14. ROČNÍK

Srpen 2016

číslo 8

MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Názory lidí se shodují s naší strategickou vizí
Svoje pocity vyjádřili prostřednictvím pocitové mapy lidé na veřejném fóru zdravého města
v lednu tohoto roku. Pro připomenutí uvádíme,
že se jednalo o záznamy do mapy města, kde
v jednotlivých oblastech mohli respondenti volit
na škále posudků jednotlivých lokalit od cítím se
dobře zhruba po necítím se zde bezpečně, je to
špatné. Nyní máme k dispozici výsledky šetření, které bylo realizováno také prostřednictvím
internetu, kde se do této svého druhu
ankety zapojila maximální část respondentů.

ponovanějšímu místu z hlediska péče a údržby,“
komentuje data starosta Miloš Izák.
Někdy se řešení hledá dlouho
Přes výskyt poznámek kritických k místům, na
nichž byly úspěšně realizovány nedávné ozdravné aktivity města, se s výsledky pocitových map
ztotožňuje místostarosta Václav Mačát: „Z pocitových map plyne, že jednoznačný názor na zane-

a řešení otázek tzv. brownfields, vás průběžně informujeme. Mezi dlouhodobě diskutovaná místa, vyvolávající vlny emocí, patří místo s budovou opuštěné dětské nemocnice. Avšak poté, kdy
zastupitelstvo po letech debat zadalo konečné
řešení této otázky v podobě souhlasu s demolicí
budovy a rekultivací pozemků, je v současnosti
v běhu výběrové řízení na zhotovitele demoličních prací, které by město chtělo zahájit ideálně
už na začátku letošního září. Plán revitalizace přednádraží se posunul do fáze projektové části, studie na vylepšení dalších
ploch - autobusové nádraží a podobně jsou v přípravě, hotova je dokumentace
k provedení výstavby nové tržnice v Komenského ulici.

Na webu se objevily protimluvy
Z celkového počtu 2433 záznamů jich
2209 bylo přes internet, kde lidem stejné možnosti jako tištěné mapy na veřejném fóru skýtala interaktivní verze
Souhlasíme s lidmi a konáme
mapy spuštěná na webu města: „Při
Podle Mačáta je hlasování veřejnosti o jepodrobnějším zkoumání jsem byla tak
jím náhledu na život v Moravské Třebové
trochu zklamaná, protože na internetu
v podstatě konzistentní s názory vedení
někteří respondenti buď nepochopili
města a s dlouhodobou strategií rozvoje
systém hlasování, nebo práci ostatních
města: „Potvrdilo se, že naše myšlenky
respondentů záměrně mařili umísťojsou správné, naše plány se soustřeďují
váním bodů např. neupravené zeleně
na stejné oblasti, v nichž vidíme bolestiprávě tam, kde jsme v loňském roce
vá místa stejně, jako veřejnost. Co můžeodvedli největší kus práce. Mám na
me, hodláme a budeme zlepšovat, je armysli projekt Revitalizace toku Tře- Centrum města – lokalita vyvolávající rozporuplné pocity u míst- chitektonická podoba lokalit. Těžší je to
bůvky nebo Regeneraci městských ních i přespolních. Její image v dohlednu zlepší plánované oživení bohužel s image míst, jako je například
parků. Mně osobně se to dotklo proto, v podobě restaurace s tolik žádaným venkovním posezením připra- samotné náměstí TGM, park u muzea
že jsem měla oba projekty na starosti, vované místním podnikatelem se stále se rozšiřujícím portfoliem a oblast autobusového nádraží, potažmo
Foto: Dagmar Zouharová areál hřiště I. ZŠ, která veřejnost označua myslím si, že se odvedlo kus dobré oborů, kam nově řadí i pohostinství
práce, která je vidět,“ komentuje průběh průdbanost lokalit je patrný v oblasti Nádražní, dětje jako místa, kde se necítí bezpečně. Důvodem
zkumu koordinátorka Zdravého města Moravská
ské nemocnice ve Svitavské ulici, u zámeckého
je často pobyt lidí, kterým většina obyvatel neTřebová Ludmila Lišková. Z tabulky hlasování
mlýna a podobně. Jedná se o místa, jejichž budůvěřuje a z jejichž přítomnosti je ať už oprávlze vyčíst čísla zadaná jednotlivým stupňům
doucí revitalizaci intenzívně promýšlíme a v něněně, či bezdůvodně nervózní. S tím nenaděláme
škálování. Více zápisů bohužel získaly pocikterých případech – jako je přednádraží a vůmnoho, neboť žít společně musíme, nicméně pro
ty negativní nálady: „Myslím, že je to relativní
bec lokalita mezi městem a Sušicemi – už máme
zvýšení lepšího pocitu navrhuji zvýšit občanskou
úkaz. Chápu, že někteří lidé dávali negativní
i projekčně pojaty. Výjimkou je oblast u zámecangažovanost ve smyslu upozorňování bezpečhlas i lokalitám, které my považujeme za výtečně
kého mlýna, který patří soukromému vlastníkovi,
nostních složek na výskyt negativních jevů, což
udržované, jako je kupříkladu Knížecí louka. Nějenž bohužel zatím nevyslyšel naše apely na zkuldodnes většina lidí považuje za nevhodné, či
komu se může zdát málo sečená, a projeví tedy
turnění, nebo dokonce plnou opravu objektu.“
dokonce bezvýsledné,“ nabádá k pomoci při
negativní názor, přestože právě tato oblast patří
O jednotlivých projektech na zlepšení komfortu
řešení negativních pocitů obyvatel města mísjednoznačně k tomu nejzajímavějšímu a nejexobyvatel, zkvalitnění podoby městských lokalit
tostarosta Václav Mačát. Dagmar Zouharová
Pocitové mapy naleznete na poslední straně vydání
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Navštivte
Volně přístupný odpočinkový areál
za budovou gymnázia směrem
k ulici Jiráskova
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Na Třebovsku o více než dvě procenta
vyšší nezaměstnanost než v ČR
Čísla nad republikovým průměrem si stále drží
statistika nezaměstnanosti v našem regionu. Zatímco nezaměstnanost v ČR v červnu měla klesající trend a spadla na 5,2 %, ukazatel, jímž je
nově tzv. podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu,
na Moravskotřebovsku hlásil hodnotu 7,8 %.
Podle údajů Kontaktního pracoviště Moravská
Třebová Krajské pobočky v Pardubicích Úřadu
práce České republiky byl počet uchazečů o zaměstnání 528, z toho osm absolventů a 137 uchazečů se zdravotním omezením. Volných míst nabízených u nás zaměstnavateli přes registr úřadu
práce bylo v polovině roku v evidenci 105. Řadíme se tak k regionům s převisem poptávky
nad nabídkou: například v okresu Rychnov nad
Kněžnou je nabízeno více volných pracovních
míst, než je evidováno nezaměstnaných. Na dru-

hé straně existuje i řada regionů, a to především
v Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji, kde
počet nezaměstnaných výrazně převyšuje počet
nabízených volných pracovních míst. Rozdíly
v rámci ČR se tak v tomto směru prohlubují.
Podíl nezaměstnaných osob se v červnu snížil
na 5,2 % z květnových 5,4 %. Nižší byla nezaměstnanost naposledy v roce 2008. Kontinuální zlepšování situace na pracovním trhu trvá již
přes dva roky a souvisí primárně s obnovením
hospodářského růstu. Aktuální červnový pokles
nezaměstnanosti je však spojen především s pozitivními sezónními faktory, když jsou vytvářena
dočasná pracovní místa ve službách, stavebnictví či zemědělství. (Zdroj: http://www.kurzy.cz/
zpravy/403719-cr-nezamestnanost-v-cervnu-dale-klesla-na-5-2-a-je-blizko-svych-limitu/). (zr)

Fermáta v další sezóně
Fermáta, místní smíšený sbor, sice
časná a česká muzika. A to
• Zpíváte rádi a ne sami?
existuje už více než dvacet let,
vše s novou energií. Z dal• Přijďte to zkusit s námi
ale poslední sezóna nebyla úplších akcí, které v dohledné
• Hledáme zpěváky do všech hlasů
ně standardní. Došlo k výměně • Každou středu v 18:00 na gymplu době proběhnou, bychom
Vás rádi pozvali na společný
sbormistra, a to nemusí být vždy • Kontakt p.burdova@gmt.cz
úplně snadné. Fermáta ale žije dál • Přijďte se zapojit nebo podívat na koncert Fermáty a jevíčskéa po krátkém odmlčení se začíná
ho Cantila, který se uskutečněkterý z koncertů
opět objevovat na veřejnosti. Z nění 8. 10. 2016 v evangelickterých již proběhnutých akcí by se dal jmenovat
kém kostele ve Svitavské ulici. Ještě předtím, první
úspěšný koncert v Olomouci (jako host olomoucvíkend v září, vyrážíme na festival do Mikulova.
Z trochu vzdálenější budoucnosti bychom rádi
kého uskupení Pohoda), účast na soutěžním festipřipomenuli vánoční koncert v Boršově, na ktevalu v holandském Vlaardingenu, pohodový tradiční vánoční koncert v Boršově či vystoupení na
rém spolu s námi vystoupí i zástupce Vlaardingemístním festivalu sborového zpívání Arkády. To vše
nu Jan Hecker se svými skotskými a španělskými
s novým repertoárem, ve kterém nechybí jazz, soududami. Fermáta zpívá, přijďte se podívat.
(zr)

Pardubický kraj spustil slevový systém pro seniory
Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt Senior
Pas. Ten poskytuje seniorům
nad 55 let věku možnost čerpat slevy pět až padesát procent u vybraných poskytovatelů v celé České republice
a v Dolním Rakousku. Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších
výhod seniorům. „Projekt je zaměřen na snížení
finančních výdajů seniorů při běžných nákupech
a při provozování volnočasových aktivit. Zajišťuje seniorům větší dostupnost kulturních, přírodních
a jiných památek a také podporuje drobné živnostníky. Vstup do projektu a vydání slevové karty Senior Pas je pro všechny zájemce zdarma,“ informuje
radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce poskytovatelů
slev. Seznam všech poskytovatelů slev je přehledně uveden na webových stránkách projektu www.
seniorpasy.cz. V Pardubickém kraji je v současné
době osmdesát poskytovatelů, mezi které patří například Optik Otava, Solná jeskyně u Purkmistra,
Wellness centrum Ječmínek nebo Knihkupectví
Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují České dráhy. Dávají až 36% slevu na In Kartu.
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje
bude vydán tištěný katalog, ve kterém najdou se-

nioři všechny poskytovatele,
kteří jsou v kraji do projektu
zapojeni. Katalog poskytovatelů bude adresně distribuován
držitelům karet přímo do poštovních schránek. Do konce
roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů slev
v Pardubickém kraji. Každá
provozovna, která poskytuje minimální slevu 5 %,
je označena samolepkou projektu Senior Pas.
Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let. Registrace je
možná pomocí registračního formuláře a také telefonickou formou na čísle 840 111 122. Další možností je registrace online přímo na stránkách projektu www.seniorpasy.cz, nebo emailovou formou
na adrese pardubice@seniorpasy.cz. Na základě
registrace bude vystavena karta, která bude uživatelům doručena poštou, případně si ji mohou vyzvednout na výdejním místě v Pardubickém kraji.
• Počet seniorů užívajících Senior Pas v Pardubickém kraji: 3 517
• Počet poskytovatelů slev v Pardubickém kraji:
80
• Počet seniorů užívajících Senior Pas v celé
České republice: 224 100
• Počet poskytovatelů slev v celé České republice: 2 288
Bezplatná linka: 840 111 122, e-mail: info@se niorpasy.cz, www.seniorpasy.cz

