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Luční lázně jsou připraveny s otevřenou náručí
Pro
všechny
osadil se dělící plot mezi gymnáziem
čistotné, ukáza prostorem Lučních lázní, osadily se
lavičky. Lavičky jsou vytvořeny ze smrněné a mírumilovné občany
ku pokáceného před lety v místě dnešní
i přespolní otevřela Moravská Třebová
rozptylové loučky na Křížovém vrchu,“
travnatou plochu, kterou v létě vyhlepopisuje anabázi zřízení Lučních lázní
Gabriela Horčíková, jednatelka Techdávají stále větší počty lidí. Zatímco
před časem jsme byli zvyklí na obráznických služeb Moravská Třebová,
ky v trávě polehávajících lidí všech
které mají areál ve správě a údržbě.
věkových skupin spíše ze zahraničních
Příprava plochy byla realizována
publikací, móda bivakování v prostřeza třicet tisíc korun, mobiliář, ploty
a drobné opravy stály šedesát tisíc.
dí parkové úpravy se dávno dostala
„Budou-li návštěvníci dbát pokynů
i k nám. Třebová tento trend vyslyšela
provozovatele, podaří se nám areál drpři plánování využití starého gymnaziálního hřiště: „Celá akce se chystala
žet čistý, prostý psích exkrementů, odtři roky. Plánovaná realizace se posupadů a nedopalků. Ideální plocha pro
Luční lázně otevřely náruč doširoka. Kéž v nich vydrží zahajovanula kvůli stavebním úpravám budovy
piknik, opalování, četbu, hry. Branka
cí idylka...
Foto: Dagmar Zouharová
gymnázia, protože na ploše hřiště bylo
bude zatím trvale otevřena a je jen na
zařízení staveniště. Po jejím předání byla plovás, zda to tak zůstane i v nočních hodinách,“ dovaly návozy zeminy, kompostu, modelace terénu
cha zcela revitalizována odplevelením, následoplňuje Gabriela Horčíková. Dagmar Zouharová
a osetí. Letos se dokončila úprava vstupu - plotu,

Školy budou pro město kouzlit napřesrok,
v létě ve Třebové opět na dvorečku
Letní oddychová sezóna začíná v našem městě už
po několik let dvěma novými akcemi, jež si získaly pomalu, ale jistě, své návštěvníky a které se
začaly zapisovat do programů kulturních kalendářů a do diářů občanů, kteří nežijí jen ve městě,
ale s městem.
V pořadí první se stala akce objímání města,
prvně pořádaná v červnu 2012, z rozhodnutí vedení města obohacená v roce 2013 o prezentaci
dovedností a znalostí žáků místních základních
a středních škol. Připomeňme, že v rámci první
předprázdninové akce Otevřená náruč – školy
pro město jsme viděli ukázky činnosti Gymnázia Moravská Třebová, Integrované střední školy Moravská Třebová a Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy ministerstva obrany Moravská Třebová. V následujících letech se výčet
škol pozměnil, vloni se k městským zástupcům

přidala Střední zdravotnická škola Svitavy.
Ročník 2016 dal školám odpočinek, jejich
osazenstvo se však v posledním červnovém týdnu v rámci akce Objímání dostavilo na náměstí nejen k samotnému řetězu kolem centrální plochy, ale také pro
zhlédnutí ukázek práce složek integrovaného záchranného systému. Shromáždění
se konalo 28. června a stejně jako minulé
akce, i tato přišla koncem školního roku V roce 2015 si školská zařízení z města připravila program
vhod jak dětem a pedagogům, tak třebov- pro školáky, i mateřinky.
Foto: Dagmar Zouharová
ské veřejnosti, jež v dopoledni posledního
Léto je tu – ve Třebové opět na dvorečku
školního úterý procházela náměstím.
Třebovské centrální dvorky se v létě opět zaplní
Školy pro město se se svými stanovišti
účinkujícími, jejichž jediným přáním bude, aby
s ukázkami své činnosti a hrami a soutěžemi pro
do míst, kde se léta pouze rozmáhal plevel a na
své spolužáky a všechny další zájemce postarají
zaparkovaná auta
Pokračování na straně 2
o zpestření červnových dní opět příští rok.

Šéf poslanců sbíral u nás náměty z praxe samosprávy
Jan Hamáček, poslanec ČSSD, od listopadu
2013 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, navštívil ve středu 8. června město
Moravská Třebová. Kromě schůzky s vedením
radnice besedoval také se studenty Vojenské
střední školy Ministerstva obrany.
Hlavním bodem diskuse s nejužší reprezentací
města byla situace s rychlostní komunikací R35,
kde dochází ke zpoždění se stavebními pracemi,
se zpracováním studií EIA, i s výkupy pozem-

ků. Starosta Moravské Třebové Miloš Izák kritizoval systémy sociálních dávek s dodatkem,
že dle jeho názoru existuje v ČR zejména dlouhodobá nezaměstnanost představující většinu
pobíračů dávek, již si sociální podporu ničím
nezasluhují.
Předseda sněmovny při svých cestách po regionech sbírá dle svých vlastních slov pro svoji
politickou práci podněty na základních úrovních státní správy a samosprávy.
(daz)

Šéfové (zleva) parlamentu, vojenské školy, kraje a města Moravská Třebová... Foto: archív
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Vydejte se s námi busem i s kolem
Českomoravským pomezím
Příznivcům aktivního trávení volného času nabízí oblast podél historické hranice mezi Čechami a Moravou hustou síť značených turistických
a cyklistických tras, i moderní sportovní a relaxační areály. K mnoha atraktivitám Českomoravského pomezí vás přiblíží cyklobus, který se
bude během letních prázdnin opět vydávat na

trasu po nejzajímavějších místech regionu. Cyklobus jede každý pátek, sobotu a neděli od 1. července do 28. srpna a jede také v úterý a středu
5. a 6. července 2016. Na lince platí tarif IREDO, jednotná cena za přepravu kola je 20 Kč.
Více na webu ČMP. Přejeme šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků!
Tým ČMP

Budova po zvláštní škole půjde k zemi
Demolici bývalého školského zařízení v Nové
ulici, kde svého času sídlila speciální škola,
schválilo zastupitelstvo na své druhé červnové
schůzi. Lokalita by měla být zainvestována pro
výstavbu rodinných domů. Plocha má potenciál k výstavbě cca pětice rodinných domů, tím
město rozšíří nabídku lokalit pro rodinné individuální bydlení. K dispozici bude tedy výběr
ze současných nabídkových míst ve Strážnického ulici a nad Udánkami. Pro demolici ob-

jektu, o nějž se svého času zajímal investor
kvůli výstavbě centra pro léčbu Alzheimerovy
choroby, bylo 18 zastupitelů. Od projektu alzheimerovského centra jeho investoři před časem ustoupili, vedení radnice proto opět řešilo
akutní otázku, co s dalším z nevyužitých objektů na území města. O demolici rozhodlo, respektive záměr zbourání znovupotvrdilo, také
hlasování zastupitelů o budoucnosti budovy
bývalé dětské nemocnice.
(daz)

Bazén bude doplněn wellness zařízením
Jedenácti hlasy schválili v pondělí 20. června 2016 třebovští zastupitelé záměr přestavby
školního bazénu za podmínky dodržení současné délky 17 metrů. Doplněn by měl být
wellness zařízením. Rekonstrukce do této podoby by měla stát cca 17 milionů korun.
Zastupitelé vybírali z několika variant stavebních i technologických postupů rekonstrukce. Ve hře byl také bazén za více než
dvojnásobek schválené částky, ten by samo-

Z města
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zřejmě měl i vyšší parametry, mimo jiné především délku 25 m. Bazénová vana nakonec
změny rozměru nedozná, kromě standardní
modernizace si však veřejnost polepší právě
díky možnosti využití přídavných wellness
programů. Realizace další akce ze zásobníku projektů strategického rozvoje města,
kam vedení města pravidelně zapracovává
náměty a potřeby veřejnosti, tedy dostává
reálné kontury.
(daz)

Chcete-li ke svým zákazníkům,
zapište se na web!
Nový formulář Zařazení subjektu do seznamu firem byl vytvořen na webu
města. Do matrice se mohou zapsat podnikatelé provozující činnost v Moravské Třebové. Chcete-li být zařazeni do seznamu podnikatelů a firem,
který následně vyvěsíme na webu města, využijte formulář dostupný pomocí levého menu Zařazení subjektu do seznamu firem na http://www.
moravskatrebova.cz/cs/mesto/firmy-ve-meste/.
Termín pro zapsání do seznamu je do konce července.
(daz)

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 5. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 260
občanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační
politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 115 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 5.
2016 na trvalém pobytu 10 375 občanů. (zr)
Dokončení ze strany 1
sedal prach, přitáhli veselí a život. Čtvrtý ročník
stále navštěvovanější akce Na dvorečku ve městě startuje v Moravské Třebové v sobotu 2. července už tradičním Bleším trhem.
Myšlenka nabídnout v turistické sezóně k zážitkům nejen tradičně areál zámku, muzea a Cesty
od renesance k baroku získává příznivce a její
realizátor, Kulturní služby města, letos stejně
jako vloni, pro zatraktivnění obměnily programovou náplň. Těšit se proto můžete nejen na
vystoupení mažoretek, ale především na hudbu. Kromě klasického folku či moderní muziky
se do města podívá jazz – podrobnosti o akcích
sledujte na plakátech, program je také součástí
tohoto vydání zpravodaje.
V historickém centru města, které před mnoha
lety prodělalo deparcelaci zadních původně uzavřených traktů měšťanských domů, je nyní k vidění mnoho zajímavých prostor, jejichž využití
pro kulturní účely obohatí návštěvníky jak po
stránce zážitkové, tak po stránce estetické. Neváhejte využít víkendové časy v centru kromě nakupování také pro potěchu ducha, oka a sluchu.
Přejeme hezké dny na dvorečku!
Dagmar Zouharová, autorka projektů
Školy pro město a Na dvorečku ve městě

Bleší trh v červenci
V sobotu 2. července ve dvorním traktu
mezi ulicí Cihlářovou a Hvězdní v době
od 8:00 do 12:00 hodin proběhne bleší
trh. Prodávat může každý, stačí deka nebo
stolek. Poplatek za prodejní místo nebude
vybírán. Nebojte se a přijďte zkusit prodat
věci, které nepotřebujete a někomu jinému
tím udělat radost. Odbor majetku města

Sportovní odpoledne v domově pro seniory
Dne 10. 6. již druhým rokem se v domově pro
seniory uskutečnilo sportovně zábavné odpoledne. Tento den byl zahájen vystoupením
pěveckého souboru v kapli areálu našeho domova. Pěvecký soubor, který se skládá z klientů a zaměstnanců domova, si tentokrát nacvičil pásmo písniček o vodě. Odpoledne si
každý mohl vyzkoušet tři netradiční disciplíny – hod míčky na cíl, věšení ponožek nebo
přelévání vody. Každý, kdo se zúčastnil, byl
obdarován malým dárkem za účast. Nakonec
jsme si opekli párky. K pití se podávalo pivo
a limo. Děkujeme příznivcům našeho domova, kteří přispěli k tomu, že se tento netradiční den vydařil. Pěvecký soubor také reprezen-

toval náš domov se svým pásmem písniček
Domov pro seniory ve Sloupnici a ve Svitavách. Tímto jim děkujeme.
Realizační tým

Zázemí na Knížecí louce
Informace o podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje na vybudování zázemí na Knížecí louce
byla předložena zastupitelům v polovině června.
Výše nabízené dotace činí 70 % ceny projektu,
zároveň však max. 2 mil. Kč. Původní projekt
zázemí Knížecí louky zhotovený před několika
lety, byl výborem pro strategický rozvoj vyhodnocen jako nevhodný, nepraktický a příliš drahý
(7 mil. Kč), po odsouhlasení vedením města pro-

to bude přepracován. Nové pojetí vychází z projektu plánované restaurace na nám. T. G. Masaryka, jejíž realizace byla pozastavena. Jedná
se o typové řešení se dvěma moduly. V jednom
bude technické a sociální zázemí, ve druhém, ze
tří stran proskleném, posezení, na něž bude navazovat venkovní terasa a oplocené dětské hřiště.
Realizace bude v případě získání dotace dokončena do poloviny roku 2017.
(daz)

Informace
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Spolupráce mezi Zdravým městem
a Moravskotřebovskou univerzitou třetího věku
V letošním roce jsme
navázali spolupráci
se Zdravým městem Moravská Třebová, zastoupeným Ludmilou Liškovou. Oceňujeme, že se

ZM zajímá o seniory. Univerzitu a akce s ní spojené považuje za důležité a má pro ně pochopení,
protože každá akce je pro seniory místem pro setkávání a rozšíření obzorů. Letos nám ZM vyšlo

Olympijské hry žáků III. ZŠ na Srnčí
Letos jsme na naší škole slavili malé jubileum. Pátým rokem jsme pořádali adaptační kurz pro děti
od 1. do 3. třídy na Srnčí. Od 26. do 28. 5. patřila
budova a všechny chatky pouze nám a účast byla
rekordní, stoprocentní. Celý pobyt se nesl v duchu olympijských her. Od slavnostního zahájení,
přes zapálení olympijského ohně, slibu sportovců
i zpěvu státní hymny. Po oba dny mezi sebou jednotlivá družstva soutěžila v mnoha dovednostních
disciplínách. Na druhé straně se děti učily i týmo-

vé spolupráci. Všechny děti si zaslouží obrovskou
pochvalu za sportovní výkony, ale i za odvahu.
Vždyť mnozí prvňáčci nocovali mimo svůj domov
poprvé v životě a zvládli vše na výbornou. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za
spoustu sladkostí a dárečků pro všechna odměněná
družstva. Zároveň chceme poděkovat za výbornou
kuchyni i vstřícný tým ze Srnčí. Odměnou nám
všem bylo nadšení a úsměv na rtech dětí.
Učitelé 1.-3. třídy ZŠ Kostelní náměstí

vstříc a v rámci vzdělávání posluchačů umožnilo
navštívit divadelní představení v Olomouci. Děkujeme za součinnost a věříme v budoucí kooperaci a sladění činností ZM a MTU3V.
Posluchači 16. roč. MTU3V

MUDr. Neužilová neordinuje
8. července – 2. pátek v měsíci
Z důvodu zástupu MUDr. Madrona
v Městečku Trnávce ve čtvrtek
21. července a 28. července
ordinace v Moravské Třebové
11:00-13:00 hod. pouze akutní stavy.

