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Městské objekty v létě dostaly nové hávy. Oblékat se
budou i s podzimem
Městský úřad v Olomoucké ulici,
lackého, výměna rozvodů vody a tobloky „nové“ základní školy, bupení ZŠ Palackého, rekonstrukce toadova původní menšinové školy ve
let MŠ Tyršova, výměna radiátorů ZŠ
Svitavské ulici – to jsou nemoviKostelní náměstí, předláždění dvora
tosti, jimž v odcházející letní sezóa oprava kanálu ZŠ ČSA, rekonstrukně město dopřálo obnovu v podobě
ce elektroinstalace MŠ Boršov, výfasád, nových oken, či střech. Obměna oken a vchodových dveří MŠ
nova fasády a oken městského úřaSušice – to je neúplný výčet investic
du v Olomoucké ulici neušla pozordo školských objektů v majetku měsnosti kolemjdoucích. Na nový kabát
ta. Celková částka oprav se šplhá nad
kulturní památky, která je vlastně
pět milionů korun.
bývalou piaristickou školou, dostaObjekt tzv. pobočky, dříve sloužící
lo město finance od státu. Peníze
nové škole, který už do školních buna bývalé piaristické gymnázium
dov nepatří a který nyní město bezv Olomoucké ulici, kde léta sídlí
platně pronajímá třebovské charitě,
městský úřad, přišly z Programu redoznává koncem léta taktéž stavební
generace městských památkových
obnovu. Její součástí jsou práce na
rezervací a městských památkových
fasádě a na oknech. Moravskotřezón Ministerstva kultury ČR a to ve Budova úřadu v Olomoucké ulici je cenenou architektonickou tře- bovskému Domečku v jeho propůjbovskou památkou. Město na její už žádoucí opravu dostalo peníze
výši 962 000 Kč, celá akce přijde na
čeném sídle za posledních deset let
z programu regenerace památek.
Foto: Dagmar Zouharová
1 924 990 Kč bez DPH, podíl měsměsto dopřálo vnitřní rekonstrukce,
ta na financování obnovy fasády a výměny
zhruba před pěti lety budovalo například kanovu památkově chráněného objektu z výše
oken je tedy cca padesátiprocentní. V letošnalizační přípojku.
uvedeného programu.
ním roce se ve městě jedná o největší obNemocnice stát nezůstane
Nová střecha na dalších pavilonech ZŠ PaO budově bývalého dětského oddělení nemocnice v téže ulici však už nikdo ve smyslu rekonstrukce uvažovat nebude. Výběrové řízení
na demolici bylo ukončeno v srpnu a pravděpodobně již v září se začne s pracemi na odstranění objektu, který ve Svitavské ulici vytvářel
dominantu od roku 1924. Pozemek bude čekat
na realizaci nového, z pohledu města významného projektu.
Dagmar Zouharová

Další dvě kovové schránky se našly ve věži renesanční radnice, do níž vloni v červnu uhodil
blesk a v níž byly odhaleny první tubusy už při tehdejších průzkumných úklidových pracích.
Poté, kdy měly být do věže vloženy materiály dokumentující naši současnost, určené pro další
generace, jež se do věže ať už z jakéhokoliv důvodu kdy taktéž podívají, došlo k nálezu novinek.
Plechovky s vyraženými daty 1827 a 1889 ukrývaly pozdravy tehdejšího vedení města, mince
a bankovky nejrůznější hodnoty i velikosti, plakát s oznámením o školním zápise. Snímek tohoto
ojedinělého dobového dokumentu si vychutnejte na straně 3
Foto: Dagmar Zouharová
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Přidali jsme místa, kde nelze veřejně popíjet
Nová obecně závazná vyhláška o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství nabyla účinnosti v letních dnech. Na vybraných místech zakazuje požívání alkoholických nápojů, což
je legislativní zkratka nejen pro konzumaci alkoholických nápojů, ale také pro zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým
nápojem na veřejném prostranství. Místa zákazu
upřesňuje vyhláška a její přílohy, zjednodušeně lze
říci, že se zákaz požívání alkoholu týká zejména
centra města, okolí škol a sportovišť nebo vybra-

ných míst na Křížovém vrchu. Novou vyhláškou
byl zákaz rozšířen na celý rekreační areál Knížecí
louka a kamenný most sv. Jana v okruhu 50 m od
povodňových pamětních desek (Jevíčská ul.). Zákaz požívání alkoholu ve vybraných lokalitách byl
vydán již v roce 2009. Věříme, že také zmíněná novou vyhláškou schválená opatření budou přínosem
pro vytváření příznivých podmínek pro život ve
městě, vzhled města a příjemný pocit občanů i návštěvníků Moravské Třebové. Jana Zemánková,
odbor Kancelář starosty a tajemníka MěÚ

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 254
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 31. 7.
2016 evidováno 10 369 občanů.
(zr)