Z města

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 256 občanů
ČR. Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 115 cizinců s povolením k pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
k 30. 6. 2016 evidováno 10 366 občanů. (zr)

Poděkování
Český svaz bojovníků za svobodu velice děkuje
městu Moravská Třebová za finanční podporu.
ČSBS se pravidelně každý rok účastní Terezínské tryzny a pořádá další zájezdy ve spolupráci
se žáky a učiteli ZŠ Moravská Třebová, praktické školy Moravská Třebová, studenty a dalšími
zájemci. Na zpáteční cestě z Terezína jsme vystoupali na horu Říp. V červnu jsme uskutečnili
výlet do Brna a Moravského krasu, kde jsme si
prohlédli Punkevní jeskyně.
Za ČSBS Moravská Třebová Weissová Eliška

Poslední akce Střípků
před prázdninami
Již v minulých článcích jsme Vám přiblížili,
jak náročný je nejen celý rok, ale i samotný
měsíc chlapce i děvčat v mažoretkovém sportu. Aby toho nebylo ještě málo, tak si celý tým
vyjel 18. 6. na přehlídku mažoretek v Libině
u Šumperka. Na tuto akci si ještě tým stačil secvičit defilé na 80 m. Byl to krásný den plný
slunce, pohody i her pro děti. Další akci jsme
si domluvili s panem Machálkem v místní Baště ve dnech 20.-21. 6. Bylo to velice zajímavé povídání, spousty zajímavých věcí si děti
mohly vyzkoušet. Největší radostí byla koťátka a kavka. Tímto děkujeme za příjemnou hodinku p. Machálkovi a jeho obětavost. Po zajímavé hodince jsme si udělali sladkou tečku
se zmrzlinou. Ale tímto jsme ještě neskončili.
30. 6. v areálu DDM, naší poslední akcí v tomto školním roce, bylo zhodnocení uplynulé sezóny s rozdáním diplomů za reprezentaci DDM
a města Moravská Třebová a poděkování všem
rodičům za jejich obětavost s námi sdílet volný
čas. Zpestřili jsme si to podvečerním opékáním
buřtů a ochutnávkou dobrot, které rodiče napekli. Hrála se hra Cesty za pokladem. I když
si děvčata a chlapci užívají letních prázdnin,
mažoretky se připravují na další soutěžní sezónu. Zúčastňují se různých seminářů, soustředění a konzultují své sestavy s profesionálními
lektory. Děkujeme všem příznivcům, kteří nám
drží palce. Za mažoretky Střípky Eva Kalábová

MUDr. Neužilová neordinuje

12. srpna - 2. pátek v měsíci
22. srpna až 2. září - dovolená
Akutní stavy ošetří MUDr. Madron
v úterý a ve čtvrtek v ordinaci v Moravské Třebové od 8:00 do 10:00, jinak
v Městečku Trnávce ve svých ordinačních hodinách.

Informace
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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.

Letos se s prázdninami rozloučíme netradičně…
Každoroční akce pořádaná naším hnutím ANO
na konci léta v Sušicích bude letos podpořena účastí kandidátů do krajských voleb. Přítomna bude celá první desítka z kandidátní
listiny do krajských voleb, včetně kandidáta
na hejtmana Jana Řehounka. Chceme ukázat,
že politici za hnutí ANO jsou především lidé,
kteří chtějí pomáhat a chtějí lepší Pardubický
kraj. Pro děti zajistí chod soutěží a připraví si
i krátké představení pro naše nejmenší. Budete mít možnost je poznat osobně a neformálně

s nimi prodiskutovat problémy našeho města
a Pardubického kraje, které Vás zajímají. Pro
všechny návštěvníky budou připraveny zábavné soutěže a spousta sportovního vyžití,
při kterém se budou moci setkat se známým
hokejovým brankářem Dušanem Salfickým.
Zveme proto všechny naše mladé sportovce, aby si na Dušana přišli vystřelit do brány
a také všechny ostatní, kteří s námi chtějí strávit příjemné odpoledne plné zábavy. Za hnutí
ANO Miroslav Jurenka, www.ano.trebova.eu

Jak jsme letos zpívali na gymplu
Gymnaziální sbor v září zahájí svoji pátou sezónu, ale zpívání na gymplu není jen o sboru.
Takže jak to vlastně vloni bylo? Od začátku nového školního roku jsme se sborem tvrdě pracovali na vlastním samostatném koncertu, a to i za
účasti některých pedagogů. Na začátku času adventního tento koncert proběhl, a troufám si říci,
že úspěšně. Rodiče a další příznivci naší školy
a kultury se skoro dvě hodiny dobře bavili, ať už
to bylo díky hudbě, či díky scénkám a recitaci
v podání těch herecky nadanějších z nás. Těsně
před Vánocemi jsme se sborem absolvovali tradiční koledování na různých místech ve městě,
ale také vystoupení v rámci vánočního koncertu
v Boršově. Jako škola jsme se rozloučili tradičním Zpíváním na schodech několika koledami.

A pak jsme naskočili do nového roku. V březnu
nás čekaly soutěže a opět jsme si neudělali ostudu. V krajském klání o Bílého havrana v Pardubicích jsme tu nejcennější trofej získali hned třikrát, na místní soutěži Zpíváme pro radost, jsme
také nezůstali pozadu. Sbor, teď už s oficiálním
jménem Young Voices, prodělal na začátku nového kalendářního roku personální obměnu,
do světa jsme vypustili první maturanty a sbor
posílily mladší ročníky. Opět tvrdá práce se ale
zase vyplatila. Celou sezónu jsme završili velmi prožitým a uvolněným vystoupením v rámci
odpoledního programu Moravskotřebovských
arkád. Děkujeme všem za podporu a budeme se
těšit na dalších akcích a koncertech.
Petra Burdová, sbormistryně Young Voices
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– Dj Choruno

Létáme s RED BULLEM
16.7. 9HÿHUV%RæNRYHP
23.7. /HGRYĚQDPUDæHQi3DUW\
30.7. 5(752YHÿHU
6.8. Semtex XXL
13.8. $081'6(11LJKW
20.8. &DSWDLQ0RUJDQSŐLSORXYi
26.8. /RXÿHQtVSUi]GQLQDPL
27.8. 2OGLHV3DUW\
9.7.

– Dj J.M.X.
– Dj Maty
– Dj Slepi

– Dj J.M.X.

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

– Dj Choruno

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Městská policie se opět vrací s informacemi pro občany a zprávami o zásazích v rámci udržování veřejného
Radovan Zobač,
pořádku.

velitel Městské policie Moravská Třebová

Oznámení
V případě, že se Vám zatoulá domácí mazlíček,
nejčastěji to bývá pes, kontaktujte co nejdříve
městskou policii. Případně si zkontrolujte webové stránky města, kde jsou v sekci radnice/úřední
deska zveřejňovány fotografie zvířat odchycených
městskou policií. Mnozí majitelé se na městskou
policii obracejí až ve chvíli, kdy je pes již umístěný v útulku ve Vendolí. Takovéto případy se samozřejmě majiteli, který se neozve dostatečně brzy,
značně prodraží.
Dále bych Vás chtěl upozornit na bezpečnostní
akci, kdy strážníci městské policie provádějí zvýšenou kontrolu cyklistů a hlavně povinné výbavy
jejich jízdních kol. Je třeba si uvědomit, že jízdní
kolo je nemotorové vozidlo a cyklista řidič nemotorového vozidla se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími.
Za minulé období přijala Městská policie Moravská Třebová celkem 181 oznámení od občanů.

dal na útěk a policisté PČR a městské policie jej
začali pronásledovat. Po krátké honičce muž vnikl
do zahrady jednoho z domů a odtud přelezl plot
do zahrady domu druhého. Po domluvě s majitelem domu byla provedena kontrola zahrady tohoto
domu, kde byl muž nalezen a zadržen. Následně
bylo Policií České republiky tomuto muži sděleno
obvinění pro trestný čin krádeže a Okresní soud ve
Svitavách na něj uvalil vazbu.
Výtržník
Městská policie přijala oznámení o tom, že v jedné
z místních částí Moravské Třebové v ulici, kde si
hrají malé děti, pobíhá úplně nahý muž a vykřikuje
na celou ulici. Hlídka MP na místo dorazila společně s hlídku PČR. Zde byla z jednoho domu skrze
otevřená okna slyšet hlasitá hudba. Dále bylo na
místě od svědků zjištěno, že muž bydlící v tomto
domě se před chvílí pohyboval nahý po ulici. Muž
byl hlídkou zajištěn a vyzván, aby vysvětlil své
chování. Na místo odpovědi začal muž křičet, že
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si na svém pozemku může dělat, co chce, že jsme
nazí na svět přišli všichni a citoval slova z písně
Richarda Müllera: „… jsem nahý až na kožu…“
Poté začal křičet, ať ho policie okamžitě zatkne.
Muž byl následně naložen do vozidla RZS, kterým
byl za asistence policistů odvezen do nemocnice
ve Svitavách na oddělení psychiatrie a psychoterapie.
Dopravní značka opět na svém místě
Operátorem městského kamerového dohlížecího
systému zjištěno, že se v Olomoucké ulici směrem
do města pohybuje skupina osob, která bouchá do
dopravních značek. O tomto chování také informoval hlídku operační důstojník PČR, který přijal
oznámení od občanů M. T., které toto chování rušilo. Hlídka tuto skupinu zastihla v ul. Komenského, přitom spatřila, jak jeden mladík nese dopravní
značku „zákaz zastavení“, kterou při spatření hlídky odhodil do trávy. Jednalo se o skupinu tří mladíků a dvou slečen. Tito na svou obhajobu uvedli, že
se chtěli pouze pobavit, a že vlastně nic špatného
neudělali. Hlídka městské policie tuto jejich „zábavu“ vyřešila ve zkráceném řízení o přestupku, tj.
blokovou pokutou. Po vyřešení přestupku mládež
odnesla značku zpět a umístila ji na původní místo.

Krádež v obchodě
Městská policie Moravská Třebová přijala na linku
156 oznámení od pracovnice prodejny smíšeného
zboží v obci Mor. Třebová, že v prodejně jsou dva
muži a za oděv si schovávají různé zboží. Hlídka
městské policie ihned vyrazila na adresu uvedenou
v oznámení. Před prodejnou si hlídka s oznamovatelkou vyjasnila další informace. Oznamovatelka
hlídce sdělila, že oba muži již z prodejny i s odcizeným zbožím utekli, přičemž jeden z mužů utíkal
za roh nedalekého domu. Hlídka v blízkosti prodejny spatřila muže, který odpovídal popisu uvedeném oznamovatelkou. Muž tvrdil, že v prodejně
nic neodcizil a druhého muže, který tam byl s ním,
vůbec nezná. Tento muž byl hlídkou vyzván, aby
setrval na místě do příjezdu hlídky Policie ČR,
která se na místo vzápětí dostavila. Následně hlídka spatřila muže, který odpovídal popisu druhého
muže, uvedeném oznamovatelkou. Tento muž se

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

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

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz

strana 6 / srpen 2016
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Letní kulturní kalendář - 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 srpnu hodinu před začátkem představení. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127 Více informací naleznete na webových stránkách 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 srpen 2016 zahrnuje všechny akce pořádané
jednotlivými subjekty Kulturních služeb města Moravská Třebová
a u každé akce je označena pořádající organizace.