Speciální škola slavila pětapadesátiny
Tato škola prošla poměrně dlouhým vývojem
a 3. června slavila pěkné 55. výročí od svého
založení. Nutno také říci, že se do svých půlkulatých narozenin „oblékla“ skutečně vkusně
a důstojně. V dopoledních hodinách k nám přišlo a přijelo zblízka i daleka hodně vzácných
hostů, ať již z Pardubic (zřizovatel naší školy
je Pardubický kraj) nebo z vedení našeho města. Se zájmem si naši veselou školičku prohlédli
někteří zastupitelé města (mohlo jich být více),
bývalí zaměstnanci školy, rodiče dětí, které se
u nás vzdělávají prostřednictvím speciálních
vzdělávacích programů, občané z řad veřejnosti
a nechybělo ani početné zastoupení absolventů
(především z řad slabozrakých), někteří z nich
byli prvními, kteří v roce 1961 zasedli do školních lavic a začali tak psát historii naší současné školy – Speciální základní školy, mateřské
školy a praktické školy v našem krásném městě
Moravské Třebové a pevně věřím, že se navždy
nesmazatelně „vryje“ do historie, současnosti
i budoucnosti. Odpoledne nás pak na radnici čekalo milé přivítání místostarostou Pavlem Brettschneiderem, který přítomné seznámil s historií

za bezúplatné zapůjčení určených prostor zámku
radnice a poté také ukázal skvostné prostory naší
a za schválenou finanční podporu zastupitelstvu
krásné radnice (zasedací místnost, síň konšelů
města, bez které bychom nemohli naši význama obřadní síň). Zmínil stručným komentářem
nou společenskou událost školy uskutečnit. Děvývoj Moravské Třebové, úspěchy a jeho plány
kuji také všem kolegům, kteří odvedli kus skvědo budoucnosti. Ocenil velmi dobrou spoluprálé práce při přípravě a průběhu oslav 55. výročí
ci školy a města, pochválil současné vedení za
založení školy. Do dalších let přeji naší úžasné
neustálé vylepšování a modernizaci, ať již vnitřškoličce hodně spokojených žáků, studentů a jeních, či venkovních prostor, ocenil i klima školy.
jich rodičů, obětavých a skvělých pedagogů,
Současné ředitelce Jitce Kánské popřál hodně
kamarádů, přátel a sponzorů, kterým nejsou
skvělých nápadů a dle finančních možností dalnaše děti lhostejné. Všem dětem, žákům, stuší rozvoj speciální školy. Večerem tento krásný
dentům, pedagogům a provozním zaměstnannarozeninový den vyvrcholil společenskou zácům školských zařízení v našem městě přeji
bavou na zámku ve velkém koncertním sále, kde
krásné, pohodové prázdniny a občanům Monechybělo bohaté občerstvení, včetně domácích
ravské Třebové zaslouženou dovolenou podle
úžasných koláčků paní Foretové st. z Biskupic.
představ každého z vás.
Miroslav Muselík,
K poslechu i tanci hrála skvělá kapela MOKA –
statutární zástupce ředitelky školy
band. Nechyběla ani dražba vybraných obrázků
a keramiky, finanční výtěžek z dražby bude věnován na potřeby žáků.
Nálada byla skvělá,
Vězeňská služba ČR Věznice Mírov přijme
všichni se náramně bado služebního poměru strážné
vili. Závěrem bych chtěl
poděkovat vedení města

Fotosoutěž se blíží
Připomínáme, že se blíží uzávěrka nesoutěžní přehlídky fotografií na
téma Moravská Třebová - jak ji neznáme. Již po osmnácté čekáme i od Vás snímky, které zdokumentují aktuální dění ve městě, případně odhalí zřejmé krásy a zajímavosti našeho města. Barevné i černobílé snímky libovolného rozměru (minimálně 13x19 cm, větší vítané, lze
využít i barevného tisku) odevzdávejte do 31. srpna v městském muzeu
(ul. Svitavská). Snímky budou vystaveny při výstavě ke Dnům evropského dědictví v kapli františkánského kostela. Vernisáž 9. září v 16:00 hodin. Výstava potrvá do 18. září.
Komise památkové péče

Komise památkové péče Moravská Třebová Vás zve na zámek

HRÁDEK U NECHANIC
Leží 9 km od Hradce Králové, stavba z let 1839–1854 v romantické anglické gotice postavená pro hraběte Františka Harracha vídeňským architektem K. Fischerem, budova s bohatými interiéry,
cennými sbírkami s přírodním parkem s oborou
Termín zájezdu: 20. srpna 2016, odjezd v 11 hodin od budovy muzea, návrat cca 18:30 hod. Přihlášky se zálohou 200 Kč
v kanceláři muzea

Nabízíme:
- dvousměnný nepřetržitý režim služby
- šest týdnů dovolené
- příjemný kolektiv
- ubytovnu
- zaměstnanecké benefity
- nástupní plat 21.340 Kč
Požadujeme:
- SŠ vzdělání ukončené maturitou
- výborný zdravotní stav
- trestní bezúhonnost

Více informací získáte při vaší osobní
návštěvě po dohodě s personálním
oddělením
Název firmy: Vězeňská služba České republiky
WWW stránky: www.vscr.cz/mirov
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Janíčková
E-mail: : jjanickova@vez.mir.justice.cz
Telefon: 583 488 230
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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.

Informace o 1. výzvě kotlíkových dotací v Pardubickém kraji
Dne 17. 12. 2015 vyhlásil Pardubický kraj 1. výzvu k podávání žádostí na poskytnutí
dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně
plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Cílem tohoto programu
je snížit emise z lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického kraje.

Celkem bylo řádně v termínu podáno 1049 žádostí o kotlíkovou
dotaci. Nejvíce žádostí, jak je uvedeno níže v grafu, bylo podáno
z katastrálních území spadajících pod obec Hlinsko. V grafu jsou
uvedeny obce s 10 a více žádostmi.
Z předložených žádostí byl největší zájem o kombinovaný kotel
na uhlí a biomasu, nejmenší o kotel na uhlí. Rozdělení dle zájmu
o nový emisní zdroj uvádí následující tabulka a graf.
Z důvodu vyčerpání 100 milionové alokace na první výzvu byl
příjem žádostí ukončen v pátek 29. 1. 2016 v 14:30 hodin. Následně proběhlo hodnocení přijatých žádostí z pohledu formálních náležitostí a z pohledu splnění podmínek dotačního programu, resp. výzvy. Úspěšné žádosti byly projednány a schváleny
v Radě Pardubického kraje dne 30. 3. 2016 mimo případy, kdy
jedna osoba podala více žádostí. Tyto žádosti byly projednány
a schváleny v Zastupitelstvu Pardubického kraje dne 21. 4. 2016.
Aby bylo možné vyhovět maximálnímu množství podaných žádostí, bylo Radou PK schváleno navýšení alokace výzvy na vyhovující výši. S úspěšnými žadateli byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (aktuálně 991). K celkové realizaci požadované
výměny musí dojít do 6 měsíců od uzavření
smlouvy. V případě souběžné žádosti do


Nové zelené úsporám, musí být reali13 %
zace provedena do konce roku 2016.
16 %
Pardubický kraj předpokládá vyhlášení druhé výzvy tzv. kotlíko
vých dotací v září letošního roku
16 %

s alokací přibližně 60 mil Kč.
35 %
Děkujeme všem zájemcům o kotlí
kové dotace!
20 %

Typ kotle
1 Kombinovaný kotel (uhlí/biomasa)
2 Kotel na biomasu
3 Kondenzační kotel na plyn
4 Tepelné čerpadlo
5 Kotel na uhlí

počet
369
211
170
167
132

XVI. ročník Cesty na severozápad
V neděli 5. června odvážlivci všech věkových kategorií opět
vyrazili na kolech Cestou na severozápad. Na již tradiční
asi dvanáctikilometrové trase, vedoucí po lesní silničce mezi
Udánkami a Hřebečským hřebenem, pro ně moravskotřebovští skauti připravili 16 traťových kontrol. Plnily se na
nich úkoly praktické, znalostní, akční i vyloženě recesní,
jejichž společným mottem bylo putování divočinou po stopách dávných průkopníků. Úsilí pořadatelů podpořilo i příjemné počasí, které vylákalo na trať 84 účastníků. Může se
to zdát málo, ale s ohledem na souběh s jinými akcemi ve
městě je to pěkné číslo. Cesta na severozápad má svoje věrné, ale přibylo i hodně nových tváří a potěšila účast mnoha
rodinných týmů. Věkové spektrum aktivních účastníků sahalo od tří do šedesáti tří let. Soudě podle ohlasů se letošní
„Cesta“ líbila, nejvíce samozřejmě akční a zábavná stanoviště, jako lov „bizonů“, jízda „vláčkem“, střelba ze vzduchovky a luku, krmení živého psa apod. Na organizaci se
podílelo 40 pořadatelů, kterým patří velký dík, stejně jako
městu Moravská Třebová za finanční podporu, střeleckému
klubu mládeže SBTS v Moravské Třebové za pomoc a samozřejmě všem účastníkům za to, že s námi i letos vyrazili
na severozápad (více informací a fotografie na junak.mtrebova.cz/cnsz). Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Aktuálně
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Fotofestival má za sebou první třetinu
Letošní moravskotřebovský Fotofestival ještě
zdaleka nekončí, ale první dílčí zhodnocení již
provést lze. Představil se v inovované podobě,
kdy hlavním pořadatelem se staly Kulturní služby města Moravská Třebová. Začal o víkendu
20.-22. května celou řadou zajímavých akcí.
V pátek to bylo otevření výstavy Youngfoto
v dvoraně muzea spojené s vyhlášením vítězů
soutěže. Ceny úspěšným mladým fotografům
předávali starosta města Miloš Izák a držitel ceny
Young Wildlife Photographer of the Year 2015
Ondřej Pelánek. Ten pak v podvečer společně se
svým otcem zahájili výstavu vlastních fotografií
Fotky z divočiny a doplnili ji neméně poutavou
přednáškou. Sobota 21. května byla vyhrazena
otvírání dalších výstav po městě. Ve vestibulu
Úřadu práce v Cihlářově ulici vystavuje Radek
Lepka, naproti v Pizza Café Jan Maixner, na
radnici Eva Stanovská, Erika Buchalová a Petr
Šulc, v prostorách Městského úřadu v Olomoucké ulici můžete zhlédnout fotografie Stanislava
Odvářky, Ivo Batouška a také Fotoklubů Lito-

vel, Ostrava a Svitavy. Odpoledne pak v budově
muzea probíhaly workshopy a večer se kinosál
muzea zaplnil diváky na divadelní představení
Škola malého stromu v podání Ivety Duškové
a Petry Bílkové. Vrcholem zahajovacího víkendu byla bezesporu neděle 22. května. Do Moravské Třebové zavítal zpěvák a fotograf Dan Bárta,
aby zde otevřel výstavu svých fotografií vážek,
vystoupil s přednáškou, jak se takové droboučké
objekty fotí, a především koncertoval ve dvoraně
muzea. Jeden zážitek větší než druhý, kdo si ho
nechal ujít, může litovat. Aby byl výčet úplný,
je zapotřebí doplnit ještě výstavu Mistři černobílé fotografie na ochozu dvorany muzea, výstavu
Formule 1 Jiřího Křenka ve výstavní síni zámku a druhou část výstavy otce a syna Pelánkových ve vestibulu sociálních služeb. Fotofestival
tedy stále ještě nabízí vskutku rozsáhlé a zajímavé menu, bylo by škoda ho nevyužít. Všechny výše jmenované výstavy jsou otevřeny až
do 30. srpna 2016. Bližší informace najdete na
www.fotofestivalmtrebova.cz.
Robert Jordán

9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
26.8.

Srdečné poděkování
Dne 14. května 2016 v 11:00 hodin tomu bylo
50 let, kdy jsme na naší radnici, na stejném místě v obřadní síni, oslavili naši zlatou svatbu. Obřad byl připraven s velkou pečlivostí a pro nás to
byl velmi milý a příjemný slavnostní den. Velké
poděkování patří starostovi Miloši Izákovi, který
nás oddával a Martině Řehůřkové a Martině Horké za profesionální přípravu a průběh oslavy. Po-

2.7.

27.8.

děkování patří i Petře Zápecové, která tento náš
významný den zdokumentovala ve fotografiích.
Byl to nejen pro nás, ale i pro naše děti a přátele,
ten nejkrásnější den a jsme vděčni, že náš městský
úřad i takto děkuje svým občanům za jejich
věrnost a mnoholetou práci pro naše krásné město.
Srdečně děkují manželé Růženka a Pepa Odehnalovi,
ul. Míru 15 Moravská Třebová

'DQFH3DUW\

– Dj Choruno

Létáme s RED BULLEM
9HÿHUV%RæNRYHP
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5(752YHÿHU
Semtex XXL
$081'6(11LJKW
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– Dj J.M.X.
– Dj Maty
– Dj Slepi

– Dj J.M.X.

– Dj Choruno
– Dj Maty
– Dj Slepi
– Dj Maty

– Dj Choruno

PŘIJMEME
ŘIDIČE sk.C

SKLADNÍKA/SKLADNICI
NA PROVOZOVNU

PRO REGIONÁLNÍ ROZVOZ

Velkoobchod Svitavy

Požadujeme:

Požadujeme:

Nabízíme:

Nabízíme:

- řidičské oprávnění skupiny C
- profesní průkaz
- kartu řidiče
- dopravně psychologické vyšetření
- praxe vítána
- pozitivní přístup k plnění zadaných úkolů
- trestní bezúhonost
- flexibilitu

- mzdu 20.000 Kč - 25.000,-Kč
- odměňování dle výsledků a Vašeho výkonu
- příspěvek na dopravu do zaměstnání
ve výši 3.000 Kč
- levné volání za firemní ceny,
např. neomezený tarif za 299 Kč,
- do 15. dne v měsíci celá mzda na účet
- výhodnější ceny energií pro domácnosti
- osobní účet u partnerské banky ZDARMA
- příspěvek na stravování

- pozitivní přístup k plnění pracovních
úkolů
- trestní bezúhonost
- zodpovědnost a spolehlivost
- časová flexibilita

- mzda až 20 000 Kč
+ další odměny dle odvedené práce

- levné volání za firemní ceny,
např. neomezený tarif za 299 Kč,
- do 15. dne v měsíci celá mzda na účet
- výhodnější ceny energií pro domácnosti
- osobní účet u partnerské banky ZDARMA
- příspěvek na stravování

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

kontakt: 606 045 305

více na www.qanto.cz - sekce kariéra
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Letní kulturní kalendář - červenec a srpen 2016

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 v červenci a srpnu hodinu před začátkem představení. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127 Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová zastřešují fotografickou
přehlídku FOTOFESTIVAL – výstavy jsou přístupné v otevírací
době muzea, zámku a institucí a úřadů, kde jsou výstavy
instalovány. Fotofestival bude trvat do 30. 8. 2016. Dan Bárta –
“Dragonflysphere” - výstavní síň muzea. Ondřej a Martin Pelánkovi
- “Fotky z divočiny” - velká klubovna muzea. Mistři černobílé
fotografie - “Akt” - ochoz dvorany muzea. Youngfoto - výstava
vítězných fotografií “Příroda v blízkosti mého města - blízká
divočina”- dvorana muzea/Ondřej a Martin Pelánkovi - “Fotky
z divočiny ENTREÉ” - vestibul sociálních služeb, ul. Svitavská/
Jan Maixner - Pizza Caffé, ul. Cihlářova /Radek Lepka - vestibul
Úřadu práce, ul. Cihlářova / Eva Stanovská - vestibul radnice,
Petr Šulc a Erika Buchalová - radnice, náměstí TGM / Jiří Křenek “Formule 1 na zámku+” výstavní sály zámku Moravská Třebová/
Stanislav Odvářka “Panoramata”, Ivo Batoušek (leader skupiny
Jumping Drums) “Japonsko očima bubeníka”, Fotoklub Svitavy,
Fotoklub Litovel, Fotoklub Ostrava - v budově Městského úřadu,
ul. Olomoucká / Více informací na www.fotofestivalmtrebova.cz
Městské muzeum Moravská Třebová, tel.: 461 544 285, 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. Stálá expozice Holzmaisterovy
sbírky mimoevropského umění, Stálá expozice Galerie Františka
Strážnického.
Zámek Moravská Třebová, e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz,
zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, kontakt:
461 312 458 – pokladna zámku, 731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku, otevírací doba červenec - srpen:
pondělí: zavřeno, úterý - neděle: 10:00 - 17:00, prohlídky
s průvodcem začínají v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
a 16:30, poslední prohlídka s průvodcem: 16:30.
Kulturní kalendář na červenec a srpen 2016 zahrnuje všechny
akce pořádané jednotlivými subjekty Kulturních služeb města
Moravská Třebová a u každé akce je označena pořádající
organizace.

