strmák Hamperk nebyl o nic méně zrádnější.“
O kvalitě půlstovky účastníků celého věkového spektra
svědčí vyrovnané „skóre“, resp. pouhé sekundové rozdíly na 4,5km trati a průměrná 17km rychlost v terénu.
Nejlépe se nakonec vedlo zkušeným matadorům (M3),
do TOP 10 se vklínili pouze tři talentovaní mladíci (M1)
- Kvapil, Smékal a Pánek. Prvně jmenovaný o celkové
vítězství přišel po pádu v riskantní jízdě těsně před cílem. Výsledky najdete na www.cykloman.cz.
(mt)

Karatisté naplňují slíbené aktivity

Před měsícem na tzv. páskování zazněl slib, že karatistický kroužek při DDM se brzy představí v soutěžích
a akcích. Subjekt vedený Janem Sýkorou své sliby plní,
představil se na mezinárodní úrovni. Karatisté se zúčastnili 11. ročníku mezinárodního turnaje Dreiländer Cup
v bavorském Hauzenbergu. Byl vítanou příležitostí, neboť místo není daleko (40 km za hranicemi ČR) a nabízí
objektivní srovnání úrovně tohoto sportovního odvětví
v Rakousku, SRN a ČR. Mladí sportovci soutěžili v tradičních sestavách, guru J. S. i v sestavách na hudbu a se
zbraní. Bilance byla více než příznivá: 3 první, 2 druhá
a 1 třetí místo. „Děti byly ze soutěžení nadšené, já coby
trenér rovněž, neboť obstály na jedničku. Už nyní se těší
na další turnaj - Austrian Open ve Vídni. Jistě vyrazíme
s ještě početnější výpravou,“ přidal pro úplnost úspěšný
karatista, vyhodnocený ve sportovních anketách Sportovec roku 2015 v regionu i ve městě.
(mt)

Sport

TJ Slovan v roce svého 60. výročí

Garantem tělovýchovy ve městě je TJ Slovan. Na každoroční Valné hromadě delegáti zastupující přes 1200 členů
sdružených v 13 oddílech odhlasovali změnu názvu - TJ
Slovan, z. s. (zapsaný spolek), připomněli množství akcí,
které se konají (včetně nového modelu ankety Sportovec
města). Ocenili probíhající pozitivní organizační změny v řízení aktivity. Důležitým momentem jednání bylo
ozřejmění, kdy a jak tento garant sportu ve městě oslaví
své kulaté jubileum (vznikl 1956). Stane se tak začátkem
září (3. 9.) a připraven bude celodenní atraktivní program tenisový (show), hokejový (reprezentanti-veteráni
ČR), fotbalový (turnaj veteránů a utkání M. T vs. Sparta).
Pro mladé koncert (Kabát) a pro všechny taneční zábava (Epicentrum). Vše s komentátorskými vstupy Radia
Haná. Samozřejmě, že změny nejsou vyloučené. „Naším
plánem je i nadále podporovat rozvoj sportu ve městě,“
přislíbil starosta M. Izák, zatímco místopředseda V. Mačát
nastínil záměry rozvoje sportovní infrastruktury pro nejbližší období (2016/2017): single treky na Pastýřku, fitnes stezky na Knížecí louce, UMT ve fotbalovém areálu,
nová rolba HC či znovuoživené varianty krytého plaveckého bazénu. Třicítka delegátů z pozvaných znamenala
právoplatnost usnášení všech bodů programu. Stěžejními
body pak byla bilance hospodaření za rok 2015. stejně
jako plány na rok 2016. TJ Slovan hospodařil s vyrovnaným rozpočtem (+309.000 Kč) v objemu 11.290.000 Kč
(příjmy) a 10.980.000 Kč (výdaje). Podstatně se finančně
podílí právě MěÚ (dotace 7.519.000 Kč).
Tvářnost sportování je pestrá, různorodá, aktivní, týká se
celého věkového spektra. Tato podnětná slova byla potvrzena v diskuzi:
• druholigoví atleti poukázali na výkonnostní posun za
posledních 6 let, včetně nového modelu řízení (motivace odpovědnosti + časová stopa) a na své úspěšné akce
(MTV jsou největší v ČR - 180 účastníků)
• cyklisté přiblížili 15 let kultovního seriálu Cykloman,
na němž vyrůstají ve městě stále nové talenty (L. König,
A. Rotterová, M. Hájková aj.)
• fotbal vyřešil svůj organizační chaos a strmě stoupá
k dalším úspěchům na krajské úrovni, kde jsou zastoupena všechna družstva
• kulturisté se pochlubili novými mistrovskými tituly (M.
Dvořáková, P. Havlík, M. Němčík)
• vlajkovou lodí městského sportu se stal hokej, který
kromě nárůstu členské základny stanul na piedestalu jako
krajský šampión
• stabilní vysokou úroveň si udržují lyžaři, což se mj.
zrcadlí ve sportovních anketách města a regionu; kromě
travního formátu se úspěšně rozvíjí i zimní lyžování
• stolní tenisté i šachisté zažívají jistý útlum, korigovaný postupem „béčka“ do KP, resp. po sestupu do KP II.,
ziskem šampiónky v rapid šachu (Leona Bártová, 8 let)
• intenzivní prací se mohou pochlubit tenisté, kteří kromě zastoupení všech kategorií v krajském tenisu, zahájili
nově své druholigové tažení
• rozhodně zanedbatelný není KČT, jejich akce proslulé
(vandr, cyklojízda ad.)
• rozvoj je patrný u volejbalistek, aspirující na postup do
KP 1.
• ASPV vedle cvičení rodičů s dětmi vykazuje nové sporty (kin-ball) a futsal (celostátní liga)
(mt)

Futsalisté na poháru UEFS do čtvrtfinále neprošli

Na turnaji Poháru UEFS Cup ve španělské Lloret de Mare
reprezentovali ČR futsalisté Šakalí hněv, TJ Slovan Moravská Třebová. Samotná účast byla úspěchem, případný
skalp kohokoliv ze silné evropské konkurence příjemným
bonusem. Ve skupině A zahájili třebovští s francouzským
soupeřem Nimes Rodilhan. Po dramatickém průběhu
2:2 (branky: Němec, Spálenský) rozhodoval penaltový
rozstřel, v němž Francouzi byli úspěšnější (8:7). Další
překážkou byl ruský tým Torpedo Mami. Dlužno podotknout, že moskevský celek byl nad síly šakalů (1:11). Již
v poločase vedl 7:0, čestnou branku vsítil nezastavitelný
P. Němec. Šakalové tak skončili ve skupině třetí a s evropským pohárem se rozloučili duelem o konečné umís-

tění s norským KSI Futsal Club 4:3 (3:0). Branky: Kozák
2, Špaček, Němec. Vítězem poháru UEFS se stala ruská
Volna Petrohrad, když ve finále zdolala katalánský Penia
Rec. San Feliu 6:2. Dělené 3. místo získaly týmy Torpedo
Moskva a Nimes Rodilhan. ŠH při své premiéře na evropských pohárech obsadil 10. místo (Bombarďáci z Větřní
skončili devátí). „Šakalové do play off neprošli, čtvrtfinále zůstalo nedosažitelné. Přesto můžeme být spokojeni,
při své premiéře na evropské scéně jsme rozhodně nepropadli. Dosáhli jsme na první historickou výhru na mezinárodní scéně. Pohár UEFS tak končíme s bilancí jedna
výhra, jedna remíza a jedna prohra,“ komentoval po návratu spokojenost šakalů manažer Petr Matoušek. (mt)
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