Srpen
6. 8. I 10:00
Na dvorečku ve městě - Pohybové studio Háčko, ukázky
tanečních vystoupení - dvorek ul. Cihlářova - KSMT
6. 8. I 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Zámek - oživlé prohlídky - Nebezpečné známosti - divadlo Exulis
- Zámek Moravská Třebová
8. 8. I 17:00
Kino Hledá se Dory /USA/, český dabing, 2D, dětské představení KSMT
8. 8. I 19:00
Kino Bláznivá pětka /Francie/, 2D - KSMT
10. 8. I 17:00
Kino Heidi, děvčátko z hor /Německo, Švýcarsko/, rodinný film,
2D - KSMT

13. 8. I 19:00
Kino Učitelka /ČR/, 2D - nový český film - KSMT
13. 8. I 10:00
Na dvorečku ve městě - Pavlína Boučková a Jiří Michálek hudební vystoupení - dvorek ul. Stará - KSMT
13. 8. I 21:30 a 22:30
Noční prohlídky zámku - Zámek Moravská Třebová
14. 8. I 19:00
Koncert na zámku - hudební pásmo písničkářky Evy Henychové
na nádvoří zámku
15. 8. I 17:00
Kino Děda /ČR a SR/, rodinný film, 2D - KSMT
15. 8. I 19:00
Kino Za láskou vzhůru /Francie/, české titulky, 2D - KSMT
17. 8. I 17:00
Kino Tajný život mazlíčků /USA/, český dabing, 2D, dětské
představení - KSMT
17. 8. I 19:00
Kino Mělčiny /USA/, české titulky, 2D - KSMT
18. 8. I 17:00
Muzejní vycházka - Meziválečná architektura v Moravské
Třebové, sraz u muzea - Městské muzeum
18.–22. 8. I 21.30
Kinematograf bratří Čadíků - letní kino od 21:30, náměstí TGM KSMT
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, Představení
disciplín soutěže in-line bruslařů, první rozjížďky podle zájmu
přihlášených do turnaje O pohár markraběte Karla (IV.) - KSMT
19. 8. I 21:30 a 22:00
Videomapping s historickou tématikou v rámci Kejklí a kratochvílí
- projekce u Brány času, ve 22:00 na náměstí TGM - premiérová
projekce animovaného filmu o putování budoucího císaře
a krále Karla IV. v roce 1341, kdy byl ještě markraběm
moravským a nocoval v Moravské Třebové při cestě
z Prahy do Olomouce - KSMT
20. 8. I 10:00
Na dvorečku ve městě - Historická hudba - v rámci Kejklí
a kratochvílí zábavné historicko-pohádkové dopoledne s DDM
Maják Moravská Třebová - dvorek ul. Cihlářova - KSMT

10. 8. I 19:00
Kino Sezn@mka /ČR/, 2D - nový český film - KSMT

20. 8. I 15:00
Příjezd markraběte 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. Finále outěže in-line bruslařů
O pohár markraběte Karla (IV.) 16:00 Knížecí louka - KSMT

13. 8. I 17:00
Kino Tajný život mazlíčků /USA/, český dabing, 2D - dětské
představení - KSMT

20.8. I 18:00–24:00
Zahájení Mistrovství Evropy v akrobatickém létání - náměstí TGM,
slavnostní ceremoniál, koncerty výjimečných hudebních skupin

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

v pestré žánrové směsici - zakončení festivalu Moravskotřebovské
kejkle a kratochvíle - náměstí TGM
20. 8. I 21:30 a 22:30
Noční prohlídky zámku ve znamení Kejklí a kratochvílí - Zámek
Moravská Třebová
26. 8. I 20:00
Divadelní představení na zámeckém nádvoří Svaté neřesti,
Divadlo Artur Praha - Zámek Moravská Třebová
27. 8. I 10:00
Na dvorečku ve městě - Mažoretky Střípky - taneční vystoupení dvorek ul. Cihlářova – KSMT
28. 8. I 16:00
Koncert VSH (Volné sdružení hudebníků z Moravské Třebové)
Zámek Moravská Třebová
29. 8. I 17:00
Kino Strašidla /ČR/ - nový český rodinný film, 2D - KSMT
29. 8. I 19:00
Kino Strašidla /ČR/ - nový český rodinný film, 2D - KSMT
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MORAVSKOTŘEBOVSKÉ KEJKLE A KRATOCHVÍLE 2016

NOVINKA PRO SPORTOVCE!

Závod pro in-line bruslaře
O pohár markraběte Karla (IV.)
Přihlaste se do rytířského turnaje pro in-line
bruslaře ve dnech 19. - 20. 8. 2016, získejte
čest a slávu a nechte se vyznamenat
budoucím králem a císařem Karlem!
Turnaje se můžete zúčastnit i nepoznáni za zavřeným hledím vaší přilby!

www.ksmt.cz I kultura@ksmt.cz I 731 151 801 I 731 151 786

29.–31. 8. I celodenní program
Muzejní příměstský tábor - Malá škola archeologie - pořádá
Městské muzeum

Konec prázdnin naplněný dobrodružstvím
a objevy z dob dávno minulých! Šance pro naše
mladé vědce a badatele!

31. 8. I 17:00
Kino Můj kamarád drak /USA/ český dabing, 2D, dětské
představení - KSMT

Muzejní příměstský tábor - Malá škola archeologie
pořádá Městské muzeum Moravská Třebová
www.muzeummoravskatrebova.cz

31. 8. I 19:00
Star Trek: Do neznáma /USA/, české titulky, 2D - KSMT

muzeum@ksmt.cz I 734 280 535

18. 8. 2016 - 21:30 Sedmero krkavců II 19.8. 2016 - 22:00 animovaný film + videomedailon
Mistrovství Evropy v letecké akrobacii, 22:15 Život je život II 20. 8. 2016 - 21:30
animovaný film + videomedailon Mistrovství Evropy v letecké akrobacii II
21. 8. 2016 - 21.30 Gangster Ka II 22. 8. 2016 - 21:30 videopozvánka
na výstavu grafičky a malířky Hany Horské - 21:40 Gangster Ka: Afričan

Historický průvod 20. 8. v 15:00 ulicí Cihlářovou na náměstí TGM

Příjezd markraběte Karla do města

Jan Kopečný

populární muzikálový herec, jeden z dvacítky nejlepších
zpěváků v hudební soutěži Česko hledá Superstar 2006
hraje markraběte moravského, budoucí císaře a krále

Koncert ve 20:30

Jan Kopečný a Big band Metroclub České Budějovice
Moravskotřebovské kejkle a kratochvíle, náměstí TGM

Zámek

Moravská
Třebová

6. 8. 2016 - 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Oživlé prohlídky - Nebezpečné známosti - divadlo Exulis
13. 8. a 20. 8. 2016 (Kejkle a kratochvíle) - 21:30 a 22.30
Noční prohlídky zámku
Zámek Moravská Třebová

Město Moravská Třebová

1.

2.

Moravská
Třebová

Zámek

3.

4.

svým přátelům a kamarádům, třeba prostřednictvím facebooku. Více informací na www.ksmt.cz

Jste srdečně zváni a dejte prosím vědět o letošních Kejklích a kratochvílích

Od čtvrtka 18. 8. 2016 promítá na náměstí TGM Kinematograf bratří Čadíků.

Mistrovství Evropy v akrobatickém létání, které ovládne do soboty 27. 8. letiště ve Starém Městě.

Sobotní večerní program na náměstí TGM odstartuje výjimečná událost - zahajovací ceremoniál

ve městě - Cihlářova ul. (4) tématicky zaměřená na historickou atmosféru a pohádky.

pro in-line bruslaře o Pohár markraběte Karla (IV.), videomapping nebo sobotní akce Na dvorečku

na zámku (2) a na náměstí TGM (3). Novinkou letošních Kejklí a kratochvílí je například soutěž

Program probíhá na několika místech. Na Knížecí louce a v prostoru bývalého hřiště 3. ZŠ (1),

Moravskotřebovské kejkle a kratochvíle se letos konají dva dny, v pátek 19. 8. a v sobotu 20. 8.

KULTURNÍ
SLUŽBY MĚSTA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

MORAVSKOTŘEBOVSKÉ KEJKLE A KRATOCHVÍLE 2016

Podrobný program - pátek 19. 8. 2016
15:30 nádvoří zámku - kejklířské představení pro děti
a zahájení historických výtvarných dílen pro děti
16:30 Knížecí louka - prohlídka historického ležení rytířů
s koněmi a představení soutěže in-line bruslařů, první
rozjížďky podle zájmu přihlášených do turnaje O pohár
markraběte Karla (IV.)
17:30 nádvoří zámku - Krleš /Praha/ - historická hudba
18:00 Knížecí louka - ježdění na koních pro děti, ukázky
historické zbroje a šermířských soubojů, ukázky dobových
řemesel - další kolo turnaje O pohár markraběte Karla (IV.)
19:00 nádvoří zámku - loutkové divadlo pro děti, historická
hudba Krleš, vystoupení břišních tanečnic
20:00 Knížecí louka - představení finalistů turnaje O pohár
markraběte Karla (IV.), večer v rytířském ležení, ukázky
dobových řemesel
21:00 nádvoří zámku historická hudba Krleš
21:30 Knížecí louka >>> u Brány času - videomapping promítání videí na dům č. 19 v ul. Bránské - bližší informace
na www.ksmt.cz
22:00 náměstí TGM Premiérová projekce krátkého
animovaného filmu o putování budoucího císaře a krále
Karla IV. v roce 1341, kdy byl ještě markrabětem moravským
a nocoval v Moravské Třebové při cestě z Prahy do Olomouce
+ videomedailon ME v letecké akrobacii

www.facebook.com/Moravskotřebovské-kejkle-a-kratochv%C3%ADle-1407370496228904/

www.mtrebova.cz

www. eac2016.cz

www.ksmt.cz

Změna programu vyhrazena

sobota 20. 8. 2016
8:30 Knížecí louka - ráno v historickém ležení rytířů, ukázky dobových
řemesel, projížďky na koních, kejklířská rozcvička
10:00 Dvorek ul. Cihlářova - Na dvorečku ve městě - historická hudba +
zábavné historicko-pohádkové dopoledne s DDM Maják Moravská Třebová
13:30 nádvoří zámku - Divadlo Koňmo pohádka pro děti
15:00 Cihlářova ulice - náměstí TGM. Slavnostní příjezd markraběte Karla na
šenk v Moravské Třebové, přivítání panovníka konšely města, markraběcí
požehnání sňatku měšťanského páru, odchod markraběte a jeho doprovodu
na mši a velké překvapení z nebeských sfér
16:00 Knížecí louka - Finále soutěže in-line bruslařů O pohár markraběte
Karla (IV.)
18:00 náměstí TGM - Slavnostní ukončení historické části Kejklí a kratochvílí,
vyhlášení vítězů turnaje O pohár markraběte Karla (IV.)
18:30 náměstí TGM - Zahajovací ceremoniál Mistrovství Evropy
v akrobatickém létání, slavnostní průvod národních týmů
19:00 nádvoří zámku - uzavřená akce pro letecké akrobaty
19:00 - 20:00 náměstí TGM - vystoupení skupiny Péro za kloboukem
20:30 Jan Kopečný a Big band Metroklub České Budějovice
21:30 Projekce krátkého animovaného filmu o putování budoucího císaře
a krále Karla IV. v roce 1341, kdy byl ještě markraběm moravským a nocoval
v Moravské Třebové při cestě z Prahy do Olomouce + videomedailon
ME v letecké akrobacii
21:30 + 22:30 zámek - noční prohlídky
22:00 - 23:00 Lucrezia Borgia v rockové sestavě, tanečnice, plivači ohňů,
pyrotechnické a ohňové efekty
23:15 - 24:00 Last time - legendární moravskotřebovská kapela

MORAVSKOTŘEBOVSKÉ KEJKLE A KRATOCHVÍLE 2016
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Na cestě nejen s Karlem IV.