Červenec

16. 7. 18:00 ZÁMEK - OŽIVLÉ PROHLÍDKY Prokletí rodu Waldorffů divadlo Exulis - Zámek Moravská Třebová
16. 7. 17:00 KINO „DOBA LEDOVÁ: Mamutí drcnutí“ /USA/, český
dabing, 2D - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT
16. 7. 19:00 KINO „DOBA LEDOVÁ: Mamutí drcnutí“ /USA/, český
dabing, 2D - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT
18. 7. 17:00 KINO „ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM“ /USA/,
český dabing, 2D - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT
18. 7. 19:00 KINO „LUCIE - PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY“ /ČR/, 2D,
30 LET POPULÁRNÍ SKUPINY LUCIE - KSMT
20. 7. 17:00 KINO „DOBA LEDOVÁ: Mamutí drcnutí“ /USA/, český
dabing, 2D -DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT
20. 7. 19:00 KINO “TEORIE TYGRA“ /ČR/, 2D, KSMT
21. 7. 17:00 MUZEJNÍ VYCHÁZKA - “Archeologické lokality
v Moravské Třebové”, sraz u muzea, Městské muzeum
23. 7. 10:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ
“Country dvoreček - vystoupení hudební skupiny Proč ne band” Dvorek ul. Cihlářova - KSMT
23. 7. 16:00 - 24:00 FESTIVAL COUNTRY HUDBY
“Moravskotřebovský bramborák” Zámek Moravská Třebová, KSMT
30. 7. 10:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ “Jazz Jiřího Palána” vystoupení jazzových hudebníků - Dvorek ul. Cihlářova - KSMT
30. 7. 22:00 NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU Zámek Moravská Třebová

Srpen
6. 8. 10:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ “Pohybové studio Háčko”
ukázky tanečních vystoupení - Dvorek ul. Cihlářova - KSMT

2. 7. 8:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ - “Bleší trh” - Dvorek ul.
Cihlářova - KSMT

6. 8. 18:00 ZÁMEK - OŽIVLÉ PROHLÍDKY - Nebezpečné známosti divadlo Exulis, Zámek Moravská Třebová

7. 7. 17:00 MUZEJNÍ PŘEDNÁŠKA - “Válka 1866 a Moravská
Třebová - Vesele tam a smutně zpátky”, Městské muzeum

8. 8. 17:00 KINO „HLEDÁ SE DORY“ /USA/, český dabing,
2D, DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT

9. 7. 22:00 NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
- Zámek Moravská Třebová

8. 8. 19:00 KINO „BLÁZNIVÁ PĚTKA“ /Francie/, 2D, KSMT

10. 7. 16:00 DIVADLO NA ZÁMKU Dětské divadelní představení
“Hledá se Evelína” (divadlo Slunečnice)
Zámek Moravská Třebová, KSMT
11. 7. 17:00 KINO „ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: Čiperná jízda”
/USA/, český dabing, 2D - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT
11. 7. 19:00 KINO „MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU“ /USA/,
české titulky, 2D - KSMT
13. 7. 17:00 KINO „ANGRY BIRDS“/USA/ český dabing, 2D DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT
13. 7. 19:00 KINO „HRA PENĚZ“ /USA/, české titulky, 2D - KSMT
16. 7. 10:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ “Střelecký klub mládeže”
praktické ukázky - Dvorek ul. Pivovarská (za Komerční bankou) KSMT

10. 8. 17:00 KINO “HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR”
/Německo, Švýcarsko/ rodinný film, 2D, KSMT
10. 8. 19:00 KINO “SEZN@MKA“ /ČR/, 2D
- NOVÝ ČESKÝ FILM - KSMT
13. 8. 17:00 KINO “TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ“ /USA/, český dabing
2D - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ - KSMT
13. 8. 19:00 KINO “UČITELKA“ /ČR/, 2D NOVÝ ČESKÝ FILM - KSMT
13. 8. 10:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ “Pavlína Boučková a Jiří
Michálek” hudební vystoupení - Dvorek ul. Stará - KSMT
13. 8. 22:00 NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU - Zámek Moravská Třebová
14. 8. 19:00 KONCERT NA ZÁMKU Hudební pásmo písničkářky

Kultura
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Evy Henychové na nádvoří zámku - KSMT

s DDM Maják Moravská Třebová - Dvorek ul. Cihlářova - KSMT

15. 8. 17:00 KINO „DĚDA“ /ČR a SR/, rodinný film, 2D, KSMT

20. 8. 14:00 Příjezd markrabetě Karla (IV.) v podání herce
a zpěváka Jana Kopečného - historický průvod a přivítání
vzácného hosta městskými konšely u budovy fojtství (radnice)
na šenku (náměstí) roku 1341 - náměstí TGM
18:00 - 24:00 Zahájení Mistrovství Evropy v akrobatickém létání náměstí TGM, slavnostní ceremoniál, koncerty hudebních skupin
v pestré žánrové směsici - zakončení festivalu Moravskotřebovské
kejkle a kratochvíle - náměstí TGM

15. 8. 19:00 KINO „ZA LÁSKOU VZHŮRU“ /Francie/,
české titulky, 2D, KSMT
17. 8. 17:00 KINO „TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ“/USA/, český dabing,
2D, DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ KSMT
17. 8. 19:00 KINO „MĚLČINY“/USA/, české titulky, 2D, KSMT
18. 8. 17:00 MUZEJNÍ VYCHÁZKA - “Meziválečná architektura
v Moravské Třebové”, sraz u muzea, Městské muzeum
18. - 22. 8. Kinematograf bratří Čadíků - letní kino vždy od 21:30,
náměstí TGM - KSMT
19. 8. 22:00 Videomapping s historickou tématikou v rámci Kejklí
a kratochvílí - projekce na budovu 3. ZŠ na Kostelním náměstí, ve
22.30 na náměstí TGM - premiérová projekce animovaného filmu
o putování budoucího císaře a krále Karla IV. v roce 1341, kdy byl
ještě markrabě moravský a nocoval v Moravské Třebové při cestě
z Prahy do Olomouce.
19. - 20. 8. FESTIVAL Moravskotřebovské kejkle a kratochvíle náměstí TGM - Knížecí louka - Zámek Moravská Třebová - v pátek
večer a v sobotu dopoledne historický tábor rytířů s koňmi a ležení
řemeslníků - historická hudba a atrakce na zámku
20. 8. 10:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ “Historická hudba - v rámci
Kejklí a kratochvílí + zábavné historicko-pohádkové dopoledne

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA
NOVÝ PROGRAM POŘÁDANÝ
MĚSTSKÝM MUZEEM
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
www.muzeummoravskatrebova.cz

20. 8. 22.00 NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU ve znamení Kejklí
a kratochvílí - Zámek Moravská Třebová
26. 8. 20:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU “Svaté neřesti”
Divadlo Artur, KSMT
27. 8. 10:00 NA DVOREČKU VE MĚSTĚ “Mažoretky Střípky” taneční
vystoupení” - Dvorek ul. Cihlářova - KSMT
29. 8. 17:00 KINO „STRAŠIDLA“ /ČR/ - nový český rodinný film, 2D,
KSMT
29. 8. 19:00 KINO „STRAŠIDLA“ /ČR/ - nový český rodinný film, 2D,
KSMT
29. 8. – 31. 8. MUZEJNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Malá škola
archeologie, Městské muzeum
31. 8. 17:00 KINO „MŮJ KAMARÁD DRAK“/USA/ český dabing, 2D,
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ, KSMT
31. 8. 19:00 “STAR TREK: DO NEZNÁMA” /USA/, české titulky, 2D

21. 7. 2016 v 17:00 MUZEJNÍ VYCHÁZKA
“Archeologické lokality v Moravské Třebové”
sraz u muzea
Kostelní náměstí,
Moravská Třebová
21. století

Sídliště z doby bronzové
v místě dnešního
zámku - 1100 př. n. l

9. 7. a 30. 7. - 22:00 - NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
16. 7. - 18:00 - ZÁMEK - OŽIVLÉ PROHLÍDKY
Prokletí rodu Waldorffů - divadlo Exulis
- Zámek Moravská Třebová

Zámek
Moravská
Třebová

strana 8 / červenec 2016

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Co se v noci děje v ZŠ Palackého?
Coby - spí se. I my jsme zde spali z pátku 3. 6.
na sobotu 4. 6. Po vyučování jsme si nachystali
ve třídě prostor na spaní. Chvíli jsme si odskočili
domů a v 17 hodin se vrátili do školy, kde jsme
roztáhli karimatky i spacáky a vydali se za příznivého počasí do DDM opékat buřtíky a zahrát
si hry, prolézat tunelem, skákat v pytlích, skládat tajnou zprávu. Po úklidu jsme cestou zpět
hráli stopovanou – úkoly byly bezva a než jsme
se nadáli, byli jsme zpět ve škole. Zde nás čekalo v kuchyňce batikování, příprava drobného
občerstvení a výroba obrázků z pěny na holení.

Pak nás čekalo to nejtěžší – vrátit se chodbami
zahalenými do tmy do třídy. Nevěřili byste, co
jsme všechno viděli a slyšeli. Hlavně ta červená světýlka nás děsila. Vše jsme společnými silami zvládli. I do bazénu jsme došli. Půlnoční
koupání. Super zážitek! Vše ale jednou skončí,
tak jsme museli vlézt do spacáků a paní učitelka nám četla pohádku. Někteří jsme ji už ani
neslyšeli, někteří… Zkrátka jsme si to společně moc užili a děkujeme za pomoc děvčatům
z vyšších ročníků, rodičům a také pracovníkům
DDM za poskytnutí prostoru.
Žáci 3. C

Úspěchy zpěváků ze ZŠ Palackého
V pondělí 18. 4. proběhlo v koncertním sále na moravskotřebovském zámku oblastní kolo pěvecké
soutěže Zpíváme pro radost pořádané DDM Moravská Třebová ve spolupráci se ZUŠ Moravská
Třebová. Do tohoto kola postoupili nejúspěšnější
zpěváčci školy z kola školního. Dobrý výběr byl
potvrzen dosažením krásných výsledků v silné
konkurenci žáků z třebovských i okolních škol.
Získali jsme tato umístění:
Kategorie I. – 1. třídy – populární píseň – 2. místo
Leona Bártová z 1. B, 3. místo Patricie Bártová
z 1. B
Kategorie II. – 2. a 3. třídy – lidová píseň – 1. místo

Kristýna Klíčová z 2. C, ČU – Veronika Oyelakin
z 2. A
Kategorie III. – 4. a 5. třídy – lidová píseň – 2. místo Václav Pavelka ze 4. A, populární píseň 1. místo
– Eliška Konečná ze 4. A
Kategorie IV. – 6. a 7. třídy – lidová píseň – 2. místo Jan Haas z 6. A
Velké poděkování patří dětem za úspěšnou reprezentaci naší školy, učitelům hudební výchovy za
přípravu žáků na soutěž a Sylvě Jarůškové za organizaci školního kola a pomoc při organizaci oblastního kola soutěže.
Alena Přidalová

Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s.
si Vás dovoluje pozvat na 1. ročník fotbalového

Memoriálu Jaroslava Hanáka
23. červenec 2016 ve 13:00
na fotbalové hřišti v BORŠOVĚ

Za účasti týmů: TJ Sokol Boršov, TJ Sokol Dlouhá Loučka a TJ Metra Linhartice.
Mezi utkáními Vás čeká přátelský zápas staré gardy hráčů TJ Sokol Boršov
a SK Líšeň a další doprovodný program.
Těšíme se, že přijdete podpořit fotbalisty a strávit s námi
příjemné fotbalové odpoledne.

Aktuality

Hledá se vítěz
Ve čtvrtek 9. 6. se konal na Knížecí louce
3. ročník cyklistické soutěže Hledá se vítěz.
Na základní škole Palackého se přihlásilo přes 70 dětí, které se s velikým elánem
a radostí pustily do souboje o umístění. Počasí nám přálo a všichni závodníci si soutěž užívali. V několika kategoriích byl tak
veliký zájem, že se cyklisté museli rozdělit
do více rozjezdů. Závod nebyl z nejlehčích,
ale všichni se s ním poprali na výbornou.
S velikou radostí musím napsat, že se nám
podařilo získat většinu míst „na bedně“.
Všem rodičům, kteří věnovali svůj čas a přišli povzbuzovat, mnohokrát děkuji za podporu a dětem za nadšení a radost v souboji
s ostatními účastníky.
Naše úspěchy:
Minižactvo dívky:
1. místo – Dvořáková Pavlína
2. místo – Hotařová Viktorie
3. místo – Krajčiová Barbora
Minižactvo chlapci:
3. místo – Maňas Jan
Předžactvo dívky:
2. místo – Nastoupilová Nela
3. místo – Kubínová Laura
Předžactvo chlapci:
2. místo – Ladra Tadeáš
3. místo – Marek Lukáš
Mladší žákyně:
1. místo – Sedláková Kristýna
2. místo – Dvořáková Petra
3. místo – Matoušková Jana
Mladší žáci:
1. místo – Haas Josef
3. místo – Krajči Matěj
Starší žákyně:
1. místo – Orálková Kamila
Starší žáci:
1. místo – Soukal Lukáš
Kadeti:
3. místo – Kyncl Dominik
Za základní školu Palackého Lucie Krajčiová

ZŠ Palackého se daří
1. června se na našem hřišti konalo krajské kolo
Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů
(OVOV). Tuto soutěž založili olympijští šampioni v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle,
jejichž cílem je motivovat děti ke sportu na základě vlastní zkušenosti. Školáci tu plní 9 disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Pokud
se zlepšují, získávají bronzové, stříbrné, zlaté
a diamantové odznaky. Nejlepší sportovci, kteří projdou školním i krajským kolem, se mohou
probojovat až do republikové ho finále, které se
koná 9. a 10. září v Brně. Zde zažijí neopakovatelnou atmosféru a setkají se s mnoha olympioniky a sportovními osobnostmi. Na to vše se
mohou právem těšit i mladí sportovci právě ze
ZŠ Palackého. Kdo patří mezi naše nejlepší jednotlivce? Lucie Dolečková, Natálie Kasalová,
Radek Cápal a Bruno Zeman. A za družstvo nás
reprezentovali tito žáci: Eliška Cedzová, Nicole Vacková, Kristýna Škrabalová, Hana Hájková, Jan Žouželka, Filip Sedláček, Lukáš Soukal
a Martin Šmerda. Jednotlivcům i družstvu držme
v září pěsti.
Učitelé a žáci ze ZŠ Palackého

Informace
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Oblastní charita Moravská Třebová
Setkání seniorů se uskuteční 4. 7. v 10:00 hod.
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 13. 7. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora
sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy
rádi zodpovíme na tel. č. 734 797 498. Půjčovna
zdravotních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. v budově charity v ul.
Svitavské 44, M. Třebová. Změna v půjčovně pomůcek - od 15. června nastala změna kontaktní
osoby, kterou je Blanka Kolářová, telefonní číslo
733 742 028, e-mail: blanka.kolarova@mtrebova.charita.cz. Charitní šatník je v provozu v budově charity v ul. Svitavská 44, Mor. Třebová od
pondělí do pátku od 8:00 do 15:30 hod. Kontaktní
osobou je Vlastimil Endl, tel. č. 739 002 744, e-mail: vlastimil.endl@mtrebova.charita.cz.
STD Ulita
V červnu se naši klienti zúčastnili společenské
akce, kde na bowlingu ve Svitavách hrou ve dvou
družstvech zažili spoustu zábavy, při které se ještě více stmelil stávající kolektiv. Program byl zakončen společným obědem, procházkou centrem
města a skvělou zmrzlinou.
DS Domeček
Na začátku měsíce si zajeli klienti s pracovníky
služby zasportovat na minigolf do Starého Města
u Moravské Třebové. Při této příležitosti se podívali do přírodního areálu Javorka v České Třebové. Příjemným zakončením pěkného slunečného
dne bylo opékání špekáčků a relaxace v nedalekém lese u Moravské Třebové. V polovině července je naplánován výlet na hrad Bouzov.
SAS Šance pro rodinu
Provozní doba terénní služby - 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.
Služba funguje v oblasti práce s rodinou. Pracuje-

me s rodinami v krizové situaci a snažíme se najít
společně s rodinou nejvhodnější řešení.
Občanská poradna
Poskytuje poradenské služby, zpracování návrhů na oddlužení, podporu při zpracování žádostí
o povolení splátkových kalendářů aj. Poradenství
je bezplatné a je určeno osobám, které mají finanční potíže, nebo jim finanční potíže mohou
v blízké budoucnosti vzniknout. Mezi nedávno
řešené případy patří zpracování návrhu na rozvod, návrhu na povolení oddlužení, kontrola
nájemních smluv a řada dalších. Na Občanskou
poradnu se můžete obrátit osobně v pondělí a ve
středu od 8–12 hod. a 13–17 hod., v úterý v době
od 8–12 hod. a ve čtvrtek v době od 13–17 hod.
Poradna sídlí v ulici Komenského 20 v Moravské Třebové (v budově VYKO). Dále se lze s poradnou poradit telefonicky na čísle 736 503 393
či prostřednictvím e-mailu: poradna@mtrebova.
charita.cz.
Dobrovolnické programy
Stále hledáme dobrovolníky do tří akreditovaných programů: Lebeda, Kamarád a Déčko.
Pokud se chcete stát našim dobrovolníkem, navštivte nás nebo se ozvěte. Kontaktní údaje pro

Olympiáda vědeckých
talentů – Intel ISEF
Ve dnech 7.–13. května Renata Štaffová, nyní již
absolventka Gymnázia Moravská Třebová, reprezentovala Českou republiku v jedné z nejprestižnějších mezinárodních soutěží Intel ISEF v oblasti
středoškolského vědeckého bádání. Soutěž se konala ve městě Phoenix (stát Arizona) v USA. Renata sice na stupínek vítězů nedosáhla, ale zpět si
dovezla mnoho nových poznatků, seznámila se
s novými kamarády a procvičila si angličtinu. GMT

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 Oblastní charity, Svitavská 655/44.
CPP - centrum pěstounské péče
Ve službě došlo od 1. 6. ke změně vedoucí služby a odborného pracovníka. Vedoucí služby je
Martina Jínková, tel. č. 733 742 083, e-mail:martina.jinkova@mtrebova.charita.cz a odborným pracovníkem Vendula Kouřilová, tel. č.
733 742 024, e-mail:vendula.kourilova@mtrebova.charita.cz. Centrum PP sídlí nově na adrese Komenského 20, Moravská Třebová (budova
VYKO u autobusového nádraží).