Můžeme chtít peníze – musíme vědět na co
Pod heslem Řešíme ulici společně se o prázdninách pustili do diskuse zástupci města a projektant Adolf Jebavý z firmy ADOS-AlternativníDopravníStudio s občany žijícími v Olomoucké ulici.
Hlavní téma setkání konaného v půli srpna bylo
dopravně architektonické řešení veřejných prostranství východní příjezdní komunikace. Důvodem setkání pak možnost získání dotace na úpravu
veřejného prostoru, který právě v této části města
vykazuje výrazné nedostatky estetické i funkční.
V úvodu setkání byla představena studie zobrazující Olomouckou ulici jako tepnu propojující
dopravně obslužný charakter se zónami veřejné
zeleně a pohodlně rozmístěnými parkovacími stáními. Ve druhé části dostaly prostor připomínky
a dotazy přítomných občanů. Z cca padesátky lidí
se jich část zajímala především o ochranu svých
podnikatelských zájmů, ať už ve smyslu možnosti zřízení nových parkovacích míst pro zákazníky provozoven, přes dotazy týkající se zajištění
průjezdu a manipulačního prostoru pro nákladní
vozy v ulici sídlící spediční firmy. Největší diskusi vyvolal záměr projektanta osázet už tak v šířce
značně poddimenzovaný prostor ulice stromy. Zá-

Úprava prodejní doby –
zákaz prodeje
1. 10. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 223/2016
Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Od tohoto data bude zakázán prodej
v maloobchodě a velkoobchodě o svátcích, jejichž výčet je zákonem přesně dán. Prodej tedy
bude zakázán 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. prosince,
26. prosince – v tyto dny po celý den a 24. prosince v době od 12:00 do 24:00 hodin.
Zákaz se nebude týkat prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2; čerpacích stanic
s palivy a mazivy; lékáren; prodejen v místech
zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích;
prodejen ve zdravotnických zařízeních; maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení
státu nebo válečný stav. Na druhou stranu se zákaz prodeje bude vztahovat i na prodej a výkup
v zastavárnách, provozovnách určených k obchodování s použitým zbožím a provoz zařízení
určených ke sběru a výkupu odpadů – v těchto
případech ovšem bez ohledu na velikost prodejní
nebo výkupní plochy. Dozorem se bude zabývat
Česká obchodní inspekce, která může za porušení těchto nových pravidel uložit sankci až do
výše 1 milionu Kč, a to i opakovaně.
Ivana Neubauerová, Obecní živnostenský úřad

věrem proto byli obyvatelé Olomoucké požádáni,
aby své připomínky písemně doručili na adresu
odboru rozvoje města, který je garantem projektu
architektonicko-dopravního řešení této významné městské lokality (e-mail: studie.olomoucka@
mtrebova.cz. Své náměty zasílejte nejpozději do
pátku 2. 9. 2016). „Předané připomínky projek-

tant projedná se zástupci dopravního inspektorátu, majiteli sítí a krajským úřadem a výsledky
zapracuje do dalšího stupně dokumentace,“ informuje Ludmila Lišková z odboru rozvoje města
městského úřadu. Studii naleznete na webových
stránkách města v sekci Rozvoj/projekty-mesta/studie.
(daz)

Na veřejném fóru k budoucí možné podobě Olomoucké ulice se sešly desítky jejích obyvatel se
zástupci navrhovatele dopravně architektonického řešení.
Foto: Dagmar Zouharová

Ředitel – velitel Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové Vás srdečně zve na

slavnostní slib žáků 1. ročníků,
který se uskuteční

v pátek dne 23. září od 10:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
Součástí programu přelety bojových vrtulníků.

Zajímavost
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Tajemné schránky
Malou dobrodružnou výpravu do hlubin historie jsme absolvovali ve středu 10. srpna 2016.
Už podruhé měli úředníci města a další pozvaní možnost se zatajeným dechem asistovat otvírání schránek, z jejichž útrob promluvila minulost (viz foto a text na straně 1). Vzhledem
k důkladnosti konzervační technologie našich
předků bylo nutno k otevření tubusů přizvat odborníky s nejrůznějšími kovonástroji, po vytažení dokumentů zase třeba nasadit archivářské
rukavice. Největším co do velikosti a také co
do výpovědní hodnoty svědčící o běžných životních reáliích v našem městě konce 19. století bylo pro mnohé z nás přítomných oznámení
o konání zápisu do gymnaziálního studia. Plakát
zajímavý ojedinělou grafikou, v níž se střídají
různé fonty a velikost písma, nese tento text:
OZNÁMENÍ-Obecní rada města Moravská Třebová dává na vědomí, ze s počátkem nového
školního roku 1882/1883 v Moravské Třebové se
dle povolení vyššího k. k. ministerstva školství
otvírá provizorně a z komunálních finančních
prostředků 5. gymnasijni třída. Dále se dává
na vědomí, že zápis do s. s. gymnasia, zároveň
do obecné a občanské školy, se koná ve dnech
13., 14. a 15. září. Rodiče, kteří pro své děti
vyžadují ubytování, obdrží v kanceláři obecního úřadu nebo u ředitelů daných škol adresy
(gesunder – zdravých) doporučených ubytovacích zařízení. Obecní rada Moravská Třebová,
25. srpna 1882.
Foto: Dagmar Zouharová
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Samospráva
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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.