Máme za sebou polovinu prázdnin, někoho letní
Třebové. Úplná křižovatka tras. Jedeme tentokrát
měsíce inspirovaly k cestám po světě, někdo zase
z Vratislavi do Brna. Ještěže ta Kladská stezka vede
zůstal doma v Moravské Třebové. Ale nemusí žetudy. Ideální místo pro unavené poutníky. Velká
a vydatná pumpa pro koně, libá vůně od ohniště,
hrat. I tady je tak trochu pořád na cestě. A to již
pohostinní měšťané, až se nám ani nechtělo dále.
od pravěku. Na cestě v tom smyslu, že náš region
Ale povinnost vladařova volá. Doufáme, že to tu ve
sice nebyl centrem dějinného dění, aby se tu usídliTřebové dlouho vydrží.“
li panovníci, či zasedaly nějaké senáty, ale vždy se
tudy pilně cestovalo z jedné oblasti do druhé. Už
Tak bychom mohli Karlův cestovní deníček citoněkdy dávno před mnoha tisíci lety se zde putovat pořád. Ještě alespoň jeden zápis.
valo, výrazné krajinné body pomáhaly v orientaci,
„Srpen 1369. Tentokráte jedeme z Brna do Vrales poskytoval ochranu i potřebné suroviny. A tak
tislavi. Ach ta naše záda, už pomalu 20 let se
se obyvatelé střídali a poutníků přibývalo. Třeba
pořádně neotočíme, ale naštěstí opět cestujeme
taková doba římská, to jsou první čtyři staletí napřes tu naši milou Moravskou Třebovou. Lepší
trasy pro tento směr není. Musíme přikázat všem
šeho letopočtu. Dlouho se psalo, že naše kraje byly
stavitelům i do budoucna, aby se toho drželi. Co
řídce osídleny, ale poslední výzkumy ukazují, že to
z Brna, už ve Vídni by to mělo začínat, aby
je trochu jinak a že tu byl docela provoz. Skoro
se z Itálie mělo na co navázat. To by se pak
jako dnes. Římané na Dunaji, na konci druhého
ta naše římská cesta jezdila veseleji. Jak to
století na jižní Moravě, jejich nejsevernější poříkala ta naše slavná kněžna? Vidím autochodový tábor je doložen dokonce až u Olomouce, to už je jen kousek cesty. No, a Germáni,
strádu širokou, jejíž sláva se Moravské
pokud zrovna s Římany neTřebové dotýká. A to samé z Prahy
válčili, tak s nimi čile obna Olomouc, vynechat Parduchodovali. Všechno zboží
bice a rovnou to hnát přes
nezůstalo zde, vozilo se
Moravskou Třebovou.“
to až do Čech a právě přes
Na historii se má vzponás. Stačilo si pak zde
mínat, proto si příjezd
něco uschovat a už to nevyKarla IV. letos zopakuzvednout. Proto máme z najeme 20. srpna v rámšeho regionu řadu nových
ci Moravskotřebovských
zajímavých nálezů gerkejklí a kratochvílí. Pramánského i římského
původu. Ostatně taková
stará cesta, to není nic
jen tak, to je jeden úvoz vedle
druhého, na řadě míst v terénu
jsou vidět dodnes. Nebyly vytyčovány bezhlavě, využívaly
dokonale terénu. Nic nevedlo
bažinami či nějakou záplavovou oblastí. K řece, rychle přes
vhodný brod a zase se pokračovalo suchou nohou. Dnešní
silniční síť úspěšně využívá
četné prastaré úseky. Aby nedošlo k mýlce, tím mám na
mysli samozřejmě trasování,
nikoli kvalitu vozovky. Hlavní
Moravský zemský hejtman přivádí markraběte Karla do města (nahotrasa z Čech na Moravu vedla
ře) a budova moravskotřebovského fojtství - dnešní radnice. Pohled
v raném středověku přes Jeze severu okolo roku 1350
Kresby Tereza Vinklerová
víčsko, ale už ve 13. století se
vrátila k Moravské Třebové. Ani ten Karel IV. se
vý Karel nemůže, to víte, státnické povinnosti,
možná bez Moravské Třebové neobešel. Co by si
nahradí ho herec a zpěvák Jan Kopečný. Jeho
asi tak napsal do deníčku?
příjezd budou doprovázet zajímavé akce. Již
v pátek bude promítnut krátký film o putová„Září 1341. A pak jsme přijeli do Moravské Třebové. Pěkné město. Ani nelitujeme, že jsme to
ní Karla do našeho města a zajímavý zážitek
ze Svojanova nevzali rovnou na Olomouc. Jen
jistě přinese i vidoemappingová projekce na
ty dřevěné domy by pomalu chtělo přestavět na
dům v Bránské ulici. Bližší informace na plakamenné. Však oni si to tu měšťané brzy vylepší.
kátech a internetových stránkách města a KulTřeba podle té renesance, jak nám o ní pořád píše
turních služeb Moravské Třebové. Přijďte se
ten Petrarca z Itálie.“
pobavit. Poučení pak může zájemce hledat v akAnebo hned o rok později:
cích Městského muzea, kupříkladu v zářijové
„Srpen 1342. A zase jsme přijeli do té Moravské
přednášce o stěhování národů. Robert Jordán

Zase jsme byli u koní
Opět, letos již třetím rokem, jsme se vydali do Útěchova za koníčky. Edita a Ivča Weissarovy nás povozily na koních - měli s námi
velkou trpělivost - koníci i děvčata. Bára
Švestková z DDM pro nás připravila zajímavé soutěže, kde jsme museli předvést svo-

ji obratnost a rychlost. Bylo nám moc fajn,
krásně jsme se pobavili i zrelaxovali. Děkujeme Odboru školství a kultury KÚ v Pardubicích za finanční příspěvek, díky kterému se
tato akce mohla realizovat. Za všechny žáky
speciální školy v Mor. Třebové Jana Weissarová

Zajímavosti

Mistr Evropy transplantovaných
je z Moravské Třebové
V týdnu 10.–17. července proběhly ve finském
městě Vantaa hned tři významné akce: 9. evropské hry transplantovaných a dialyzovaných,
16. evropské hry transplantovaných se srdcem
a plícemi a projekt podporovaný Evropskou
unií, Evropský sportovní týden transplantovaných. Česká republika vyslala na první z uvedených akcí šestičlennou výpravu, jejímž členem
byl i moravskotřebovský Tomáš Burda, loňský
Sportovec regionu. Aktivní člen tenisového
klubu a jinak všestranný sportovec opět potvrdil své kvality a ziskem 5 medailí (z celkového
počtu 11) se stal nejúspěšnějším českým reprezentantem. Zvítězil v hodu kriketovým míčkem, stříbrné medaile vybojoval v tenise, hodu
diskem, vrhu koulí a na bronz dosáhl v hodu
oštěpem. Uvedené výsledky jsou příslibem
výkonů na další akci, které se Tomáš, pokud
zdraví vydrží, zúčastní, a tou jsou 21. světové
hry transplantovaných, které se uskuteční příští rok ve španělské Malaze. Iva Kodešová

Matematika v ZŠ
Kostelní náměstí
Matematika je extrémně důležitá pro rozvoj dětí,
protože rozvíjí racionální a analytické myšlení. Kvalitní vzdělání v matematice naučí děti logicky přemýšlet a smysluplně řešit problémy. K chápání a aktivnímu přístupu k učení je potřeba děti motivovat
zábavnou a hravou formou výuky. Dílo profesora
Hejného je skvělou prací, která splňuje tyto náročné
požadavky, z tohoto důvodu matematiku profesora
Hejného v naší škole vyučujeme. Navíc se každý rok
naši žáci zúčastňují mnoha matematických soutěží.
Zvláště letošní jaro bylo pro mnohé z nich opravdu
úspěšné. Posuďte sami.
Naši nejlepší v soutěži PYTHAGORIÁDA:
Vojtěch Krejčí, 8. třída – 5. až 7. místo v okresním
finále, 1 bod za bronzovou medailí
Jan Kalina, 6. třída – 7. až 9. místo v okresním finále
Naši nejlepší v soutěži GENIUS LOGICUS:
Vojtěch Krejčí, 8. třída – 6. místo v ČR
Adam Svozil, 2. třída – 13. místo v ČR
Naši nejlepší v soutěži MASTER OF SUDOKU:
Lenka Matysová, 5. třída – titul vynikající mezinárodní řešitel, 100% úspěšnost
Vojtěch Krejčí, 8. třída – titul vynikající mezinárodní
řešitel, 100% úspěšnost
Hana Hladíková, 9. třída – titul vynikající řešitel,
88% úspěšnost
Denisa Bubeníková, 7. třída – titul vynikající řešitel,
83% úspěšnost
Naši nejlepší v soutěži Pangea:
Vojtěch Krejčí, 8. třída – 3. místo v Pardubickém
kraji
Nikola Vavříková, 4. třída – 4. místo v Pardubickém
kraji
Ivo Šterc, 5. třída – 7. místo v Pardubickém kraji
Vojtěch Bádal, 7. třída – 10. místo v Pardubickém
kraji
Adam Sekáč, 8. třída – 10. místo v Pardubickém kraji
Naši nejlepší v soutěži LOGICKÁ OLYMPIÁDA:
Petra Podhorná, 8. třída – účastník krajského finále
Viktorie Bártová, 3. třída – účastník krajského finále
Adéla Michalčáková, 9. třída – účastník krajského
finále
Martin Krejčí, Eva Pallová
a Simona Žvátorová, vyučující matematiky