Akademie I. ZŠ
V úterý 31. května proběhla školní akademie
naší školy ve velkém sále ZUŠ na zámku. Hned
v úvodu byly paní ředitelkou pasovány na prvňáčky děti z přípravné třídy. Poté následoval
pestrý program, který si připravili žáci prvního
i druhého stupně. Diváci, kterých byl plný sál,
mohli zhlédnout taneční a pěvecká vystoupení,
hru na klavír a na flétny, či literárně-dramatická
vystoupení v mateřském jazyce i v angličtině.
Zajímavý program připravily tři žákyně 5. ročníku, které opustí naši školu na víceleté gymnázium - gymnastické vystoupení, pěvecká sólová
vystoupení s doprovodem klavíru i karaoke zpěv.
Jako každý rok se všichni velmi těšili na vystoupení žáků 9. ročníku. Ti nezklamali, předvedli
scénky o různých typech učitelů, čímž rozesmáli
publikum. Z odezvy rodičů můžeme i letos s radostí konstatovat, že se nám akademie velice
vydařila. Zároveň chceme tímto poděkovat vedení ZUŠ za zapůjčení sálu. Jarmila Olšovská

Tábor s twirlingem

22.-26.8.2016 v Rychnově na Moravě
Mažoretková a twirlingová skupina Espiral Moravská Třebová pořádá
letní tábor pro širokou veřejnost s výukou twirlingových prvků,
gymnastických základů a taneční průpravy
Určeno pro: všechny děti ve věku 5 – 12 let, které se chtějí naučit něco nového.
CENA:

1.750,- Kč

Tábor zajišťuje: ubytování, stravu, pitný režim, pronájem tělocvičny a práci trenérek

Bližší informace: Bc. Jitka Štolová, Boršov 42, 569 21 M.Třebová 3
Tel. 725 562 015, e-mail: espiralmt@seznam.cz
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Než jsme se nadáli, máme tady prázdniny
a s nimi čas sluníčka, dovolených a letních táborů. Dům dětí a mládeže jich i letos připravil
několik, a to v průběhu celých prázdnin. Děti
si mohly zvolit tábory všeobecně zaměřené, ale
také specializované, jako např. armytábor, horolezecký, atd. Pro děti, které nechtějí být přes
noc mimo své domovy, jsou připravené tábory
příměstské. Přejeme všem, aby se jim společně
strávený čas líbil a příjemné vzpomínky je provázely celé léto.
Velké poděkování patří vedoucím zájmových
kroužků, kteří se mnohdy podílí na přípravě a realizaci letních táborů, ale především se dětem věnují celý školní rok. Předávají jim své zkušenosti
a bez jejich obětavosti a nadšení by nic z toho nebylo možné. Budeme se s nimi i dětmi těšit zase
na viděnou v kroužcích, které se rozběhnou v novém školním roce. Rádi bychom tímto poděkovali také spolupracujícím organizacím, bez jejichž
pomoci by některé akce nebylo možné uskutečnit. Tak tedy, milí přátelé DDM, děkujeme.
Předběžná nabídka zájmových kroužků na
školní rok 2016/2017
Taneční
Solimánky a břišní tance pro mladší i starší dívky, mažoretky mladší i starší, street – dance, taneční pro MŠ

Školní družina v I. ZŠ
Naši školní družinu v uplynulém školním roce
navštěvovalo 23 dětí od přípravné až po 4. třídu.
Školní rok utekl jako voda, udělejme si jeho malou rekapitulaci. Měsíc září se nesl v duchu vzájemného poznávání. Děti se seznámily s novou
paní vychovatelkou a s nově příchozími prvňáčky.
Jednou z prvních akcí bylo Křídové odpoledne –
malujeme cestu do školy. Svátek strašidel Halloween jsme oslavili vydlabáváním dýní a v jejich
světle jsme si přečetli strašidelnou pohádku O čarodějnici a dýni. Svatého Martina jsme si připomněli pověstí o svatomartinských husách. Poslední listopadový týden jsme si začali připravovat
vánoční výzdobu, vyrobili jsme i družinový adventní věnec. Celý měsíc nám zdobil družinu živý
osvícený stromeček. Ve školní kuchyňce jsme si
upekli perníčky, které jsme druhý den zdobili. Poslouchali jsme koledy, vyzkoušeli jsme některé
vánoční zvyky, děti si přinesly cukroví a drobný
dárek pro svého kamaráda. V lednu jsme si připomněli Tři krále, v únoru jsme si připravili maškarní karneval. Březen byl ve znamení Velikonoc.
Vyrobili jsme si velikonoční dekorace a upekli beránka, který se nám povedl a dětem moc chutnal.
V dubnu jsme „odemkli jarní bránu“ a těšili se na
pěkné počasí a hry venku. V květnu jsme navštívili interaktivní výstavu hlavolamů na zámku. Svátek dětí jsme si užili společně s kamarády, kteří
navštěvují kroužek DDM Větrník. Vyrazili jsme
vlakem do bazénu v České Třebové a pořádně si
užili vodní radovánky. Celým školním rokem nás
ve družině provázel projekt Malujeme pohádku.
Vždy v pátek po obědě jsme společně četli pohádku, a tu jsme výtvarně ztvárnili. Pohádky si
vybíraly samy děti, některé z nich přinesly knihu
vlastní. Nejoblíbenější se stala pohádka O veliké
řepě, kterou jsme dramaticky ztvárnili na školní akademii.
Monika Sádecká, vychovatelka

Sportovní
Aikido pro děti i dospělé, atletika, badminton,
basketbal, bowling, drumming, fitko pro mládež,
fitness pro ženy, florbal začátečníci i pokročilí,
gymnastika, jezdecký a voltiž, in-line, kopaná
pro MŠ, jóga, jumping, hula hoop, kalanetika,
kolektivní sporty, kopaná žáci, korfbal, lezení na
umělé stěně, plavání, rytmika, smíšený volejbal,
squash, stolní tenis, střelecký, šachy, tang-soo-do (karate), thaibox
Výtvarné a rukodělné
Keramické kroužky, kouzelná výtvarná dílna,
piráti, praktická dívka, stonožka, šikulové, šití,
šperky pro radost, točení na kruhu
Hudební
Akordová doprovodná kytara pro začátečníky
i pokročilé, flétna
Jazykové
Angličtina, němčina
Ostatní
Agility – pes, můj kamarád, astronomický, fit
dívka, fotografický, karaoke, kuchtíci, moderátor – komentátor, větrník – pohyb a turistika
Nabídka zájmových kroužků bude upřesněna
v průběhu prázdnin. Podrobnosti a konkrétní
informace ohledně vedoucích a prvních schůzek kroužků budou vydány v samostatné informační brožuře, kterou děti obdrží ve školách
na začátku školního roku. Informace též na
tel. číslech DDM.
Pracovníci DDM

Poděkování
Upřímně děkuji všem, kteří se podíleli
na důstojném rozloučení s mou manželkou Květou Štefkovou - zaměstnancům
Pohřební služby v Moravské Třebové, dále
vedení II. základní školy v ulici Palackého, učitelskému sboru a především dětem
či bývalým žákům, kteří se přišli rozloučit
se svou učitelkou. Poděkování patří také
všem ostatním, kteří mé milované manželce přišli říci poslední sbohem. Děkuji za
květinové dary, věnce a projevy soustrasti.
Jaroslav Štefek, manžel a zarmoucená rodina

Výlet do Mladějova
Na výlet do Mladějova jsme jeli vláčkem. Na
zastávce jsme vystoupili a došli jsme k muzeu.
Čekala na nás paní Kopřivová s kolegyněmi
a pozvaly nás dovnitř do místního občerstvení. Tam jsme se nasvačili a šli jsme se podívat
na prohlídku muzea. Viděli jsme expozici starých motorek, kočárků, zemědělské techniky.
Děti se také pozdravily s horníkem Béďou. Na
traktorech se děti mohly vyfotit. Potom jsme
přešli na nástupiště, kde jezdí parní vláček.
Mohli jsme si nastoupit do vozu pro přepravu
horníků, podívali jsme se na vagony v depu.
Viděli jsme unikátní lanový bagr a mohli jsme
se vyfotit před starým vagonkem. Pro děti to
byl obrovský zážitek, vše si mohly vyzkoušet,
mohly se nechat vyfotit a zažily jízdu vláčkem.
Děkujeme paní Kopřivové za pěkné přivítání a skvělou exkurzi.
Kolektiv MŠ Sušice

Tvořivé středy školní družiny pokračují
Školní rok je u konce a tak si dovolíme Vás informovat o dalších aktivitách v naší školní družině. V dubnu chceme připomenout několik
zajímavých akcí. Byly to Den Země, kdy jsme
vyčistili lesík v Udánkách se separováním odpadu. Další týden to byla exkurze do VSŠ a VOŠ
MO, kde nás přivítal i provedl celým areálem K.
Burian, kterému touto cestou mnohokrát děkujeme. Květnové počasí nám přálo, tak jsme jeli
autobusem do Starého Města na letiště. Děti zde
mohly zhlédnout přehlídku českých i zahraničních letadel a letadýlek, zasoutěžily si, občerstvily se a s nápady na kresby i malby letadel
se spokojeně vrátily ke škole. V následujícím

týdnu jsme stavěli domečky pro skřítky v lese
v Udánkách, pak jsme „chytali na pasece motýlky“ se soutěžním odpolednem v přírodě. Na
dětský den jsme se vydali na vycházku na zámek, kde jsme si užili krásné odpoledne. Další
týden „letem světem“ jsme se vydali na daleké
cesty napříč celou zeměkoulí. Od Ameriky, Evropy, Afriky, Asie až do Austrálie. Celý školní
rok jsme završili výletem vlakem do Městečka Trnávky s výšlapem na Cimburk a opékáním buřtů. Za kolektiv ŠD ZŠ Palackého Vám
přejeme krásné léto.
Petra Marossyová

Vitamínový den

Tak jako každý rok, uspořádali jsme v mateřské
školce Zvoneček výlet do Útěchova ke koním.
Letos na nás čekal nově upravený výběh a pět
koníků. Za pěkného počasí se děti postupně vystřídaly a svezly se na konících. Velké poděkování patří Editě Weissarové, za pozvání a svezení.
Naše velké díky patří panu Škeříkovi, který nám
pomáhal vodit koně. Bára Švestková z DDM
pro děti připravila zábavu a hru, v čase kdy děti
čekají na svezení. Moc děkujeme za zpříjemnění čekání. Po skončení programu u koní jsme
všichni přešli na zahradu k manželům Haasovým. Už tradičně jsme si zde mohli opéct párky
pro dvě třídy dětí. Na posečené louce bylo pro
nás připraveno posezení. Velice si vážíme spolupráce a pohostinnosti manželů Haasových, moc
děkujeme za skvělé zázemí. Tento výlet jsme
si opravdu užili, děti byly spokojené a plné zážitků.
Kolektiv MŠ Zvoneček, Piaristická

V úterý 7. 6. si pro ZŠ Palackého firma MK fruit,
která nám na základě projektu Ovoce a zelenina do
škol dodává čerstvé plody, připravila besedu o stravovacích návycích. Děti si připomněly potraviny,
které jsou zdraví prospěšné a potraviny, které zdraví neprospívají. Podívaly se, jak se lisují ovocné či
zeleninové šťávy, které měly možnost i ochutnat.
S chutí ochutnaly i banánový koktejl nebo mošt.
Kromě toho si děti vyrobily špíz z ovoce a zeleniny, který na špejli dlouho nevydržel. Byla radost
sledovat, jak dětem chutná. Mnohé zajímalo, jak si
vypěstovat ananas v domácích podmínkách a dozvěděly se, jak vypadají kakaové boby, ze kterých
se vyrábí lahodná čokoláda. Všichni věříme, že
společná ochutnávka přitáhne i ty nejzarputilejší
odpůrce ovoce i zeleniny a alespoň někteří jí přijdou
ještě na chuť. Učitelé 1. stupně ze ZŠ Palackého