Knihovna

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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
Upozornění: Po dobu letních prázdnin je 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
Místní knihovna Boršov bude z technických důvodů přibližně do poloviny srpna uzavřena.
1.–31. 8. 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. a 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.
Obalovací služba – balení knih, učebnic, sešitů
Připomínáme službu, která potěší zejména děti
školou povinné a jejich rodiče. Snažíte se zabalit
si učebnice a nedaří se vám na ně sehnat ty správné obaly, třeba proto, že mají netypické rozměry?
Doneste je do knihovny a my je obalíme za vás.
Knihy do rozměru A5 včetně balíme za 5 Kč, větší
za desetikorunu.
Připravujeme výstavu omalovánek pro dospělé
Také jste propadli kouzlu omalovánek pro dospělé? Přidejte se k nám a vystavte svoje nejlepší
obrázky v knihovně. Nejenže pomůžete ozdobit prostor knihovny, ale možná inspirujete další čtenáře. Obrázky lze vystavovat i anonymně.
Zájemci se mohou hlásit na e-mail knihovna@
mkmt.cz nebo na telefonním čísle 737 204 688
do konce srpna.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
20. 8. Na dvorečku ve městě - akce pro širokou
veřejnost. Soutěže, hry a workshopy pro děti. Taneční vystoupení na elektronickou hudbu předvede Erný. Podrobnosti na plakátech. Tak nezahálejte v létě a přijďte od 10:00 do 12:00 hod. na
městský dvůr v ulici Cihlářové.
27. 8. Dětský program na mistrovství Evropy
v akrobatickém létání. Doprovodný program pro
děti v rámci závěrečného dne celého mistrovství,
soutěžní stanoviště, sladká odměna. Od 13:00 do
15:00 hod.
Předběžná nabídka zájmových kroužků na
školní rok 2016/2017:
Taneční
Solimánky a orientální tance pro mladší i starší
dívky, mažoretky mladší i starší, streetdance, taneční pro MŠ
Sportovní
Aikido pro děti i dospělé, atletika, badminton,
basketbal, bowling, drumming, florbal začátečníci i pokročilí, gymnastika, jezdecký a voltiž,
in-line, kopaná pro MŠ, jóga, jumping, hoping
- 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
Hudební
Akordová doprovodná kytara pro začátečníky
i pokročilé
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. Seznam všech kroužků naleznete
také na plakátech, které budou vylepeny na konci srpna na výlepových plochách města. Informace též na webových stránkách a na tel. číslech
DDM.
Orientální tance s Pavlínou Skalskou v DDM
Od října plánujeme nabídnout pro dívky od 5.
tříd ZŠ a středních škol zájmový kroužek orientálních tanců pod vedením Pavlíny Skalské, účastnice a vítězky mnoha republikových
i mezinárodních soutěží. Orientální tanec je tanec původem ze Středního východu. V současné době je ve světě velmi rozšířen a těší se velké
popularitě. Existuje několik druhů orientálního
tance. Tyto styly se liší hudbou, na kterou se
tančí, kostýmy i jednotlivými tanečními prvky.
Některé styly se také tančí pouze při určitých
příležitostech. V orientálním tanci se střídá několik základních figur, které se pak různě kombinují. V tanci na sebe plynně navazují, aby tanec nevypadal jako cvičení aerobiku. Celkový
vzhled tance se může u různých stylů dosti lišit.
Jednou je spíše vlnivý a pomalý, jindy rychlý
a třesavý. U orientálního tance je velmi významná osobnost tanečnice, jež se v tanci odráží. Důležitý je také výraz a mimika, která tanci
dodává na svěžesti, energičnosti a je jeho nedílnou součástí. Na tanečnici by mělo být vidět, že
ji tanec baví, má z něj radost a všechny pohyby
jsou pro ni přirozené. Pro začátečnice bývá často obtížné provést některé prvky, protože tělo
je ještě ztuhlé a nepoddajné. Po cca 3-4 měsících se ale svaly začínají postupně protahovat
a uvolňovat a tanečnice si už nepřipadají tolik
neohrabané. Největší satisfakcí je pak radost
z improvizovaného tance, kdy si žena tančí podle své momentální nálady a pocitů. Tento tanec má velmi pozitivní zdravotní účinky, proto
neváhejte a přijďte mezi nás.
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Knihovna dětem
1.–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.–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.).
Setkání seniorů se uskuteční 1. 8. v 10:00 ve františkánském klášteře M. T.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova bude
10. 8. Odjezd 14:00 hod. od soc. služeb, Svitavská
ul. Případné dotazy na tel: 734 797 498. Půjčovna
zdravotních pomůcek má upravenou provozní dobu:
pondělí, středa, pátek 8:30-15:00 hod. Výjimečně se
domluvte telefonicky: 733 742 028, Blanka Kolářová, e-mail: blanka.kolarova@mtrebova.charita.cz.
STD Ulita
Zaměstnanci s klienty z STD Ulita šli do Pekla
opékat špekáčky, přečetli Prosbu lesa, po krátké
meditaci se vydali zpět přes Pastýřku. 8.–9. 7. proběhl v Ostravě Festival v ulicích, kterého se zúčastnila paní ředitelka se zaměstnanci. Charita zajišťovala občerstvení v Palečkově kavárně České
spořitelny, se kterou spolupracujeme. Na akci byly
prezentovány výrobky klientů STD a DS, o které
projevili návštěvníci festivalu zájem.
DS Domeček
Krásného počasí využívají klienti ke sběru bylin,
nasušili již 5 druhů bylinek. Jak bude počasí na
koupání, zajdeme na místní koupaliště. Klienti se
již těší na výlet na hrad Bouzov.
SAS Šance pro rodinu
Provozní doba: denně 7:00–18:00 h. Službu lze
sjednat ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu. Ambulance služby je zajištěna v budově
OCHMT po-st: 12:00–15:30 hod.
Občanská poradna
V uplynulých týdnech poskytla poradenství v řadě
dluhových věcí, na které se specializuje (oddlužení, exekuce atd.). Jednalo se o vykázání ve věci
domácího násilí, získání mzdy a odstupného od
krachujícího zaměstnavatele, odstoupení spotřebitele od nevýhodné smlouvy a řadu dalších případů. S poradnou se lze poradit telefonicky na čísle
736 503 393 či emailem: poradna@mtrebova.charita.cz, a to bezplatně.
Dobrovolnické programy
Hledáme další dobrovolníky do programů Lebeda, Kamarád a Déčko. Chcete dělat něco užitečného pro druhé? Věnujte hodinu týdně ze svého
volného času a staňte se dobrovolníkem. Za vaši
činnost vám vystavíme osvědčení. Kontakt: tel.
733 742 024, případně osobně na adrese Charity,
Svitavská 655/44, M. T.
CPP - Centrum pěstounské péče
Poskytuje pěstounům podporu a poradenství
při řešení záležitostí. Služba doprovází 19 rodin
z regionu. Pracovní doba: 8–17 hod. Kontakt na
vedoucí služby: 733 742 083. Chcete se stát profesionálním pěstounem? S důvěrou se na nás obraťte, rádi poradíme, jak na to a při vaší péči vám
poskytneme odbornou podporu. Další informace
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova.
Pěkné léto přeje tým pracovníků OCHMT
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Usnesení rady města

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

Usnesení z 48. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 4. 7. 2016
od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice
Rada města schvaluje:

1695/R/040716: předložený program schůze rady města.
1696/R/040716: uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO:
25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Z: Viera Mazalová
1697/R/040716: uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Lumius, spol. s r.o., IČO: 25911945, se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov, na dodávku zemního plynu
v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho
příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017.
Z: Viera Mazalová
1698/R/040716: uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se
sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na dodávku
zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního
plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město Moravská
Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Z: Viera Mazalová
1699/R/040716: čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová k nákupu drhnoucího podlahového stroje s kráčející obsluhou v pořizovací
ceně 48.279,00 Kč včetně DPH.
Z: Milan Janoušek
T: 31.07.2016
1700/R/040716: vydání souhlasu obce ve smyslu § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, pro účely rozhodování o nároku na dávky
pomoci v hmotné nouzi u osob užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení
ubytovací zařízení podle ustanovení § 33 odst. 3 tohoto zákona
v katastrálním území Moravská Třebová, pro osoby užívající
ubytovací zařízení za účelem bydlení na ul. Brněnské č. o. 50
v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1701/R/040716: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1
rok:
1. na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21
s platností od 01.07.2016
2. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od
01.07.2016
3. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 s platností od
01.07.2016 s podmínkou úhrady poplatku za komunální odpad
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy
4. na byt č. 12 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.07.2016 s podmínkou úhrady poplatku za komunální
odpad vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy
5. na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 10 s platností od 01.07.2016 s podmínkou úhrady poplatku za komunální
odpad vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy
6. na byt č. 16 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 s platností
od 01.07.2016
7. na byt č. 11 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 s platností od
01.07.2016
8. na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 bytem tamtéž, s platností od 01.07.2016
9. na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od
01.07.2016
10. na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 s platností
od 01.07.2016
11. na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 bytem tamtéž,
s platností od 01.07.2016.
Z: Viera Mazalová
1702/R/040716: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6
měsíců na:
1. byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2016 s podmínkou úhrady
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy a úhrady dluhu na nájmu v pravidelné měsíční splátce
2. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2016
3. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2016.
Z: Viera Mazalová
1703/R/040716: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3
měsíce na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17
v Moravské Třebové s platností od 01.07.2016 s podmínkou
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové
nájemní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1704/R/040716: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3
měsíce na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové se zájemci.

V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců.
Z: Viera Mazalová
1705/R/040716: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka
č.o. 19 v Moravské Třebové se zájemci.
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců.
Z: Viera Mazalová
1706/R/040716: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1
měsíc na:
1. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2016 s podmínkou úhrady
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy
2. byt č. 8 o velikosti 2 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.07.2016 s podmínkou úhrady
závazků vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy, úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady
dluhu na nájmu v pravidelné měsíční splátce.
Z: Viera Mazalová
1707/R/040716: výjimku z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2,
odst. 1., písm. b), tj. zaevidování žádosti vlastníka bytu, o přidělení městského bytu.
Z: Viera Mazalová
1708/R/040716: poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši
4.608 Kč z důvodu hospitalizace v nemocnici v Litomyšli od
31. března 2016 do 14. dubna 2016 a následně v Odborném léčebném ústavu Jevíčko od 14. dubna 2016 do 12. června 2016.
Z: Viera Mazalová
1709/R/040716: poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši
980 Kč z důvodu hospitalizace v Odborném léčebném ústavu
Jevíčko od 01.06.2016 do 16.06.2016.
Z: Viera Mazalová
1710/R/040716: výpůjčku prostor muzea (dvorana, kuchyňka,
klubovna) včetně souvisejících nákladů, okresní organizaci
Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové Svitavy, IČO: 00442704 dne 28.09.2016 za účelem pořádání
kulturní akce pro veřejnost Svatováclavské pohoštění.
Z: František Žáček
1711/R/040716: záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 13,44 m2 v domě č. p. 35 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23
v Moravské Třebové. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno
dle usnesení rady města č. 2532/031297.
Z: Viera Mazalová
1712/R/040716: pacht 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. Pachtovní smlouva bude uzavřená dle předloženého návrhu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č.
1737/050405 bod 3 a pro část pozemku parc. č. 3557/2 o výměře 10 m2 bude pachtovné stanoveno dle bodu 8.
Z: Viera Mazalová
T: 29.07.2016
1713/R/040716: pacht části pozemku parc. č. 1375 o výmě2
ře 27 m , druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, za účelem zřízení zahrady u bytového
domu. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle
usnesení rady města č. 1737/050405 bod 2.
Z: Viera Mazalová
T: 29.07.2016
1714/R/040716: záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní
o výměře 54 m2, za účelem zřízení zahrady u bytového domu.
Z: Viera Mazalová
T: 08.08.2016
1715/R/040716: záměr zřízení bezbariérového přístupu do
kanceláře Stavebního bytového družstva v Moravské Třebové
u domu č. o. 23 na ul. Svitavské, s tím že podmínky provedení
a financování stavby budou zpracované ve smlouvě o provedení stavby, která bude předložená radě města ke schválení.
Město se nebude finančně podílet na realizaci záměru.
Z: Viera Mazalová
T: 22.07.2016
1716/R/040716: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, pro
stavbu „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová“ na pozemku p. č. 3859 v obci a katastrálním
území Moravská Třebová se Správou železniční dopravní
cesty, státní organizací se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 709 94 234, a smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou
jednorázové odměny ve výši 200 Kč za každý započatý metr
délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku,
nejméně však 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené
ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady spojené
s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Viera Mazalová

1717/R/040716: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za
účelem zřízení a provozování přeložky plynárenského zařízení
v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku
parc. č. 1410/2 s RWE GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO 27295567. Rozsah věcného břemene
bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve výši
200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení uloženého
v budoucím služebním pozemku, nejméně však 1000 Kč, na
dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtená DPH
v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí
oprávněný z věcného břemene.
Z: Viera Mazalová
1718/R/040716: předloženou smlouvu o zřízení služebnosti
pro stavbu „Přeložka dešťové kanalizace Moravská Třebová
Sušice – výusť č. 4“ na části pozemku parc. č. 3760/1 v rozsahu dle geometrickém plánu číslo GP 2472-735/2012 ze dne 13.
12. 2012 v katastrálním území Moravská Třebová, mezi Povodím Moravy s.p,. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
IČO: 70890013, jako povinným a městem Moravská Třebová
jako oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 4.158
Kč.
Z: Viera Mazalová
1719/R/040716: předloženou smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu „Moravská Třebová – odkanalizování Udánek,
Sušic, Boršova dodatek č. 1, ČS Boršov“ na pozemcích parc.
č. 1737/2, parc. č. 2835/3, parc. č. 2835/8, parc. č. 2835/10
vše v katastrálním území Moravská Třebová a pozemcích parc.
č. 758/2, parc. č. 759, parc. č. 4714 v rozsahu dle geometrického plánu číslo GP 591-014/2015 ze dne 14. 1. 2015 a GP 2703017/2015 ze dne 29. 1. 2015 vše v katastrálním území Boršov
u Moravské Třebové, obec Moravská Třebová mezi Povodím
Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO:
70890013 jako povinným a Městem Moravská Třebová jako
oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 122.969 Kč.
Z: Viera Mazalová
1720/R/040716: předloženou smlouvu o zřízení služebnosti
pro stavbu „Domovní přípojky v rámci OUSB, Udánky – Moravská Třebová“, na části pozemku parc. č. 2580/1 v rozsahu
dle geometrického plánu číslo GP 2476-011/2013 ze dne 10. 1.
2013 v katastrálním území Moravská Třebová, mezi Povodím
Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO:
70890013, jako povinným a Městem Moravská Třebová jako
oprávněným na dobu neurčitou za úhradu ve výši 7.392 Kč.
Z: Viera Mazalová
1721/R/040716: předloženou smlouvu o zřízení služebnosti
pro stavbu „Kanalizace ulice Na Stráni Moravská Třebová“,
na části pozemku parc. č. 2470 v rozsahu dle geometrického
plánu číslo GP 2844-243/2016 ze dne 12. 5. 2016 v katastrálním území Moravská Třebová, mezi Povodím Moravy s.p., se
sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, jako
povinným a Městem Moravská Třebová jako oprávněným na
dobu neurčitou za úhradu ve výši 4.543 Kč.
Z: Viera Mazalová
1722/R/040716: uzavření předložené dohody o narovnání mezi
městem Moravská Třebová a Povodím Moravy s.p. se sídlem
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, předmětem
které je úhrada nákladů ve výši 86.549 Kč za užívání pozemků
po dobu stavby kanalizace.
Z: Viera Mazalová
1723/R/040716: předloženou smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 2936/5,
2936/73 a 2936/116 v obci a  k.ú. Moravská Třebová mezi
RWE Gas Net s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940,
IČO: 27295567 jako oprávněným a městem Moravská Třebová
jako povinným. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 1000 Kč bez DPH. Náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí město.
Z: Viera Mazalová
1724/R/040716: předloženou smlouvu o zřízení věcného
břemene uzavřenou mezi městem Moravská Třebová jako
investorem, KAYSER IMMOBILIEN s.r.o. se sídlem Revoluční 764/17, Staré Město, Praha 1, IČO: 27624510 jako povinným a RWE Gas Net s.r.o.Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO
27295567 jako oprávněným na pozemku parc. č. 2936/12
v obci a katastrálním území Moravská Třebová na dobu neurčitou za úhradu ve výši 605 Kč včetně DPH, kterou uhradí
město jako investor včetně nákladů spojených s vkladem do
katastru nemovitostí.
Z: Viera Mazalová
1725/R/040716: předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Moravská Třebová jako investorem, ATEK s.r.o. se sídlem Moravská Třebová – Předměstí,
Svitavská 1599/66, IČO: 26004968 jako povinným a RWE
Gas Net s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO
27295567 jako oprávněným na pozemcích parc. č. 2936/67,
2936/69, 2936/72 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 605 Kč včetně
DPH, kterou uhradí město jako investor včetně nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí.
Z: Viera Mazalová

Usnesení rady města
1726/R/040716: uzavření předložené smlouvy o právu provést
stavbu: „ Úprava Stříbrného potoka, Moravská Třebová, Boršov“ s podnikem Lesy České republiky , s. p., se sídlem Nový
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ
500 08, IČO: 42196451.
Z: Viera Mazalová
T: 31.07.2016
1727/R/040716: udělení výjimky z vnitřního předpisu č.
4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na rozšíření informačního systému IBM Domino/Notes,
modulu Smlouvy pro město Moravská Třebová od firmy OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 48168921.
Z: Jana Zemánková
T: 31.07.2016
1728/R/040716: uzavření smlouvy číslo OKST-0019/16 o rozšíření informačního systému IBM Domino/Notes, modulu
Smlouvy s firmou OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48168921, dle předloženého návrhu.
Z: Jana Zemánková
T: 31.07.2016
1729/R/040716: uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Kostelní náměstí, Moravská
Třebová - výměna radiátorů I. etapa“ podnikatelem Miroslavem Horáčkem, Komenského 62, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 16753321, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1730/R/040716: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. Armády, Moravská Třebová – Předláždění dvora
a oprava kanálu“ firmu Technické služby Moravská Třebová
s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
25970399.
Z: Miroslav Netolický
1731/R/040716: uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. Armády, Moravská Třebová – Předláždění dvora a oprava kanálu“ firmou Technické
služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 1412/21, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 25970399, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1732/R/040716: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku
„MŠ Boršov, Moravská Třebová – Rekonstrukce elektroinstalace 2. nadzemní podlaží“ firmu SUNFIN Praha s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5 Stodůlky, IČO: 28953096.
Z: Miroslav Netolický
1733/R/040716: uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská
Třebová – Rekonstrukce elektroinstalace 2. nadzemní podlaží“ s firmou SUNFIN Praha s.r.o., Sluneční náměstí 2588/14,
158 00 Praha 5 Stodůlky, IČO: 28953096, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1734/R/040716: zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka,
Ing. Pavla Brettschneidera, MgA. et. Mgr. Františka Žáčka
a Mgr. Milana Janouška do partnerského města Banská Štiavnica ve dnech 08. - 10.07.2016.
Z: Dana Buriánková

Rada města neschvaluje:

1735/R/040716: poskytnutí daru Arcibiskupství olomouckému,
se sídlem Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, IČO: 00445151
na podporu vydání publikace vzpomínek na kněze Pavla Kupku s názvem Potkat kněze.
Z: Dana Buriánková

Rada města souhlasí:

1736/R/040716: s realizací singletrailů v lokalitě Křížový
vrch dle předloženého návrhu Josefa Doležela, pokud budou
dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření odboru životního
prostředí MěÚ Moravská Třebová.
Z: Miroslav Netolický

Rada města nesouhlasí:

1737/R/040716: s návrhem Ing. Antonína Vykydala a Jana
Vykydala ve věci převodu pozemků v obci a k. ú. Moravská
Třebová, ul. Strážnického, do vlastnictví města.
Z: Viera Mazalová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

1738/R/040716: schválit prodej pozemku parc. č. 94/6 o výměře 12 m2, druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 96/3
o výměře 6 m2, druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Marxova za vzájemně
sjednanou kupní cenu ve výši 2.484 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy. Nad rámec kupní ceny uhradí
kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši
5.082 Kč.
Z: Viera Mazalová
T: 05.09.2016
1739/R/040716: schválit zavedení dešťové kanalizace uložené
v pozemcích parc. č. 3799/1, 3798/2, 3804/1,3791/3, 3791/5,
3791/22, 3791/30, 3791/32 a 3791/2, všechny v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v části obce Sušice do
majetku města Moravská Třebová, a to v celkové ceně 199
030 Kč a dle popisu uvedeného ve znaleckém posudku č.
3603-153/2016 ze dne 6. 6. 2016, vypracovaným ing. Zdeňkem
Dokoupilem, znalcem jmenovaným Krajským soudem v Hradci Králové.
Z: Viera Mazalová
T: 05.09.2016

Rada města bere na vědomí:

1740/R/040716: předloženou informaci o plnění usnesení rady
a zastupitelstva města.
1741/R/040716: předložený zápis z jednání komise rady města
pro výchovu a vzdělávání ze dne 01.06.2016.
1742/R/040716: předložený zápis z jednání komise rady města
sociální, zdravotní a péče o děti konané dne 24.05.2016.