Výlet do Útěchova

Historie
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Osobnosti Moravské Třebové - Boreš z Rýzmburka
Dokončení z minulého čísla
funkcí, jež hradní architektura měla. Situace na
60. let a ani budování hradu v Dlouhé Loučce
Moravskotřebovsku je přirovnávána k situaci na
Buďto byl hrad od počátku královský, Boreš si
za dobu Borešova panování příliš nepokročilo.
Borešově severočeském panství, kterou měl Bojej záhy přivlastnil a až později mu panovník
Přičemž není vyloučeno, že s přestavbou hrahrad zase odebral, nebo se jednalo o nějakou
reš z Podkrušnohoří přenést na Moravskotřebovdu začal Boreš již v 50. letech. A svědčí o tom
krátkodobou formu Borešovy perzekuce ze strai okolnosti vzniku správního a tržního centra
sko. Dlouholoučský hrad představoval profánní
Borešova dominia, dnešní Moravské Třebové.
pilíř a protipól ke krasíkovskému klášteru, který
ny krále Přemysla. Třetí možnost předpokláJako město se konstituovala prokazatelně až na
tvořil sakrální pilíř symbolicky ovládaného prodá, že Boreš byl legitimním vlastníkem hradu
konci 60. let. O Borešově kolonizační aktivitě na
a zmíněná formulace je výsledkem příjemeckého
storu a současně poskytoval Borešovi oporu při
Moravskotřebovsku vypovídají další skutečnosprostředí, ve kterém byla listina sepsána. Přeskolonizaci zdejšího kraje. Pokud můžeme věřit
ojedinělým archeologickým nálezům, existoval
tože je vydavatelem listiny Boreš, text vyhototi, mimo jiné existence vsí, v jejichž pojmenov nějaké podobě dlouholoučský hrad již v prvvili velehradští cisterciáci. Těžko říct, zda by se
vání se odráží Borešova role fundátora. Jedná se
mělo jednat o nějaký omyl nebo nepochopení.
o Boršov a Borušov. Vzhledem k omezené výní polovině 13. století. Není proto vyloučeno, že
Se čtvrtým vysvětlení přišel Vratislav Vaníček,
Boreš na předchozí existenci hradu navázal a inipovědi pramenů se zastavíme pouze u Boršova.
který se však opírá o poněkud svérázný překlad
Nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1281, kdy
cioval novou etapu v jeho vývoji. Dalším privilatinského textu. Podle něj je možné
se připomíná Jindřich z Boršova. Pravděpodoblegiem, které Borešovi vynesl koninkriminovanou pasáž chápat jako
ně se jedná o lokátora a pozdějšího rychtáře vsi.
zistentní
postoj
v
Přemyslově
Páni z Rýzmburka
„přes proměny osudu hradní pán na
Snad jej můžeme považovat za příslušníka Borepovstání, byl zisk dnešRýzmburku“. Ať už byl důvod jakýšovy klientely, která se na kolonizaci Moravskoního MoravskoBoreš (II.)
koliv, faktem zůstává, že ve dlouhé
třebovska, jak je doloženo i v jiných případech,
třebovska.
*1210/1215
řadě listin, v nichž se Boreš od zaaktivně podílela.
† 21.3.1278
čátku 50. do konce 70. let píše podle
První polovina 50. let znamenala pro Boreše slo1238 nejvyšší maršálek
hradu, je tato jediná, jež Borešovo
žité období, během kterého ztratil svoje do1249-1253 nejvyšší komorník
vlastnictví nějak zpochybňuje.
savadní postavení u královského dvora
manželka Richardis, † 26.4.?
Druhá poznámka se týká pozorua krátkou dobu byl dokonce králem
__________________________________________________________________
Slavek (IV.)
Bohuslav (II.)
Přemyslem uvězněn. Začalo to smrtí
hodného hradního areálu na okraji
1264-1272
1277-1279
starého krále Václava, po němž v roce
dnešní Dlouhé Loučky. Lokalita se
† 1.1.?
† 23.2.1280/1281
1253 nastoupil na trůn jeho syn Přepoprvé v písemných pramenech přimanželka Agáta ze Šumburka, † 1284
pomíná v roce 1267, kdy zde Boreš
mysl. Na začátku Přemyslovy vlády
_________________________________________________
vystavil darovací listinu pro augustiještě Boreš krátce setrval ve funkci
Boreš (III.)
Žofie
komorníka, kdy v čele českých přeniány eremity, kteří se usadili nedaleko
1291-1307
1308-1321
† 1312/1325
manžel Bernard z
dnešního Krasíkova. Dlouholoučský hrad, ktedáků potvrdil Přemyslovu konfirmaci
Cimburka
privilegií pro církevní instituce. Netrrý je svými rozměry a strukturou s Rýzmburkem
srovnatelný, zřejmě ve stavební podobě nepřevalo dlouho a, jak se dovídáme z drukročil dřevohliněnou formu a po Borešově smrti
hého pokračování Kosmova, v roce 1254 „byl
Konkrétní doklad sice nemáme, ale z pozdějšího
se výstavba na lokalitě zastavila. Právě velkorysý
urozený pan Boreš zatčen a v poutech uvržen do
vývoje a nepřímých pramenů celkem přesvědčirozvrh hradu vzbuzuje jisté rozpaky. Nutno říct,
vězení v Praze“. Pokud má kronikář pravdu a Bově vyplývá, že k předání území došlo skutečně
že hledání smyslu existence stavby prozatím není
nejspíše na začátku 50. let 13. století. S kolonireš byl skutečně uvězněn, nezůstal v žaláři dloupříliš přesvědčivé. Poněkud neuvěřitelně půsoho. Už v lednu následujícího roku vystupuje jako
zací Moravskotřebovska začal Boreš zřejmě až
svědek na Přemyslově listině pro řád německých
o něco později a pozvolna. Pokud uplatníme na
bí nedávno vyslovená hypotéza, že hrad užíval
rytířů, vydané během tažení do Pobaltí. A nadáMoravskotřebovsko výše zmíněný model, muBoreš napůl s královským správcem moravskotřebovského újezdu. Pravděpodobnější se jeví
le se v listinách tituluje jako Boreš z Rýzmburka.
síme konstatovat, že k založení Koruny u Krainterpretace, která vychází z reprezentativních
Vyplývá z toho, že Přemyslův zásah proti Borešosíkova jako rodového kláštera došlo až koncem
vi neměl za cíl konfiskovat majetek, ale zbavit jej
dvorských funkcí a snad i demostrovat připravenost vypořádat se s případnými politickými oponenty. Období následujících zhruba dvaceti let
Mezi letošní významná výročí bezesporu patří
ně projevilo. Zatím však rakouské jednotky
představuje v Borešových a Přemyslových vzta150. výročí prusko-rakouské války. Jejím rozsoustředěné na Moravě postupovaly v průbězích zklidnění. Přesto se Boreš už nikdy do dvorhodujícím střetnutím byla bitva u Hradce Kráhu června 1866 směrem do Čech a tudíž tedy
ských úřadů nevrátil. Přemysl mu zřejmě nemohl
lové 3. července 1866. Jednalo se o největší
i přes Moravskou Třebovou plné optimismu.
zapomenout někdejší křivdy. Z pramenů, které
bitvu svedenou na našem území v 19. století,
Počínaje prvním bojem 26. června je však zamáme k dispozici, vyplývá, že Boreš přesunul
do paměti obyvatelstva se celá válka zapsala
čala stíhat porážka za porážkou včetně hlavní
svůj zájem na budování a zvelebování rodovéna mnoha desetiletí, také proto, že další konbitvy. A tak se stalo, že 7. července bylo Moho pozemkového majetku. Sem patřilo už od 50.
fliktem, který postihl naše země, byla až prvravská Třebová plná ustupujících jednotek,
let rovněž Moravskotřebovsko. Některé doklady
ní světová válka. Pro nás je válečné střetnutí
byl na něm smutný pohled, jak tak procházeli
o tom, že Boreš byl vlastníkem a kolonizátorem
z roku 1866 o to zajímavější, že obě válčící
unavení, otrhaní a špinaví vojáci, přes město
území jsme už probrali. Považuji za důležité
strany opakovaně prošly Moravskou Třeboprojel i jejich hlavní velitel Ludwig von Bezmínit ještě dva. V listině olomouckého biskuvou. Vezměme ale běh událostí popořádku.
nedek směrem na Jevíčko a Olomouc. A za
pa Bruna ze Schauenburku z roku 1270, ve které
Vztahy prusko-rakouské nebyly v období
nimi v patách Prusové. Nastaly krušné časy
biskup pověřuje blíže neznámého Jindřich vysapo roce 1850 idylické. Navenek spojenci napro obyvatelstvo, vojsko vyžadovalo zásoby,
zením vsi, je pro vytyčení území, na němž má být
ves založena, použita východní hranice Borešovzájem bedlivě sledovali své kroky, Prusko
záhy nebylo z čeho brát. Dochovaly se četva panství. Doslova se v ní hovoří o „metas viri
chtělo získat vůdčí postavení mezi německy
né záznamy dobových kronikářů, kolik Prusů
nobilis domini Bursonis“. V jiné listině, tentokrát
mluvícími zeměmi, Rakousko o ně nechtělo
dorazilo, jak dlouho a kde bydleli, co všechjiž přímo Boreše z Rýzmburka z roku 1267, se
přijít. Roku 1864 ještě jako spojenci obsadili
no zabavovali. Válka sice skončila uzavřením
uvádí, že Boreš věnoval majetkovou nadaci krasíDánsko, vzájemný střet však už visel ve vzdumíru 23. srpna 1866, ale Prusové zůstali ve
kovskému klášteru, který je „in nostra hereditate
chu a nedal na sebe dlouho čekat. Válečné
městě až do podzimu. Prusko-rakouské válce
locavimus“ (založený v našem dědictví). Těžko
operace začaly 15. června vpádem Prusů do
se budu podrobně věnovat ve své přednášce
by mohl Boreš území označovat jako svoje děSaska. Rakousko bylo tak přinuceno válčit na
7. července v 17 hodin v kinosále muzea, na
dictví, kdyby je měl pouze v dočasném pronájmu.
dvou frontách, na jihu v Itálii, na severu v Čekterou srdečně zvu všechny zájemce. Budou
Domnívám se, že ze všech těchto dokladů jednochách. I další okolnosti svědčily proti němu,
zde vystaveny i exponáty z depozitáře našeho
značně vyplývá, že Boreš byl autonomním vlastrozdíly ve výzbroji, taktice, způsobech zásomuzea, které mají k roku 1866 vztah včetně
níkem dnešního Moravskotřebovska.
bování atd. Vše se záhy velmi tvrdě a bolestpruské pušky jehlovky.
Robert Jordán
Pokračování příště
Jiří Šmeral

150 let od prusko-rakouské války
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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
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
1.–31. 7. Linoryty Moravské Třebové
Zveme Vás na výstavu linorytů moravskotřebovské rodačky Terezy Vinklerové, studentky
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, která pro svou bakalářskou práci zobrazila
dominanty Moravské Třebové technikou linorytu. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny, tedy po-čt: 8:30–17:00 hod., so: 8:30–11:30
hod., výstava je prodejná.
Knihovna u vody
Po loňském úspěchu jsme pro Vás společně
s technickými službami opět připravili službu:
po celou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete zpestřit četbou.
U pokladny aquaparku je umístěna knihovnička
s vyřazenými knihami a časopisy, které si můžete půjčovat, číst či vyměňovat. Na své si přijdou
děti i dospělí, muži i ženy, milovníci romantiky
i detektivek.
Knihovna dětem
1. 7.–31. 8. Pravěk
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 2016
- Pravěk. Výtvarná a literární díla soutěžících si

můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
1. 7.–31. 8. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte
celá třída a Kdo čte, ten se nenudí pořádaných
knihovnou ve školním roce 2015/2016.
Hrajeme si spolu – v dětském oddělení budou
k dispozici společenské hry (pexeso, puzzle,
kris-kros, scrabble, stolní fotbal aj.)
Čte celá třída
Hlavním cílem soutěže je motivovat děti k pravidelnému čtení a naučit je základům informační
gramotnosti, tzn. orientovat se v knihovně a samostatně vyhledávat potřebné informace. Bonusem je pak kladný vztah dětí ke knihovně. Každá
třída zapojená do soutěže musela v období od
1. 10. 2015 do 31. 5. 2016 alespoň jednou společně navštívit naši knihovnu. Pro úspěch v soutěži je důležité, aby co nejvíce žáků jedné třídy
bylo aktivními čtenáři knihovny, tedy aby četli
a navštěvovali knihovnu i samostatně. Třídní kolektivy pak vytvořily společný čtenářský deník,
který obsahuje minimálně jeden zápis o přečtené
knize od každého žáka. Hodnocení proběhlo ve
2 kategoriích – žáci I. stupeň základní a speciální
školy, žáci II. stupně základní a speciální školy,
a žáci víceletého gymnázia.
Výsledky 18. ročníku soutěže Čte celá třída
2016:
I. kategorie
1. místo 4. tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 90,91 % čte-

Zvídálci ze Zelené třídy pokračují v poznávání
Dne 17. 5. jsme využili pozvání na týden otevřených dveří Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské
Třebové. Cesta z naší školky je sice dlouhá, ale
návštěva stála za to. Hned za bránou nás čekali
studenti školy. Vedli nás do muzea, kde se nám
nejvíce líbily zbraně husitů. Prošli jsme areálem
a na stanovištích plnili různé úkoly. Nejlepší
to bylo na překážkové dráze, kterou jsme s pomocí velkých kamarádů zvládli. Následovalo
stanoviště s ochrannými pomůckami při boji,
nové krásné hřiště a focení na tanku. A ahoj,
rádi přijdeme zase. Děkujeme studentům, kteří pro nás vše nachystali a pomáhali nám. Zejména D. Berkovcovi, D. Popelářovi, T. Baštovi, A. Dušanovcovi, paní Sodomkové, Standě

Výlet na jižní Moravu
Dne 25. 5. se naše třídy 6. A a 6. B zúčastnily krásného výletu na jižní Moravu. Většina z nás tam
byla poprvé. Navštívili jsme Památník Velké Moravy ve Starém Městě, kde jsme zhlédli expozici
Jak žili a pracovali naši předkové a kosterní hroby.
Poté jsme přejeli do Uherského Hradiště a prošli
krásným městem se zastávkou na oběd. Po dobrém obědě jsme se vydali do Buchlovic, abychom
se prošli nádherným zámeckým parkem, kde se
natáčela pohádka Zdeňka Trošky Čertova nevěsta.
Projeli jsme pod hradem Buchlov a přijeli jsme na
Mohylu míru nad Slavkovem. Zde nás uchvátila
interaktivní ukázka bitvy u Slavkova. A to už se
blížil podvečer a my se vraceli ke svým rodičům.
Unavení, ale spokojení a obohacení o nové zážitky
a poznatky.
Žáci 6. A a 6. B, ZŠ Palackého ul.

Knihovna
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Tiché a dalším. Děkujeme i za drobné dárky.
Tak, jako každý rok, i letos jsme se 20. 5. zúčastnili sportovních her. Ty pro nás pořádá Zdravé
město Moravská Třebová spolu se základní školou a DDM. Při trénování ve školce jsme mezi
sebou vybrali ty nejrychlejší a sestavili desetičlenné družstvo. Všichni jsme vyrazili na hřiště
základní školy Palackého, kde už bylo vše připravené. 10 dětí závodilo a 15 fandilo. Fandilo,
povzbuzovalo, tleskalo a trošku závidělo, že také
nemohou bojovat. Odměna stála rozhodně za to
- 1. místo a nanuky od pana Holíka byly super.
16. června jsme odjeli závodit do Pardubic čestně reprezentovat naši mateřskou školu i město.
A teď už jen výlet, pasování na školáky a hurá na
prázdniny.
MŠ Jiráskova

nářů a 37,82 výp./1 žák
2. místo 3. tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 75 % čtenářů
a 23,32 výp./1 žák
3. místo 3. B (ZŠ Palackého ul.) – 96 % čtenářů
a 23,20 výp./1 žák
II. kategorie
1. místo 7. a 9. tř. (speciální škola) – 100,0 %
čtenářů a 14,38 výp./1 žák
2. místo 2. AV (gymnázium) – 60 % čtenářů
a 6,56 výp./1 žák
3. místo 1. AV (gymnázium) – 48,28 % čtenářů
a 4,93 výp./1 žák
Ve školním roce 2015/2016 se do soutěže přihlásilo 16 tříd s 365 žáky. Žáci vítězných tříd
byli odměněni knihou nebo čtenářským deníkem
a sladkou odměnou. Všem gratulujeme
Kdo čte, ten se nenudí
V závěru školního roku uzavřela knihovna
12. ročník soutěže pro individuální čtenáře s názvem Kdo čte, ten se nenudí. Čtenáři měli za
úkol v termínu od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2016
nasbírat co nejvíce písmenek a sestavit z nich
do soutěžního archu název soutěže a koncem
května předat svůj čtenářský deník s minimálně
8 záznamy o přečtených knihách (tzn. 1 zápis
o knize za každý měsíc trvání soutěže). Písmenka děti dostávaly při každé výpůjčce knihy nebo
časopisu, mohly je mezi sebou vyměňovat, a tím
do hry zapojovat další čtenáře. Dětem, které se
umístily na prvních 5 místech, předala knihovna
díky štědrým sponzorům zajímavé ceny. Výsledky soutěže Kdo čte, ten se nenudí 2015:
1. Bubeník Matyáš – 4. třída (ZŠ Kostelní nám.)
2. Maurer Lukáš – 3. B (ZŠ Palackého ul.)
3. Kadidlo Radim – 3. třída (ZŠ Kostelní nám.)
4. Vavříková Nikola – 4. třída (ZŠ Kostelní nám.)
5. Oškerová Kateřina – 3. třída (ZŠ Kostelní nám.)
6. Oškera Tomáš – MŠ Piaristická
Knížka pro prvňáčka
Již osmým rokem se městská knihovna zapojila
do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Garantem projektu je Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s nakladatelstvím Triton. Knihovna spolupracovala od prosince 2015 do konce června
2016 s pedagogy prvních tříd základních škol
ve městě. Děti byly pasovány na čtenáře městské knihovny, pravidelně navštěvovaly knihovnu a půjčovaly si knihy a časopisy. Za dobrou
spolupráci škol s knihovnou, byli žáci v závěru školního roku odměněni knížkou vydanou
speciálně k tomuto projektu. Ve školním roce
2015/2016 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.