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
1743/R/040716: předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne 13.06.2016.
1744/R/040716: předložený zápis z jednání bytové komise
rady města ze dne 27.06.2016.
1745/R/040716: předložený zápis z jednání kulturní komise
rady města ze dne 21.06.2016.
1746/R/040716: vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL
ENERGY, a.s., IČO: 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1,
400 01 Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace
a obchodní společnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Z: Viera Mazalová
1747/R/040716: vítěze výběrového řízení firmu Lumius, spol.
s r.o., IČO: 25911945, se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov,
na dodávku zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky
zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní
společnost od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Z: Viera Mazalová
1748/R/040716: vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00
Praha 1 – Nové Město, na dodávku zemního plynu v rámci
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630
MWh (maloodběr) pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017.
Z: Viera Mazalová

Rada města zřizuje:

1749/R/040716: přípravnou třídu Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok
2016/2017.
Z: Dana Buriánková

Rada města vyhlašuje:

1750/R/040716: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na
veřejnou zakázku: „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Rekonstrukce topného kanálu v pavilonu U12“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 11097442
- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 47486180
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská Třebová, IČO:
16207203
- MATI Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov u Svitav,
IČO: 25969161
- HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO:24141640
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice č. p. 60, IČO:
28811852
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka - náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Andrea Neuerová - náhradník
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena včetně DPH – 100 %
Z: Miroslav Netolický
1751/R/040716: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na
veřejnou zakázku: „Oprava chodníku na ulici Alšova, Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 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
1752/R/040716:
v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání
zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce staré zástavby domova pro seniory
v Moravské Třebové – pavilon C a D“ a schvaluje:
1. Seznam uchazečů, kteří budou obesláni nabídkou:
- JSK, spol. s r.o., Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
47470666
- OPTIMA spol s r.o., Žižkova 738, 766 01 Vysoké Mýto, IČO:
15030709
- APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01, Polička, IČO:
27492851
- Hroší stavby Morava, a.s., Hodolanská 413/31, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO: 28597460
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- PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01, Žďár nad Sázavou,
IČO: 46980059
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Karel Musil – člen, Eva Štěpařová - náhradník,
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník
- Mgr. Milan Janoušek - člen, Bc. Romana Holasová - náhradník
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena vč. DPH - 100%
Z: Miroslav Netolický
1753/R/040716: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení
na veřejnou zakázku „Demolice objektu Dětského oddělení
nemocnice č.p. 634 na ul. Svitavská v Moravské Třebové“
a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
- STRABAG a.s., Zábřežská 74, 787 24 Šumperk, IČO:
60838744
- SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143, IČO: 48035599
- BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, IČO:
25863258
- PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl,
IČO: 27742741
- VSJ mechanizace s.r.o., Dvorská 2298/19c, 789 01 Zábřeh,
IČO: 27834972
- VINASTAV s.r.o., Pátkova 831/7, 180 00 Praha 8, IČO:
28525264
2. Hodnotící komisi ve složení:
-   Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
-   Ing. Daniela Blahová – člen, Ing. Miloš Mička - náhradník
-   Eva Štěpařová – člen, Karel Musil - náhradník
3.   Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
-   celková nabídková cena včetně DPH - 80 %
- délka realizace - 20 %
Z: Miroslav Netolický

Rada města ukládá:

1754/R/040716: vedoucí odboru majetku města a komunálního
hospodářství svolat jednání se společností EVT Stavby s.r.o.
Svitavy ve věci jejich žádosti o koupi pozemku parc. č. 2936/5
za účasti vedoucích pracovníků všech zainteresovaných odborů
a vedení města.
Z: Viera Mazalová
T: 29.07.2016
1755/R/040716: vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat s vlastníky pozemků parc. č. 2087/38
a 2087/41 o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví města včetně kanalizace, vodovodu a kabelu veřejného osvětlení
v nich uložených. Podmínkou bezúplatného převodu pozemků
na město je dále vybudování VO v souladu se stavebním povolením (6 ks svítidel VO).
Z: Viera Mazalová
T: 19.08.2016
1756/R/040716: vedoucí odboru majetku města a komunálního
hospodářství jednat o uzavření smlouvy o povolení provedení stavby - vjezdu k domu č. o. 15 na ul. Jevíčské v Moravské
Třebové dle předloženého tisku.
Z: Viera Mazalová
T: 22.08.2016
1757/R/040716: tajemníkovi městského úřadu připravit aktualizaci vnitřního předpisu č. 4/2011, zadávání zakázek malého
rozsahu, v souladu s předloženými návrhy.
Z: Stanislav Zemánek
T: 22.08.2016

Rada města odkládá:

1758/R/040716: projednání tisku č. 11, Darovací smlouvy
ATEK s.r.o. a HWT s.r.o. s tím, že do upraveného návrhu tisku
bude doplněna informace o daru uvedených firem TJ Slovan
Moravská Třebová.
Z: Dana Buriánková
1759/R/040716: projednání tisku č. 31, záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1893/1, ul. Dvorní s tím, že do upraveného
návrhu tisku budou doplněna stanoviska zainteresovaných vedoucích odborů.
Z: Viera Mazalová
1760/R/040716: projednání tisku č. 32, Návrh záměru převodu
nemovitosti - pozemku parc. č. 2611/2 a 2610/1 v obci a k. ú.
Moravská Třebová s tím, že bude jednáno s vedením TJ Slovan
Moravská Třebová o upřesnění záměru.
Z: Viera Mazalová
1761/R/040716: projednání tisku č. 37, Výsledky výběrového
řízení na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny Bytový
dům; ul. Svitavská č.p.1475; č.o. 20; Moravská Třebová“ s tím,
že do upraveného tisku bude doplněna příslušná zpráva o výsledku výběrového řízení.
Z: Gabriela Horčíková
1762/R/040716: projednání tisku č. 38, Vyhlášení výběrového
řízení na veřejnou zakázku „Nákup nového a prodej ojetého
služebního vozidla“ s tím, že do upraveného tisku bude doplněno zdůvodnění navrženého typu vozidla, varianty možných
dalších typů, jejich výhody a nevýhody, provozní náklady,
předpokládaná cena nového vozidla a prodávaného vozidla, ...
1763/R/040716: projednání části tisku č. 49, Koncepce rozvoje
kultury města Moravská Třebová, z důvodu odsouhlasení návrhu neusnášeníschopným počtem členů komise.
V Moravské Třebové 4. 7. 2016

Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Informace
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Moravská Třebová je Mekkou cyklistiky

Výrok není nijak nadnesený. Dokladem může
být více než 120 let existence tohoto sportu ve
městě, v minulosti podíl na proslulém Závodu
míru, řada reprezentantů (D. Orálek - dráhová
cyklistika, J. Doležel - OH veteránů 2012 Turín,
P. Štěpař - triatlon, M. Hájková - silniční cyklistická šampiónka 2014, A. Rotterová - silniční
cyklistika). Nelze nepřipomenout již 15. ročník
seriálu Cykloman, jehož se v počátcích zúčastňoval i Leopold König jr., lídr čs. olympijské cyklistické ekipy pro Rio 2016. Do druhé dekády se
posunul Moravskotřebovský maratón, zcela nově
se uskutečnil silniční Amper Cup, zařazený do

Úspěchy mladých atletů
V sobotu 18. června odjela do Ústí nad Orlicí
dvojice atletů na krajský přebor jednotlivců přípravek Pardubického kraje. Úspěšnější byla Lucie Dolečková. Ve skoku dalekém obsadila výkonem 375 cm 4. místo, které ji „zdravě naštvalo”
tak, že v dalších disciplínách překonala své osobní rekordy. Běh na 600 m zvládla za 1:57,6 min.
a v cíli prvního rozběhu na 150 m byla za 22,9 s.
Těmito výkony rozšířila medailovou kolekci mladých atletů oddílu Moravská Třebová o dvě zlaté
medaile. Jakub Koblovský uspěl především v bězích - na 60 m obsadil 5. místo, když si v rozběhu
vylepšil OR na 9,0 s. a na 600 m obsadil 6. místo
za kvalitních 2:02,3 min. Za příkladnou reprezentaci jim patří naše gratulace. Více informací na
webu www.akmtrebova.cz. Trenéři AK mládeže

Moravského poháru. Konal se v neděli 17. července, zúčastnilo se ho 126 cyklistů v 5 věkových
kategoriích a třech distancích (50 km, 70 km
a 90 km), nechyběli ani domácí jezdci (Orálek,
Rotter M. st., jr., Kadidlo, Dopita, Kobelka, Durák, Cvrkal, Smékal ad.). V silné konkurenci borců z cyklistických středisek se na pódium sice
nedostali, ale jak prozradil M. Rotter: „Byl to
vítaný trénink na Moravskotřebovský maratón.“
Nejrychlejšími byli cyklisté z Brna, nejlepší z třebovských M. Rotter st. a D. Orálek (prohráli ve
spurtu). Podrobněji na: www.atletikauni.cz (mt)

Tenisté dobojovali
v II. lize

Od opětovné účasti v druholigové soutěži si tenisté slibovali větší zájem veřejnosti o tento
sport a zejména zkušenosti. Mezi osmičkou klubů z Moravy (skupina D) předvedli hráči v dresu
Slovanu sympatické výkony, v několik případech
stačilo jen málo k zisku více bodů. I proto těsné
(4:5) a smolné porážky (Orlová, Slovácko, TC
Brno B - vítěz a postupující) nenadchly a neponechaly třebovské na této úrovni, třebaže tým
neskončil na posledním místě v tabulce. Tenisté se pro příští sezónu vracejí do Východočeské divize. „Je to škoda, každopádně to byla vítaná zkušenost, ale máme velmi mladé družstvo
s velkým potenciálem, takže počítáme s brzkým
návratem,“ komentoval Jiří Vopařil. Podrobnější informace na: www.cztenis.cz.
(jv)

Společnost česko-německého porozumění zve na

výstavu kreseb třebovského rodáka Josefa Lidla

při příležitosti 105. výročí od jeho narození. Výstava je otevřena vždy
úterý až pátek 9–12 a 14–16 hodin do konce srpna ve Středisku ČNP - muzeum.
------Na nový školní rok připravuje středisko kurzy němčiny pro studenty i dospělé, začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé pod vedením zkušených lektorů němčiny. Podrobné informace a přihlášky na adrese: Společnost česko-německého porozumění, Svitavská 18, 571 01 Mor. Třebová,
tel. 461 316 304, email: bgz-mtrebova@seznam.cz

Výměnné pobyty
žáků škol
Jako každý rok, tak i letos proběhl v Integrované
střední škole Moravská Třebová výměnný pobyt
žáků gastronomických oborů mezi Strednou odbornou školou obchodu a služieb Žiar nad Hronom a naší školou. Pobyty jsou zaměřené na výměnné stáže, získání nových zkušeností z oboru
v regionálních podmínkách, zážitků a poznávání
místních zvyků. Letošního výměnného pobytu
na Slovensku se účastnily dvě žákyně 2. ročníku
oboru kuchař-číšník a dvě žákyně 1. ročníku oboru hotelnictví. Naši školu navštívily čtyři žákyně 3. ročníku oboru Hotelová akadémia, a to od
13. do 19. června. Součástí pobytu slovenských
studentek byla odborná praxe ve Wellness hotelu
Kolštejn v Branné, prohlídka naší školy, prohlídka města Moravská Třebová, místního zámku
a muzea, návštěva hradu Bouzov a jiných památek v okolí. Škola by ráda poděkovala městu
Moravská Třebová za finanční příspěvek na tuto
prospěšnou akci, hlavně pak vedení města a místostarostovi Pavlu Brettschneiderovi za ukázku
naší radnice s podrobným výkladem, umožnění
návštěvy zámku a mučírny, z které měly studentky obrovský zážitek. I naši žáci se vracejí ze Slovenska s odbornými poznatky a zážitky.
Renata Částková, ISŠ Moravská Třebová

Osmáci a deváťáci
III. ZŠ v Permoniu
Uprostřed výrobního areálu Strojíren Oslavany hledalo pět týmů 9. třídy a čtyři týmy 8. B
třídy naší školy království šesti oslavanských
permonů. Chlapci a děvčata zde plnili úkoly
v největším nadzemním bludišti v ČR, imitující systém důlních chodeb, důlní jezero, sopku
propojenou s lanovým centrem, prales a důlní
štoly s dalšími atrakcemi. Zatímco deváťáci se
potýkali s nástrahami deštivého počasí, osmáci naopak se žhnoucím sluncem. Indicie k úkolům jim zadávali přímo permoníci. Žáky čekalo deset úkolů různého typu – sjezd z těžební
věže do dolu Kukla, adrenalinové úkoly v lanovém centru, fyzické, vědomostní o historii
hornictví a dovednostní. Každý tým měl tři
životy. Naši osmáci byli stoprocentně úspěšní,
v případě deváté třídy se podařilo splnit všechny aktivity, a tak vyhrát permonický poklad
čtyřem týmům. Protože se výlet všem žákům
velice líbil, můžeme zábavný park Permonium
v Oslavanech jen doporučit.
Martin Krejčí a Eva Pallová, třídní učitelé

Komise památkové péče MÚ Moravská Třebová
Vás zve k účasti na výlet na zámek

Hrádek u Nechanic

(9 km od Hradce Králové), termín zájezdu: 20. srpna.
Odjezd v 11 hodin od budovy muzea, návrat cca 18:30 hod.
Přihlášky se zálohou 200 Kč v kanceláři muzea.
----Dále komise připomíná termín uzávěrky 18. ročníku fotopřehlídky

Moravská Třebová, jak ji neznáme.

Očekáváme i Vaše snímky, které odhalí aktuální dění či zřejmé krásy
a zajímavosti našeho města. Uzávěrka přijmu fotografií: 31. 8. v kanceláři muzea. Snímky budou vystaveny při výstavě ke Dnům evropského dědictví v kapli františkánského kostela.

Sport
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Gymnasté se představili ve městě

Moravskotřebovské gymnastky a gymnasti z klubu gymnastických sportů AG – FIT se konečně
dočkali. Po několikaleté přípravě mohli prezentovat svoje dovednosti na I. ročníku závodů ve
sportovní gymnastice jednotlivců. Konal se 18. 6.
v malé tělocvičně gymnázia za účasti 13 závodníků ve věku od 6 do 11 let. Přítomní diváci měli
možnost vidět krásné výkony na 2 nářadích. Prvním byl přeskok, kde závodníci předvedli 2 různé skoky přes kozu nebo z malé trampolíny, poté
následovala prostná cvičení, což jsou akrobatické
prvky spojené do sestavy a předvedené na speciální gymnastické podlaze Air-track. V nejmladší
kategorii 6letých se na 1. místě umístil Matěj On-

derka, na 2. místě Laura Lněničková. V kategorii
7-8 let si zlatou medaili shodně vybojovali Klára
Němčíková, Vítek Žouželka a Patrície Bártová.
Stříbro získala Leona Bártová a bronzovou příčku obsadily se stejnou známkou Adriana Blahová
a Kateřina Jičínská. V nejstarší kategorii 9-11 let se
na nejvyšší stupínek postavily 2 závodnice – Adéla Daulová a Magdaléna Duží, stříbro vybojovala
Eliška Mlejnková a bronz Alžběta Pokorná. Všem
závodníkům gratulujeme a děkujeme za perfektní
výkony, přejeme spoustu dalších úspěchů a hlavně radosti z tréninků. Rozhodčím a rodičům patří ocenění za pomoc při organizaci závodů. Podrobněji na www.agr-fit.cz. Gabriela Daulová

Volejbalistky na mezinárodní scéně

Třebovské volejbalistky se činí i na mezinárodní úrovni. Dne 18. 6. uspořádaly k příležitosti
60. výročí založení TJ Slovan volejbalový turnaj
žen Friends Cup 2016 za účasti týmů partnerských měst. Přítomny byly volejbalistky holandského Vlaardingenu, chybějící slovenské hráčky
z Bánské Štiavnice (nemoc) nahradily svitavské.
Celý den se nesl v duchu příjemné atmosféry
sportovního zápolení. Místní volejbalistky skon-

čily druhé za prvním celkem z druholigových
Svitav, třetí se umístil tým ze Žichlínku, holandské ženy pak slavily bramborovou pozici. Tímto děkujeme za finanční podporu celého turnaje
městu Moravská Třebová.
Sestava: Šimonová K., Garguláková M., Havlíková M., Mašková D., Cvrkalová A., Školařová M., Maděrová K., Říkovská M., Šařecová E.,
Greplová N., Továrková M., Hájková T.
(dn)
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Srpnová sportovní
pozvánka

Fotbal
Viz. rozlosování
13. 8. 17:00 B muži - Křenov
20. 8. 17:00 A muži - Přelouč
21. 8. 9:30 Žáci st., ml. (KP) - Polička
24. 8. 16:45 Žáci st., ml. (KP) - Letohrad
27. 8. 10:00 Žáci (OP) - Moravice
14:30 Dorost - Libchavy
17:00 B muži - Morašice
Cyklistika (Cykloman pokračuje)
20. 8. Powerman Kunčina (6. závod seriálu Cykloman 2016) – crosscountry (14+14
km) rozdělený terénním během (3 km).
Areál hřiště Kunčina 13:30 (od 12:00 prezence, závod Cyklománek)
Hokej
24.–30. 8. hokejový kemp třebovských
týmů (dopoledne-odpoledne led, so, ne přípravná utkání, hala REHAU). Zahájení
sezóny 2016-2017 2. října. Předtím přípravná utkání

Králem městského crossu se stal přerovský Špiler
Cross uprostřed města (MCC) byl pátým závodem Cykloman Abner 2016. Trať byla nadmíru pestrá, střídala všechny druhy povrchu,
technické sjezdové pasáže, stejně jako náročné výstupy (vedla opět přes Křížový vrch). Pro
hobbíky vlastně běžná záležitost, ale v tempu
časovky nic jednoduchého. Mezi domácí favority se však velmi dobře ukázali dva přespolní
- přerovský Špiler (celkový vítěz) a brněnský
Spáčil (3. místo). Do závodu vystřelili nejrychleji domácí favorité, v průběhu druhého 5km
okruhu jim však hosté ukázali záda. Z třebovských bikerů se na nejvyšších místech v cel-

Fotbalová
sezóna začíná

Zahajuje nový ročník fotbalových soutěží. SKP Slovan Moravská Třebová bude
v nové sezóně 2016/2017 reprezentovat
celkem 10 týmů. Oproti minulé sezóně je
to nárůst o dvě družstva. Do hry se vrací
B mužstvo dospělých, které své domácí
zápasy bude hrát na stadionu v Moravské
Třebové a nově vznikne také smíšené družstvo přípravek U11, které bude hrát okresní
soutěž. Krátká letní přestávka byla vyplněna snahou o posílení hráčského kádru a přípravnými utkáními. 30. července povinně
hostovali A muži v Poháru hejtmana na hřišti Sokola Dobříkov. V případě výhry Slovan narazí na lepšího z dvojice Sokol Němčice - FK Česká Třebová. Další termíny
poháru: 2. kolo 6. 8. od 18:00, 3. kolo 24. 8.
od 18:00. Příprava hráčů A a B-týmu probíhala společně, podle výkonnosti hráčů bude
stanovena sestava pro „otvírací“ zápas ve
Vamberku. Přátelský duel v Litovli slovanisté vyhráli 2:0, na srpen je připravena ještě účast na turnaji v Jesenci. Do ostrých bojů
o body vstoupí družstva 13. srpna. (pm)

kovém pořadí umístili Schön (2.), Rotter (4.),
Doležel (5.). „Byl to skvěle připravený závod
plný adrenalinu,“ shodla se při vyhlašování
víc než padesátka (55) bikerů. Je to pocta pořadatelům seriálu, který slaví letos 15. jubileum.
Podrobnější informace na: www.cykloman.cz.
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:

J (6) - Kobelka Martin (M. Třebová), ZJ (3) Dulajová Jitka (M. Třebová), M1 (9) - Schön
Martin (M. Třebová), M2 (12) - Špiler Stanislav
(Přerov), M3 (11) - Rotter Michal (M. Třebová), M4 (11) - Spáčil Leopold (Giant Brno), Z1
(2) - Doleželová Monika (M. Třebová, Z2 (2) Schneiderová Bedřiška (Čerti Kunčina). (mt)

Volejbalistky slaví postup
Moravskotřebovské volejbalistky po více než dvou
dekádách v druhé nejnižší soutěži KP II. dokázaly
postoupit do KP I. Pardubického kraje, a doplnit
tak dosud úspěšnější týmy v kraji. V posledních
letech k tomuto posunu chyběl vždy jen krůček,
ženský tým se pravidelně umísťoval na druhých,
popř. třetích místech v tabulce. Postup si tým musel tvrdě vybojovat nejprve vítězstvím ve skupině
A v základní části a poté musel projít kvalifikací
o postup. Tato kvalifikační nadstavba, tvořená prvními dvěma týmy z celkem tří skupin, tedy šest
účastníků celkem, se hrála systémem na dva zápasy každý s každým, přičemž postoupit mohly jen
dva nejlepší týmy. A jízda to byla vskutku skvostná, po 6 výhrách v řadě už začala děvčata věřit
v možný postup. V předposledním zápase se Slatiňany chyběly už jen 4 body, ale následovala drtivá

porážka a naděje uhrát dosud suverénní Chrudim
byly mizivé. Ale děvčata to ve stylu „nemáme co
ztratit“ dokázala a v posledním zápase sezóny vybojovala další výhru, která je v konečném pořadí
posunula na druhou postupovou příčku před Litomyšl A. Po dlouhých 22 letech tedy dochází v moravskotřebovském volejbalu k velkým změnám.
Soutěž se bude hrát v zimním období v hale, což
můžete sledovat na www.cvf.cz, Pardubický kraj,
PA-Z-I. První zápas nás čeká v Lanškrouně v neděli 23.10. Do týmu zveme všechny potenciální
bývalé hráčky, hledáme i sponzory a trenéra, který
by byl ochoten s námi trávit svůj volný čas.
Sestava: Šimonová K., Garguláková M., Havlíková M., Mašková D., Cvrkalová A., Školařová
M., Maděrová K., Říkovská M., Šařecová E.,
Greplová N., Továrková M., Hájková T.
(dn)

Fotbalové prázdniny 2016
V termínu 11.–15. 7. v moravskotřebovském
sportovním areálu proběhl šestnáctý ročník
Fotbalových prázdnin. Program této akce tvořily tradiční sportovní aktivity: fotbal, tenis,
stolní tenis, florbal, cvičení na trampolínkách,
lezení na lezecké stěně. Novinkou byla praktická ukázka a beseda s ragbyovými hráči Tatranu Smíchov. V úterý děti navštívily letiště ve
Starém Městě a také si zde zahrály minigolf.
Středa byla ve znamení výletu do Brna. Po činnostech v zábavném centru Bongo uspokojilo
děti filmové představení. Ve čtvrtek Fotbalovým prázdninám nepřálo počasí. Naštěstí pro-

gram zaplnila zajímavá beseda s příslušníky
Policie ČR, záchranáři RZS, již zmíněnými
ragbisty a program ukončila ukázka sebeobrany a cviků členů Krav Maga a Kapap. Páteční
program se nesl ve znamení blížícího se konce. Všichni zúčastnění si odnesli kromě bohatých zážitků také fotku a něco sladkého na
zub. Velký dík patří vedení města Moravská
Třebová za využití krásných sportovních areálů, vedení oddílu moravskotřebovských fotbalistů a v neposlední řadě všem trenérům,
kteří na mladé sportovce dohlíželi a aktivně se
do bohatého programu zapojovali.
(mk)
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Pocitové mapy
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Sport

Klid a bezpečí – tady je mi dobře

Neklid a nebezpečí – zde se necítím bezpečně

Špatná dopravní situace

Společenský život – zde je příjemné prostředí pro kulturní vyžití – zde trávím volný čas

Příjemné prostředí, zeleň a architektura – tudy rád chodím

Zanedbané prostředí, zeleň a architektura
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