Úžasně náročný měsíc
Naše mažoretky Střípky reprezentovaly úspěšně
naše město a tým nejen v Jemnici, Jihlavě, ale
i v Praze na finále. 21. 5. jsme odjeli do Jemnice na
celorepublikovou soutěž, na kterou jsme si museli
i s jedním mažoreťákem přivstat, ale vyplatilo se,
protože jsme si dovezli cinkající medaile. Naše
nejmenší mažoretky přivezly bronz, kadetky
bronz, velká formace bronz, juniorky zlato. Další
měsíc jsme si všichni vyjeli vlakem do pražské
Lucerny, kde se konalo finále Mia festivalu, aneb
děti fitness sportem proti drogám spojeného s pochodem Mia Parade na Václavském náměstí. Byla
to pro všechny velice náročná soutěž, ze které si
děvčata dovezla odměnu v podobě pohárů a medailí. Nejmenší děti a nejstarší děvčata si vybojovala zlaté medaile a poháry, sestava z kadetek

a juniorek se sestavou na téma Ledové království
získala bronz. V sólu Zuzka Dvořáková, jako nejmladší a navíc ve sloučené kategorii v duu a triu,
si vybojovala také bronz. Návrat domů byl až ve
večerních hodinách, ale i přesto děti překypovaly neuvěřitelným elánem. V Jihlavě jsme opět
cinkali medailemi. V kategorii starší děti naši
nejmenší ukořistili bronz, kadetky s naším mažoreťákem vybojovali rovnou zlatou medaili, juniorky v kategorii senior si odvezly stříbrnou medaili, velká formace na téma Ledové království
si odvezla zlatou medaili. Opět děkujeme našim
trenérkám Andree Bryndové, Kateřině Tumakové
a Anetě Kozákové za úspěšné choreografie, rodičům za podporu a opravdu velký čas, který věnují tomuto sportu.
Za Střípky Eva Kalábová

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

Usnesení ze 46. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 6. 6. 2016
od 16:00 hod. v zasedací místnosti na radnici
Rada města schvaluje:

1639/R/060616: uzavření smlouvy s Pardubickým krajem,
se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:
1626/R/060616: předložený program schůze rady města.
70892822 o poskytnutí dotace z Programu podpory pre1627/R/060616: výsledky hospodaření příspěvkových orgaventivní
péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji
nizací za rok 2015:
na rok 2016 na realizaci akce RestauKulturní služby města Moravská Třebová
212 150,25 Kč rování obrazu Hugo Hodienera ve výši
20.000
Kč.
Sociální služby města Moravská Třebová
55 046,33 Kč
Základní škola Moravská Třebová, Čs armády 179, okres Svitavy
236 677,15 Kč Z: Dana Buriánková
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy
162 398,02 Kč 1640/R/060616: uzavření veřejnoprávní
smlouvy s městem Jevíčko, předmětem
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
39 409,40 Kč které je zastupování působnosti speciálníZákladní umělecká škola Moravská Třebová
4 091,92 Kč ho stavebního úřadu pro místní komunikaI. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy
4 222,00 Kč ce, podle předloženého návrhu.
Z: Petr Václavík
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy
8 911,14 Kč
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
121 051,54 Kč 1641/R/060616: uzavření veřejnoprávní
smlouvy s obcí Bělá u Jevíčka, předmětem
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
5 410,78 Kč které je zastupování působnosti speciálníZ: Dana Buriánková
ho stavebního úřadu pro místní komunikace, podle předloženého návrhu.
1628/R/060616: předložené účetní závěrky příspěvkových
organizací města za rok 2015.
Z: Petr Václavík
Z: Dana Buriánková
1642/R/060616: uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí
Jaroměřice, předmětem které je zastupování působnosti
1629/R/060616: převedení části kladného hospodářského výspeciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, podle
sledku za rok 2015 organizace Kulturní služby města Moravpředloženého návrhu.
ská Třebová ve výši 70.000 Kč do fondu odměn organizace.
Z: Petr Václavík
Z: Dana Buriánková
1643/R/060616: uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Měs1630/R/060616: převedení části kladného hospodářskétečko Trnávka, předmětem které je zastupování působnosti
ho výsledku organizace Sociální služby města Moravská
speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace, podle
Třebová za rok 2015 ve výši 15.000 Kč do fondu odměn
předloženého návrhu.
organizace.
Z: Petr Václavík
Z: Dana Buriánková
1644/R/060616: uzavření dohody o převodu práv a závazků
1631/R/060616: převedení části kladného hospodářského
podle předloženého návrhu s firmou XERON s.r.o., Hravýsledku za rok 2015 organizace Základní škola Moravská
dec Králové, Gočárova 1262, PSČ 500 02, IČO: 25289632
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy ve výši 30.000 Kč
a firmou SKORI, s.r.o., Hlinsko, Květná 1382, PSČ 539 01,
do fondu odměn organizace.
IČO: 25984748, kterou přechází závazky firmy XERON
Z: Dana Buriánková
s.r.o. vůči městu Moravská Třebová na firmu SKORI, s.r.o.
1632/R/060616: převedení části kladného hospodářského
Z: Jana Zemánková
T: 15.06.2016
výsledku za rok 2015 organizace Základní škola Moravská
1645/R/060616: udělení výjimky z vnitřního předpisu č.
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy ve výši 15.000 Kč
4/2011,
směrnice
Zadávání
veřejných zakázek malého
do fondu odměn organizace.
rozsahu na nákup softwarového vybavení Koordinované
Z: Dana Buriánková
stanovisko od firmy VITA software, s.r.o., Praha 6, Na Be1633/R/060616: převedení části kladného hospodářského výránce 57/2, PSČ 160 00, IČO: 61060631.
sledku organizace Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
Z: Jana Zemánková
T: 30.06.2016
za rok 2015 ve výši 20.000 Kč do fondu odměn organizace.
1646/R/060616: uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užití
Z: Dana Buriánková
číslo
PP05/16
s
firmou
VITA
software, s.r.o., Praha 6, Na
1634/R/060616: převedení kladného hospodářského výsledBeránce 57/2, PSČ 160 00, IČO: 61060631, dle předložeku za rok 2015 do rezervního fondu těchto příspěvkových
ného návrhu.
organizací:
Z: Jana Zemánková
T: 30.06.2016
1. Kulturní služby města Moravská Třebová – část hospodář1647/R/060616: uzavření smlouvy o technické podpoře
ského výsledku ve výši 142.150,25 Kč,
číslo TP30/16 s firmou VITA software, s.r.o., Praha 6, Na
2. Sociální služby města Moravská Třebová – část hospodářBeránce 57/2, PSČ 160 00, IČO: 61060631, dle předložeského výsledku ve výši 40.046,33 Kč,
ného návrhu.
3. Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179,
Z: Jana Zemánková
T: 30.06.2016
okres Svitavy – část hospodářského výsledku ve výši
1648/R/060616: uzavření předloženého dodatku č. 2 ke
206.677,15 Kč,
smlouvě o umístění a provozování kontejnerů č. OMM
4. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351,
62/13 uzavřené dne 29.5.2013 se společností TextilEco a.s.
okres Svitavy – část hospodářského výsledku ve výši
(dříve REVENGE, a.s.), IČO 28101766, se sídlem Za Mo147.398,02 Kč.
totechnou 1114/4, 155 00 Praha 5.
5. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres
Z: Viera Mazalová
T: 16.06.2016
Svitavy - hospodářský výsledek ve výši 39.409,40 Kč,
1649/R/060616: uzavření Smlouvy č. MS/2016/05/06/02/B
6. Základní umělecká škola Moravská Třebová – hospodářmezi městem Moravská Třebová a  F.E.M. FULL ENERský výsledek ve výši 4.091,92 Kč,
GY MANAGEMENT s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy
7. I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová,
1099/1, Ostrava, 709 00, IČO: 03567583, předmětem které
okres Svitavy – hospodářský výsledek ve výši 4.222 Kč,
je provedení optimalizace 3 odběrných míst elektrické
8. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová,
energie v hladině NN (EAN 859182400700462783, EAN
okres Svitavy - hospodářský výsledek ve výši 8.911,14 Kč,
859182400700462431, EAN 859182400700600116), dle
9. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – část hospodářpředloženého návrhu.
ského výsledku ve výši 101.051,54 Kč,
Z: Václav Mačát
10. Městská knihovna Ladislava z Boskovic – hospodářský
1650/R/060616: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřívýsledek ve výši 5.410,78 Kč.
zení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy,
Z: Dana Buriánková
za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy kabe1635/R/060616: čerpání investičního fondu příspěvkové orlového vedení NN v obci a katastrálním území Moravská
ganizace Sociální služby města Moravská Třebová k nákuTřebová na pozemku parc. č. 3535, 3547 s ČEZ Distribupu elektrického vakového zvedáku Maxi Move v pořizovace, a.s., IČO: 24729035 a smlouvy o právu provést stavbu.
cí ceně 149.500 Kč včetně DPH.
Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcZ: Milan Janoušek
ného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, for1636/R/060616: předložený „Akční plán komunikace Městskémou jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý zapoho úřadu Moravská Třebová“ aktualizovaný k 06.06.2016.
čatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebZ: Jana Zemánková
ním pozemku, nejméně však 1000 Kč, na dobu neurčitou.
1637/R/060616: zahraniční služební cestu JUDr. Miloše IzáK takto stanovené ceně bude připočtená DPH v zákonné
ka, Ing. Pavla Brettschneidera, PaedDr. Hany Horské a Ing.
výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávMiroslava Netolického do partnerského města Vlaardingen
něný z věcného břemene.
v Nizozemí ve dnech 23. - 26.06.2016.
Z: Viera Mazalová
Z: Dana Buriánková
1651/R/060616: uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme1638/R/060616: uzavření Dohody o vytvoření pracovních
ne, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařípříležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnuzení „Reko MS Mor. Třebová - Jiráskova +1, číslo stavby:
tí příspěvku č. SYA-V-2032/2016 mezi městem Moravská
52359“ v obci a katastrálním území Moravská Třebová
Třebová a Úřadem práce ČR v souladu s předloženým
na pozemcích parc. č. 495, 496, 619/1 a 1410/2 s RWE
návrhem.
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567. Rozsah věcného břemene je
Z: Radovan Zobač
vyznačen v geometrickém plánu č. 2815-26/2016 vyho-

toveném společností Ekoplan s.r.o., který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného
břemene.
Z: Viera Mazalová
1652/R/060616: uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 106 o velikosti 1 + 0 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1653/R/060616: výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl.
2, odst. 1., písm. c), tj. zaevidování žádosti nájemce bytu
na dobu neurčitou, o přidělení městského bytu.
Z: Viera Mazalová
1654/R/060616: pacht části pozemku parc. č. 1170 o výměře
40 m2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, na ul. Bezručově, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města
č. 1737/050405, bod 2.
Z: Viera Mazalová
1655/R/060616: záměr pachtu pozemků parc. č. 3563/2 o celkové výměře 44 m2, druh pozemků ostatní plocha a parc.
č. 3557/2 o celkové výměře 218 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, oba v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, v části obce Sušice.
Z: Viera Mazalová
T: 04.07.2016
1656/R/060616:
1. záměr prodeje bytové jednotky č. 352/7 v domě č. o. 38,
č.p. 352 o výměře 27,10 m2 na ul. Olomoucké včetně podílu v rozsahu id. 319/10000 na společných částech domu,
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2254 vše
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.
2. záměr prodeje bytové jednotky č. 135/1 v domě č. o. 5,
č.p. 135 o výměře 32 m2 na ul. Piaristické včetně podílu
v rozsahu 1253/10000 na společných částech domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná
se o prodej bytu s nájemníkem.
3. záměr prodeje nebytové jednotky č. 135/7 v domě č. o. 5,
č. p. 135 o výměře 20 m2 na ul. Piaristické včetně podílu
v rozsahu 229/5000 na společných částech domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se
o prodej nebytového prostoru s nájemníkem.
Z: Viera Mazalová
1657/R/060616: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Klimatizace kanceláří odboru dopravy firmu AC & HS,
s.r.o., Srch, K Barochu 310, IČO: 03172007.
Z: Pavel Šafařík
1658/R/060616: uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Klimatizace kanceláří
odboru dopravy firmou AC & HS, s.r.o., Srch, K Barochu
310, IČO: 03172007, podle předloženého návrhu.
Z: Pavel Šafařík
1659/R/060616: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Plynofikace a UV MŠ Piaristická 1a, Moravská Třebová“ podnikatele Jiřího Pospíšila, Sluneční 1121/48, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 70182396.
Z: Miroslav Netolický
1660/R/060616: uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Plynofikace a UV MŠ
Piaristická 1a, Moravská Třebová“ s podnikatelem Jiřím
Pospíšilem, Sluneční 1121/48, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 70182396, dle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický

Rada města neschvaluje:

1661/R/060616:
1. záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/1 v domě č. o.
6, č. p. 207 o výměře 30,9 m2 na Zámeckém nám. včetně
spoluvlastnického podílu id. 9/100 na společných částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách
a na pozemku parc. č. 244/3 v obci a katastrálním území
Moravská Třebová. Jedná se o prodej nebytové jednotky
s nájemníkem.
2. záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/3 v domě č. o.
6, č.p. 207 o výměře 33,9 m2 na Zámeckém nám. včetně
spoluvlastnického podílu id. 2867/10000 na společných
částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách
a na pozemku parc. č. 244/3 v obci a katastrálním území
Moravská Třebová. Jedná se o prodej nebytové jednotky
s nájemníkem.
Z: Viera Mazalová
1662/R/060616: záměr prodeje pozemku parc. č. 2501/4
o výměře 23 m2, druh pozemku orná půda a části pozemku
parc. č. 2502/3 o výměře 321 m2, druh pozemku zahrada
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vše v obci a  katastrálním území Moravská Třebová, část
Sušice.
Z: Viera Mazalová

Rada města doporučuje:

1663/R/060616: zastupitelstvu města schválit účetní závěrku
města za rok 2015.
Z: Dana Buriánková

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

1664/R/060616: schválit závěrečný účet města Moravská
Třebová za rok 2015 bez výhrad takto (v Kč):
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2015: Tab. 1
Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2015: Tab. 2
Z: Dana Buriánková
1665/R/060616: schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 2015 takto:
Zisk po zdanění:
- hlavní činnost:
3.501.474,49 Kč
- hospodářská činnost:
8.176.735,47 Kč
převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
z minulých let.
Z: Dana Buriánková
1666/R/060616: schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č.
3/2016 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné
ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč):
a) závazné ukazatele stanovené radě města Tab. 3
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Tab. 4
Z: Dana Buriánková
1667/R/060616: neschválit poskytnutí dotace z rozpočtu
města v roce 2016 poskytovateli zdravotnické dopravní
služby panu Ivo Cápalovi, se sídlem Bezručova 678/1, 571
01 Moravská Třebová, IČO: 62035894 z důvodu významné finanční podpory zdravotnických služeb zajišťovaných
jiným subjektem na území města v rámci schváleného
rozpočtu.
Z: Dana Buriánková
1668/R/060616: schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Moravská Třebová č. .../2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství podle předloženého
návrhu.
Z: Jana Zemánková
T: 20.06.2016
1669/R/060616: schválit prodej pozemku st. 169, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 327 m2,
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 za vzájemně sjednanou kupní cenu
ve výši 20.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem
kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1670/R/060616: schválit vklad majetku města inv. č. 2996
Tab. 1

Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Usnesení rady města
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TS – vodovodní přípojka – napojení – J. K. Tyla 10 B (PO)
v pořizovací ceně 9.367,80 Kč, inv. č. 2997 TS – vodovodní přípojka – napojení – Svitavská 898/25 (SVJ) v pořizovací ceně 6.918,40 Kč do dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453,
se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová za
podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Z: Dana Buriánková

Rada města bere na vědomí:

1671/R/060616: předloženou informaci o plnění usnesení
rady a zastupitelstva města.
1672/R/060616: předložený zápis z jednání Komise životního prostředí rady města ze dne 10.05.2016.
1673/R/060616: předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření a za hospodářskou činnost města za rok 2015.
1674/R/060616: rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací města za rok 2015.
1675/R/060616: rozbor hospodaření města k 30.04.2016.
1676/R/060616: předložené návrhy Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka s Assisi ve věci historického církevního majetku kongregace.
1677/R/060616: předloženou informaci o sběru relevantních
dat a informací o naplňování cílů „Akčního plánu komunikace Městského úřadu Moravská Třebová“ (vyhodnocení
ankety).
1678/R/060616: předložený zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2015.
1679/R/060616: předloženou zprávu ze zahraniční služební cesty Ing. Miroslava Netolického, Ing. Pavla Šafaříka
a Ing. Stanislava Zemánka do holandského partnerského
města Vlaardingenu ve dnech 19. - 21.05.2016.
1680/R/060616: žádost manželů C. o přidělení jiného městského bytu.

Rada města zmocňuje:

1681/R/060616: starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 2015 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.
Z: Miloš Izák

Rada města vyhlašuje:

1682/R/060616: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: „ZŠ Čs. Armády, Moravská Třebová – Předláždění dvora a oprava kanálu“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO:
60838744
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004
České Budějovice 3, IČO: 48035599
- M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO:
42196868
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené
Předměstí, IČO: 25253361
- SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl - Nedošín,
IČO: 25274104
- Technické služby Moravská Třebová
s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí, IČO: 25970399
- JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
28811852
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr.
Miloš Izák - náhradník
- Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela
Blahová – náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě
k podání nabídky:
- celková nabídková cena včetně DPH –
100 %
Z: Miroslav Netolický
1683/R/060616: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na
veřejnou zakázku: „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Boršov, Moravská Třebová,
2. nadzemní podlaží“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány
nabídkou:
- Pavel Otevřel, Linhartice 160, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 72901411
- Roland Koschata, Nová 1272/17, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 11096861
- Marián Hrbata, Olomoucká 1241/30, 571
01 Moravská Třebová, IČO: 65190424
- Zdeněk Šnobl, Městečko Trnávka 176,
569 41 Městečko Trnávka, IČO: 86687140
- SUNFIN PRAHA s.r.o., Sluneční
nám.2588/14 ateliér č. 306, 180 00 PRAHA 5 Stodůlky, IČO 28953096
- ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov
146, 569 73 Svojanov, IČO: 27497046
2. Hodnotící komisi ve složení:

- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil - náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %
Z: Miroslav Netolický

Rada města vydává:

1684/R/060616: na základě ustanovení odst. 4 článku 2 nařízení rady města č. 1/2009, O vymezení místních komunikací nebo jejich úseků ve městě Moravská Třebová, které
lze užít ke stání silničních motorových vozidel za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy, Ceník úhrady za
pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích
automatů a za pořízení parkovací karty a parkovací známky
v Moravské Třebové v souladu s předloženým návrhem.
Z: Petr Václavík

Rada města ruší:

1685/R/060616: usnesení č. 1584/R/230516, kterým schválila:
1. záměr prodeje bytové jednotky č. 352/7 v domě č. o. 38,
č.p. 352 o výměře 27,10 m2 na ul. Olomoucké včetně podílu v rozsahu id. 319/10000 na společných částech domu,
venkovních úpravách a na stavební parcele č. 2254 vše
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se o prodej bytu s nájemníkem.
2. záměr prodeje bytové jednotky č. 135/1 v domě č. o. 5,
č.p. 135 o výměře 32 m2 na ul. Piaristické včetně podílu
v rozsahu 1253/10000 na společných částech domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná
se o prodej bytu s nájemníkem.
3. záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/1 v domě č. o.
6, č. p. 207 o výměře 30,9 m2 na Zámeckém nám. včetně
spoluvlastnického podílu id. 9/100 na společných částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách
a na pozemku parc. č. 244/3 v obci a katastrálním území
Moravská Třebová. Jedná se o prodej nebytové jednotky
s nájemníkem.
4. záměr prodeje nebytové jednotky č. 207/3 v domě č. o.
6, č.p. 207 o výměře 33,9 m2 na Zámeckém nám. včetně
spoluvlastnického podílu id. 2867/10000 na společných
částech domu, venkovních úpravách a vedlejších stavbách
a na pozemku parc. č. 244/3 v obci a katastrálním území
Moravská Třebová. Jedná se o prodej nebytové jednotky
s nájemníkem.
5. záměr prodeje nebytové jednotky č. 135/7 v domě č. o. 5,
č. p. 135 o výměře 20 m2 na ul. Piaristické včetně podílu
v rozsahu 229/5000 na společných částech domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí. Jedná se
o prodej nebytového prostoru s nájemníkem.
Z: Viera Mazalová
1686/R/060616: usnesení č. 1621/R/230516, kterým uložila
vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje:
1. bytové jednotky č. 352/7 o velikosti 1+0 o výměře 27,10 m2
v domě č. p. 352, č. o. 38 na ul. Olomoucké v Moravské
Třebové o ceně ve výši 128.000 Kč
2. bytové jednotky č. 135/1 o velikosti 1+1 o výměře 32 m2
v domě č. p. 135, č. o. 5 na ul. Piaristické v Moravské
Třebové o ceně ve výši 162.000 Kč
3. nebytového prostoru č. 207/1 o velikosti 30,9 m2 v domě č.
p. 207, č. o. 6 na Zámeckém náměstí v Moravské Třebové
o ceně ve výši 136.000 Kč
4. nebytového prostoru č. 207/3 o velikosti 33,9 m2 v domě č.
p. 207, č. o. 6 na Zámeckém náměstí v Moravské Třebové
o ceně ve výši 175.000 Kč
5. nebytového prostoru č. 135/7 o velikosti 20 m2 v domě č.
p. 135, č. o. 5 na ul. Piaristické v Moravské Třebové o ceně
ve výši 86.000 Kč.
Z: Viera Mazalová
1687/R/060616: výběrové řízení „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Boršov, Moravská Třebová“.
Z: Miroslav Netolický

Rada města ukládá:

1688/R/060616: vedoucí odboru majetku města jednat ve
věci prodeje:
1. bytové jednotky č. 352/7 o velikosti 1+0 o výměře 27,10
m2 v domě č. p. 352, č. o. 38 na ul. Olomoucké v Moravské
Třebové o ceně ve výši 128.000 Kč
2. bytové jednotky č. 135/1 o velikosti 1+1 o výměře 32 m2
v domě č. p. 135, č. o. 5 na ul. Piaristické v Moravské
Třebové o ceně ve výši 162.000 Kč
3. nebytového prostoru č. 135/7 o velikosti 20 m2 v domě č.
p. 135, č. o. 5 na ul. Piaristické v Moravské Třebové o ceně
ve výši 86.000 Kč.
Z: Viera Mazalová
T: 30.06.2016

Rada města odkládá:

1689/R/060616: projednání tisku č. 9, smlouva o svěření IP
kamer městu k provozování v rámci MKDS.
Z: Radovan Zobač
V Moravské Třebové 6. 6. 2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Sport
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MČR ve střeleckém víceboji mládež

O víkendu 4. a 5. 6. se do Moravské Třebové sjela
střelecká mládež klubů BTS z celé ČR. Konal se zde
18. ročník střeleckých závodů ze vzduchových zbraní,
pořadatelem byla ZO sBTS Moravská Třebová. Záštitu
již tradičně převzal starosta města Miloš Izák. V sobotním odpoledni proběhl závod ve střelbě ze vzduchové
pušky a v neděli dopoledne druhý závod ze vzduchové
pistole. Závodů se zúčastnilo 28 tříčlenných družstev
v pušce a 25 v pistoli. Střílely se tři položky ve čtyřech
věkových kategoriích od 8 do 26 let. Hodnocené výsledky klubu mládeže ZO sBTS M. Třebová:
Puška kat. B jednotlivci: 1. místo Kristýna Škrabalová
kat. C jednotlivci: 1. místo František Přidal
Puška kat. B družstva: 2. místo Přidalová, Škrabalová,
Dvořáková
kat. C družstva: 3. místo Přidal, Neumann, Rádlová
kat. D družstva: 3. místo Král, Kadlec, Piňos
Pistole kat. A jednotlivci: 2. místo Vít Pavelka
kat. B jednotlivci: 1. místo Kristýna Škrabalová

kat. C jednotlivci: 3. místo František Přidal
kat. D jednotlivci: 2. místo Král Antonín, 3. místo Matěj
Piňos
Pistole kat. A družstva: 2. místo Vrtěna, Pavelka, Pavelka
kat. B družstva: 1. místo Přidalová, Škrabalová, Dvořáková 2. místo Čapka, Vágner, Zouharová
kat. C družstva: 3. místo Přidal, Rádlová, Neumann
kat. D družstva: 1. místo Piňos, Král, Kadlec
Putovní pohár starosty města Moravské Třebové pro
absolutního vítěze závodu v pušce tentokrát nezůstal
doma a z rukou starosty ho převzal Bičiště Roman
z Chlumce nad Cidlinou. Základna sportovní střelecké
mládeže je u nás stále na vysoké úrovni. Všem, kteří se
zúčastnili i těm, kteří pomáhali při realizaci, děkuji za
skvělou atmosféru závodu a vynikající sportovní výkony. Za finanční podporu paří díky mj. městu Moravská Třebová, za sportovní zázemí střeleckému klubu
SBTS Moravská Třebová a záštitu střeleckého klubu
mládeže DDM Maják. Tajemník soutěže Tomáš Přidal

Orientační cyklistika přinesla radost i zklamání

Jedním z tradičních podniků seriálu Cykloman je BACH
- orientační dobrodružství dvojic na horském kole.
Sportovci si mohou vybírat trasu podle svých představ
a možností, důležitá je strategie, vzájemná sehranost, orientace v terénu i štěstí. Vítaným bonusem zážitky a případný úspěch. Na start se postavilo v příjemném počasí
42 dvojic různého složení (roli hrál i koeficient pohlaví
či věku), logicky mezi většinou domácích (CK Slovan,
CK Čerti Kunčina) nechyběli průběžní lídři jednotlivých
kategorií. V intervalových startech se různorodé dvojice vydaly na všechny strany s cílem nasbírat co nejvíce
bodů na jednotlivých z 30 kontrol. Právě bodová hodno-

Bidon pomáhá

Sportovat lze různě - ve formátu profesionální aktivity,
amatérsky pro radost z pohybu či jen rekreačně. Úplnou
novinkou jsou v současnosti charitativní sportovní akce, jejichž výtěžek jde těm, kterým se sport vyhýbá. K takovým
městům se přiřadila Moravská Třebová. „Syn Leopold,
profesionální cyklista, měl za sebou snovou sezónu 2014,
7. místo na TdF. Napadlo mne, že by jeho úspěch mohl pomoci i jiným, kteří v životě neměli takové štěstí – štěstí být
zdravými,“ přiznal tehdejší svůj nápad otec Leopold st.
Výsledkem byl I. ročník König Cupu, tenisového turnaje
dvojic ve čtyřhrách, jehož se zúčastnil i sám Leopold jr.
a též fotbalový reprezentant M. Kadlec. Leův dres SKY
byl vydražen a výtěžek 25.000 Kč poskytnut bývalému
moravskotřebovskému sportovci (volejbal, hokej) Jiřímu
Rašnerovi na zakoupení invalidního vozíku. Zdařilá akce
měla nebývalý ohlas, takže 3. 6. se uskutečnil již II. ročník
pod názvem Bidon pomáhá. Leo sice chyběl osobně (tvrdý
trénink ve francouzských horách a závod Okolo Švýcarska), stejně jako fotbalista Kadlec (ME ve Francii). Leův
trikot SKY získal mezi přítomnými v dražbě za 30.000 Kč
dražitel z Olomouce. Celý den mohl kdokoliv přispět na
charitativní účel, odměnou mu byl cyklistický bidon stáje
SKY. „Celý výtěžek z akce, předpoklad 65.000 Kč, bude
poukázán ve prospěch Aničky, jíž bychom rádi pomohli
v jejím boji s nemocí,“ podotknul Leopold starší. Anička, sedmiletá veselá dívenka s Turnerovým syndromem,
byla na kurtech přítomna v odpoledních hodinách. (mt)

ta v lokalitě jihovýchodně od města byla rozhodujícím
aspektem, vítězové neujeli nejvíce km, ale výhodněji
zvolili kontrolní body. Tím získali značné bodové zisky,
takže z prvního místa je neodsunula ani velká penalizace
(za překročení stanoveného časového limitu 4 hodin).
Ve svých pocitech se bikeři shodovali: „Je to složitý, ale
i spravedlivý závod. Tím, že není možné průběžné srovnání, každý musí jet na krev a věřit, že to vyjde.“ Všichni
dorazili zdárně do cíle, i když některým se nevyhnuly
ani pády - např. vítězové přijeli od bláta a krve, přesto to stačilo. „Inu, dnes jsou oba ve Třebové nejlepší,“
dodala na jejich adresu druhá dvojice v cíli. Nejstarší
dvojici bylo dohromady 140 let (70+70; 25. místo), nejmladším účastníkům 7 let (Šestáková A.), resp. 6 (Jansa
V.), s rodiči ujeli přes 20 km. Průměrně ujeté vzdálenosti činily 40 km, nejlepší překročily 70 km. (mt)

PS Háčko úspěchy 2015/2016

V letošním školním roce skupiny pohybového studia
Háčko opět prezentovaly naše město na veřejných akcích a soutěžích. Skupinám se opět dařilo a vybojovaly 5 zlatých, 6 stříbrných a 6 bronzových medailí
na soutěžích: Českotřebovský taneční pohár – Česká
Třebová • Mia festival – Brno • Mia festival finále –
Praha • O rychnovský pohárek – Rychnov nad Kněžnou • Summer dance cup – Boskovice • SUT – Zábřeh
Poděkování patří především městu Moravská Třebová, obcím Staré Město a Linhartice za finanční podporu. Za precizně ušité kostýmy, bez kterých by to nešlo, patří velké díky Iloně Kučerové, dále Vojenské SŠ
a Vyšší odborné škole MO v Mor. Třebové za zapůjčení vojenského oblečení, jež bylo nezbytnou součástí kostýmu jedné z choreografií. Obrovské díky dále
patří především tanečníkům za skvělé výkony, ale také
rodičům za finanční a fyzickou podporu na samostatných soutěžích. Všem moc děkujeme.
Od září se začne trénovat nanovo. Tímto se obracíme na děti, mládež i dospělé: kdo máte chuť tancovat, přidejte se. Více info na tel.: 725 222 159
nebo www.pshacko.webmium.com. Krásné prázdniny. Těším se na Vás.
Vaše trenérka Helča

Mateřská škola Jiráskova – puntíkatá
3. místo v krajském finále sportovních her
Když naše zelená třída z II. MŠ Jiráskova vyhrála sportovní
hry na ZŠ Palackého a postoupili jsme do Pardubic, trošku jsme znejistěli. Tady nás čekal souboj se 14 družstvy!
Ale obavy byly přehlušeny těšením se a trénováním. A tak
jsme 14. 6. 2016 za doprovodu rodičů vyjeli. V Pardubicích
nás přivítali pořadatelé z DDM Alfa, hejtman Pardubického kraje a paní náměstkyně. Pak zazněla hymna, my složili
slavnostní slib o čestnosti sportovního klání a pustili se do
boje. Pětiskok jsme zvládli v pohodě, však máme natrénováno. Hod do dálky jde lépe klukům. Rychlá chůze přes
překážky je těžká, chce se běžet, a musí se jít. Štafetový
běh je prima a všichni letí jako o závod. Skákání v pytli
je náročné, protože pytel stále klouže, ale my jsme to dali.
A pak nástup a slavnostní předávání pohárů, diplomů a dárků. Na 1. místě se umístila MŠ z Pardubic, na 2. místě Polička a na 3. místě MŠ Jiráskova Moravská Třebová, Zelená
třída. Chce se nám smát, skákat, křičet, plakat od radosti.

Dokázali jsme se ctí reprezentovat naše město a naši školu. Obstáli jsme v tak velké konkurenci a vezeme si domů
krásný pohár!
Děkujeme za pomoc a podporu maminkám Václavíkové,
Horákové, Brziakové a našim trenérkám, p. učitelkám A.
Němcové, B. Šolcové a také ředitelce Magdě Srncové. (zr)
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Program činnosti
Klubu českých turistů

2.–9. 7. Vodácký tábor podle propozic dané akce
pro přihlášené členy TOM Čochtani. Zajišťuje:
J. Kopřivová
8.–10. 7. Pěší turistické putování Opavskem
v oblasti mezi Opavou a Krnovem pro přihlášené
podle propozic akce. Zajišťuje: J. Schneeweiss
16. 7. Pěší výlet Za pískovcovými sochami
do Lednice spojený s pěší vycházkou v délce
od 5 km do 11 km. Sraz zájemců na vlakovém
nádraží v 6:15 hod., odjezd vlakem v 6:31 hod.
Návrat vlakem v 19:05 hod. (odjezd z Břeclavi
v 16:07 hod.). Zajišťuje: L. Dostálová
25.–31. 7. Účast na cykloturistickém putování
v Německu - Okolí Mosely. Program pro přihlášené dle propozic akce s CK Herdegen. Zajišťuje: L. Weinlich
10. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 19 hodin. Upřesnění organizačních
záležitostí zájezdu na Mělnicko a příprava programu na září.
20.–24. 8. Cykloturistické putování Mělnickem.
Organizační zabezpečení a podrobnosti přepravy přihlášených budou projednány na schůzce
10. srpna. Zajišťuje: D. Mikulková
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje nezapomenutelné prožití prázdnin při poznávání turistických
zajímavostí v Čechách i v zahraničí.

Sport v červenci

Fotbal
23. 7. 13:00 Memoriál Jaroslava Hanáka (hřiště v Boršově)
Letní fotbalové prázdniny
Cyklistika
17. 7. Amper Market Cup - silniční cyklistický závod
(40-80 km). Pořádá: duo Kopetzký-Brettschneider ve
spolupráci s CK Mirva Svitavy. Slavnostní start: 10:00
ul. Nádražní. Ostrý start: od 10:20. Okruhy: Křenov
- P. Arnoštov - Jevíčko - Březina. Bližší informace:
www. bredysport.cz
23. 7. Moravskotřebovský cyklomaraton 2016
(12. ročník)
9:00-15:00 fotbalový stadion ul. Nádražní. Trasy: 80
km, 50 km, 20 km (rodinná). Start: 9 hodin. Bližší informace na www.bredy.cz
30. 7. Paperman („papírák“) 5. závod seriálu Cykloman Abner Cup 2016 - triatlonový sprint na tratích
200 m plavání, 20 km na kole a 3 km běh. Pořadatel:
Petr Štěpař, tel. 603 512 714,
15:00 Aquapark Moravská Třebová. Od 13 hod. dětský Cyklománek.
Sportovní aktuality
To, že peloton BT2000 podniká cyklistické výlety po
okolí Moravské Třebové, je v podvědomí sportovně
zaměřených občanů známá věc. Ale to, že na jaře 2016
byl založen BT2000 Junior, již tak známé není. Jak
název napovídá, tak jeho členy jsou děti a mládež. Jinak je jeho zaměření stejné, pouze délka etap je uzpůsobena výkonnosti účastníků. K vyjížďkám se scházíme každou středu (pokud to umožní počasí) v 16:30
u fotbalového stadionu (vchod od koupaliště). Pokud
tě baví jezdit na kole, přijď mezi nás. Podrobné informace o BT2000 Junior najdete na internetových stránkách: http://junior.bt2000.cz/.
Vladimír Dokoupil

Gymnázium Moravská Třebová a republikové finále SŠ v plážovém volejbale
Den 9. 6. se stal pro naši školu sportovně významným.
Naše děvčata, Daniela Mašková a Martina Řikovská, se
premiérově zúčastnila republikového finále v plážovém
volejbale. Akce se konala v Brně, v areálu Sokolského
koupaliště, které nabízí výborné zázemí pro tento atraktivní a oblíbený sport. Děvčata zvítězila v krajském kole
a zaslouženě postoupila na republiku. Konkurence byla
velmi vysoká, do finále se probojovalo 17 dvojic dívek
a 14 dvojic chlapců z celé republiky. Děvčata sice nedo-

sáhla na medailová místa, ale ve výsledkové listině se
rozhodně neztratila. Plážový volejbal je náročný především po fyzické stránce (hráčky se pohybují v písku), je
nutná rovněž technická vyzrálost a kooperace obou hráček. Naše studentky se takové velké akce zúčastnily poprvé, a proto sbíraly hlavně důležité zkušenosti, které jim
pomohou vylepšit jejich umístění v následujícím ročníku.
Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho gymnázia a těšíme se na další úspěchy.
Lucie Kozelková, učitelka Tv
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Mladé atletky mile překvapily

V sobotu 4. 6. odjela do Svitav pod vedením trenérů
AK a s podporou fanoušků z řad rodičů skupina sedmi dívek na krajský přebor jednotlivců Pardubického
kraje. Výsledkem pětihodinového zápolení byl zisk
devíti medailí - 4 zlatých, 2 stříbrných a 3 bronzových.
V kategorii starších žákyň obdržela Hana Hájková zlatou medaili za hod oštěpem - 33,29 m, za vrh koulí
obdržela bronzovou medaili - 9,56 m. Ještě úspěšnější byly mladší žákyně. Natálie Steffanová obdržela
3 zlaté medaile - za běh na 60 m (8,53 s), za běh na
150 m (20,97 s) a za skok daleký (493 cm), Zuzana
Bačáková obdržela stříbrnou medaili za hod míčkem
(45,19 m) a bronzovou medaili za vrh koulí (9,29 m),
Barbara Švihelová za běh na 300 m (49,28 s) obdržela bronzovou medaili. Navíc Zuzana a Barbara společně s Janou Matouškovou a Eliškou Cedzovou po
dramatickém doběhu vybojovaly stříbrnou medaili ve
štafetě na 4x60 m (34,73 s). Tímto jim gratulujeme za

příkladnou reprezentaci oddílu. Více informací najdete na webu www.akmtrebova.cz. Trenéři AK mládeže

Medailový tým třebovských atletek Foto: archív

AG - FIT – sportovní aerobik bilancuje polovinu závodní sezóny
Pohár MDD, který se uskutečnil 4. 6. v Brně, byl posledním závodem sportovního aerobiku, který ukončil jarní
část sezóny. Moravskotřebovské závodnice z klubu gymnastických sportů AG – FIT se zúčastnily všech závodů
vyhlašovaných ČGF. Největším úspěchem je nepochybně
5. místo tria ve složení Eliška Mlejnková, Adéla Daulová a Magdaléna Duží na MČR v kategorii 9-11 let a 13.
místo na MMČR v konkurenci 23 trií z celého světa. Nominovaly se na MMSR, účast jim zhatila nemoc. V dalších dvou kolech Poháru federací, kde závodí společně
se slovenskými závodnicemi a Poháru MDD, si udržely

Fotbal úspěšně v cíli

Poslední kola soutěžního ročníku 2015/2016 (5) byla ve
znamení urputné snahy fotbalistů obhájit stávající soutěže.
Řada zápasů tak byla dramatická, velmi hektická (A muži
vs. Lanškroun), precizní (dorost vs. Přelouč či Holice), či
naopak pokažená. Všem celkům SKP se cíl podařilo naplnit. Srovnávat největší úspěch je ošidné - B tým získal poháry za celkové vítězství (leč byla to jen III. třída), relativně úspěšnými se stala žákovská družstva. Ze svých skupin
B krajského přeboru postoupili mladí hráči do nadstavbové
části. Úspěchem skončilo také tažení dorostu - po podzimu
byl tým poslední (16. místo - 14 bodů), spanilou jízdou se
dotáhnul až na překvapivých 39 bodů a 12. místo. Slibně
se rozvíjela i sportovní činnost dvou družstev přípravky. Je
patrné, že fotbal patří k nejpočetnějším oddílům TJ Slovan,
čítá 198 členů, z toho je 150 hráčů.
A muži (KP) – pro áčko byl klíčový domácí zápas
s Lanškrounem. Skončil těsným vítězství, dvěma ČK, ale
jistotou setrvání v KP i pro příští ročník. I proto úplný závěr mohl proběhnout ve „vycházkovém“ tempu.
Konečné pořadí: 13. místo 30 - 11 - 0 - 19 34:61 29 b.
O pohár hejtmana Pardubického kraje
Až do finále krajské soutěže Ondrášovka Cup se dostali
starší žáci SKP. Rozhodující zápas se uskutečnil 15. června v Kunčině. Třebovští nastoupili proti České Třebové;
naděje na zisk poháru však skončila porážkou 3:0 (2:0).
Fotbalové aktuality
Zahájila stabilizace kádru A týmu, probíhají jednání o nových posilách • Novým hracím dnem A-mužů bude sobota • Béčko budou tvořit budoucí naděje třebovského fotbalu v letech příštích. Hracím dnem bude rovněž sobota
- vždy do kříže s A-týmem • Na scéně se znovu objeví
„céčko“(ve Starém Městě) • Podrobnější informace naleznete rovněž na: www.skpslovan.cz nebo facebook: SKP
Slovan Moravská Třebová.
(mt)

Aktuálně

Moravskotřebovský cyklista
König Leopold jr. se stal 23. června v Kyjově
mistrem ČR 2016 v silniční časovce (50 km,
1:08:01) před Bártou a Vakočem, čímž si zajistil
účast na LOH v Riu de Janeiru. Gratulujeme! (mt)

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

umístění mezi 5. až 10. příčkou. Nejlepším individuálním umístěním je 16. místo Elišky Mlejnkové na MČR
v kategorii 9-11 let. Ocenění si zaslouží i Patricie Bártová, která letos poprvé závodí v kategorii 6-8 let a na
Poháru federací se umístila na 12. a 14. místě. Všem
závodnicím gratulujeme k výborným výsledkům a věříme, že v podobném duchu budou pokračovat i na podzim. Poděkování patří všem partnerům (město Moravská
Třebová, Pardubický kraj, MŠMT aj.) a sponzorům, kteří
AG-FIT podpořili. Pokud se Vám líbí sportovní aerobik
a máte chuť závodit, neváhejte se k nám přidat. Podmínky pro gymnastický sport se neustále zlepšují. Více
info na www.ag-fit.cz.
AG – FIT, Gabriela Daulová

Atleti bojují o 1. ligu

Dospělá atletika v Moravské Třebové opět ožila, atleti
mají za sebou již tři kola druholigových klání. Hostitelé závodů byly Pardubice, Třebíč a Čáslav. Celkově se
do těchto kol zapojilo 38 moravskotřebovských atletů
a atletek. AK muži vstoupili do sezóny bez dvou opor
Michaela Havlíka a Jiřího Nárovce. Výraznou posilou se
však stal Peter Samuelis s portorickými kořeny. „Laťku po další kola si nastavil AKMT vysoko,“ objevilo se
v hodnocení Svitavského deníku, když třebovští obsadili
na úvod 2. místo. V Třebíči chyběl ke stejnému umístění
jediný bod (3. místo), třebaže se prezentovali atleti dobrými výkony: Peter Samuelis vyhrál dálku (642) i trojskok (12,81) a navíc byl druhý v oštěpu, Ondřej Svoboda
zvítězil na 3 km překážek (9:48,49) a druhý skončil na
patnáctistovce. Vytáhl se i sprinter Jaroslav Žouželka,
který byl druhý na stovce, čtvrtý na dvoustovce i čtyřstovce a pomohl štafetě na 4x400 m ke třetí příčce. Naposledy skončili atleti opět druzí (196,0 b.). Tímto počinem
zůstávají společně s Pardubicemi a Čáslaví v boji o celkové prvenství a případný postup do 1. ligy. (1. Pardubice 16 bodů, 2. AKMT 14 bodů, 3. Čáslav 14 bodů). Šanci
jim přitom můžou zvýšit dvě posily, které jsou v jednání.
Ženy vstoupily do sezóny vlažněji, když hlavně na prvním kole přes velikou absenci skončily na 6. místě. Že
se však s nimi musí počítat, dokázaly v Třebíči, kde
braly rekordní čtvrté místo. Ve třetím kole skončily na
5. místě v závěsu za AC Pardubice, s nimiž si to rozdají
o konečné čtvrté místo ze sedmi týmů. Hlavní oporou
je nováček týmu Lenka Broučková (hostuje z Pardubic), skvěle bodují rovněž Havlíková M., Bambušková
I. Závěrečné rozhodující kolo se uskuteční v Ústí nad
Orlicí 20. srpna, na které všechny třebovské fandy atletiky srdečně zveme.
AKMT, Jaroslav Žouželka

Cíl splněn: republikové finále OVOV realitou

ZŠ Palackého má zkušenosti s pořádáním atletických
soutěží, stejně jako řadu úspěchů. Pětkrát po sobě se
zúčastnili žáci republikového finále OVOV, ani letos
při 7. ročníku Odznaku zdatnosti olympijských vítězů, který založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík s Romanem Šebrlem s cílem motivovat
děti ke sportu, nechtěli v konečném účtování chybět.
Podmínkou bylo uspět v krajském kole, které se ve
Třebové uskutečnilo 2. června. Na startu bylo 16 osmičlenných kolektivů ZŠ a gymnázií Pardubického
kraje, stejně jako další atleti coby jednotlivci. Mezi
nimi žáci všech škol z města. Do finále mají vždy jistý
postup 1. a 2. družstvo z krajského kola a první dívka
a chlapec z každého ročníku (2001–2006), další jednotlivci i družstva mohou postoupit na body. Soutě-

žilo se v šestiboji složeném ze sprintu na 60 metrů,
skoku dalekém, shybů, leh-sedů, hodu míčkem a volitelné disciplíny – běhu na 1000 metrů, nebo driblingu. Kromě třebovských postoupila do krajského
kola ještě Masarykova základní škola z Klášterce nad
Orlicí. Vítězné osmičlenné družstvo tvořili: Šmerda
M., Soukal L., Sedláček F., Žouželka J., Hájková H.,
Škrabalová K., Vacková N., Cedzová E. Postupujícími jednotlivci jsou: Cápal R., Zeman B., Dolečková
L., Kasalová N. Program zdařilé akce bez komplikací doprovázela exhibice cyklotrialisty Vlasty Kabeláče Čiháčka, rekordmana ve vyskákání a sjetí
Petřínské rozhledny. Ten děti hodně zaujal. Republikové finále ve dnech 9. a 10. září zahájí Evropský
týden sportu, uskuteční se tentokráte v Brně.
(mt)

Závěr soutěžního roku skupiny Espiral Moravská Třebová
Mažoretková a twirlingová skupina Espiral Moravská Třebová se v závěru letošního soutěžního roku
2015/2016 účastnila Národního šampionátu mažoretek ČR sekce NBTA v disciplínách sólo, duo. Nejprve děvčata soutěžila na Mistrovství Moravy a Slezska 16. 4. v Hluku na Moravě, kde získala 1. místo
v kategorii miniděti Eliška Peňáková, 2. místo a titul
I. vicemistr Moravy a Slezska v duu děti získala Sofie Elizabeth Miková s Ivanou Greplovou. Dále děvčata přivezla dvě 4. místa, 7. a 10. místo. Všechny
soutěžící zároveň získaly postup na finále Národního
šampionátu do Ronova nad Doubravou. V polovině
května byla naše skupina spolupořadatelem soutěže
O medaili Espiral pořádané SPKD Boršov, kde jsme si
mohli vše vyzkoušet i z druhé strany, tedy jak přípravu soutěže, organizaci, tak porotcování. Této soutěže
se zúčastnili pouze naši začátečníci. Miniformace děti
získala stříbro, miniformace junior – zlato, duo Eliška
Peňáková a Lukáš Šimco – zlato a sólo Eliška Peňáková – zlato. Soutěže se účastnilo téměř 100 mažoretek,

které se předvedly při 60 vystoupeních. Byla to zdařilá
akce, která jistě bude mít v následujících letech pokračování. Na poslední souboj se děvčata vydala až do
vzdálené Bystřice u Frýdku Místku. Děvčata soutěžila
s celkem 14 sestavami a v pódiová umístění proměnila 9 vystoupení: miniformace kadetky (zlato), stříbro miniformace seniorky, sólo Andrea Štolová, Karin Kolářová, duo Monika Vlková - Ilona Kužílková,
bronz - sólo Eliška Peňáková, Ivana Greplová, sólo
Sofie Elizabeth Miková, duo Ivana Greplová - Sofie
Elizabeth Miková. S celkovým výkonem výpravy byly
trenérky nadmíru spokojené.
Všem naším příznivcům a sponzorům děkujeme za
podporu v tomto sportu v úspěšném soutěžním roce
2016. Velké poděkování patří rodičům, bez kterých
by nebylo tak krásných účesu a kostýmů. Doufáme,
že příští rok nám opět budete držet pěsti a velmi rádi
mezi sebou přivítáme nové členy, kteří by měli zájem
se k nám přidat a podílet se na našich úspěších.
Jitka a Andrea Štolovy, Espiral Moravská Třebová
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