Evropský týden mobility – Evropský den bez aut
Tématem kampaně 2016 je
Chytrá a čistá mobilita. Silná
ekonomika
Jako každý rok, bude i letos naše
město zapojeno do celosvětové
kampaně Evropský týden mobility, který se tradičně koná od
16. do 22. září. V letošním roce
je základním heslem Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika. Kampaň má za cíl propagovat
bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy
ve městech a obcích. Snaží se ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví
a kvalitu života občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k zamyšlení nad
různými aspekty mobility a kvality ovzduší,

k hledání inovativních řešení, jak
omezit využívání automobilů a tím
i snížení emisí, a také k zamyšlení nad možností testování nových
technologií. Je na nás všech, jaké
životní prostředí si v našem městě vytvoříme. Zkusme se zamyslet
na tím, zda opravdu musíme jezdit
auty nebo zda můžeme alespoň občas pro dopravu do práce a do školy použít kolo nebo jít pěšky. Pěší chůze či jízda na kole je zdraví velmi
prospěšná. Zapojte se i Vy s rodinami do kampaně. Vyberte jinou variantu dopravy do školy, do
práce, na výlet… 22. září se koná Evropský den
bez aut. V uvedený den se do kampaně zapojí zaměstnanci městského úřadu a zvolí ekologičtější

dopravu pro cestování. Podrobný program celé
kampaně bude zveřejněn na plakátech a webové stránce města.
Ludmila Lišková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Komise památkové péče
MÚ Moravská Třebová
Vás zve na

vernisáž
18. ročníku fotopřehlídky

Moravská Třebová,
jak ji neznáme
Kaple františkánského kostela
ul. Svitavská
9. září v 15:30 hod.
Výstava potrvá do 18. září

2.9.
3.9.
9.9.
10.9.
16.9.
17.9.

Dance Party Mix

– Dj J.M.X.

AMUNDSEN Spirit Night – Dj J.M.X.
Jack Daniels Honey Night – Dj J.M.X.

Semtex XXL Party

MORGAN Friday Party
JÄGER NIGHT

– Dj Choruno
– Dj Slepi

TEQUILA Party
24.9. 5HWUR9HÿHU
30.9. Panák za "10"
23.9.

– Maty

– Dj Maty

– Dj Choruno
– Dj Maty

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
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
Chtěl bych Vám připomenout, že je stále možnost registrovat se do akce Doma v bezpečí.
Jedná se o akci pro zvýšení bezpečnosti moravskotřebovských obyvatel, zaměřené na seniory a zdravotně hendikepované. Město Moravská
Třebová bude zdarma instalovat bezpečnostní
řetízky na vchodové dveře jednotlivých domácností. Jedná se o kvalitní bezpečnostní řetízky
s navlékacím očkem na kliku, které se hodí na
všechny typy dveří, vrtání do dveří není nutné.
Montáž bude provádět prověřená odborná firma
za asistence strážníka městské policie. Občané
města Moravská Třebová v seniorském věku
nad 65 let a osoby zdravotně hendikepované nad
30 let, kteří jsou zároveň držiteli průkazu ZTP,
se v případě zájmu o instalaci řetízků mohou
obracet na koordinátorku Zdravého města Ludmilu Liškovou, tel.: 461 353 105, 605 200 397,
e-mail: lliskova@mtrebova.cz. Ze žádostí bude
vybráno až 100 zájemců podle předem daných
faktorů. Těmi jsou: věk, počet seniorů v domácnosti, mobilita a také lokalita bydliště. Současně s bezpečnostním řetízkem budou předávány
i bezpečnostní samolepky, kde je upozornění na
možné riziko a návod, jak se bránit nabízení nechtěným službám a zboží podomními prodejci,
a také upozornění na situace, kdy se osoby vydávají za pracovníky distribučních firem a následně seniory okrádají.
Za minulé období přijala Městská policie Moravská Třebová celkem 115 oznámení od občanů.

Domácí mazlíček zpět u své majitelky
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občanky města o tom, že jí neznámý muž ukradl
štěně, které podlezlo plot ze zahrady na ulici.
Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno,
že pes je rasy Jorkširský teriér, menší velikosti, černo hnědé barvy. Oznamovatelka podala
hlídce popis muže, který psa vzal a následně
i se psem ujel. Jelikož je jednalo o podezření
ze spáchání trestného činu, hlídka MP v souladu se zákonem na místo přivolala hlídku PČR.
Díky místní znalosti a popisu oznamovatelky
byl muž již po dvou hodinách zadržen hlídkou
PČR a bylo mu sděleno obvinění pro trestný čin
krádeže.
Urážky za napomenutí
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od operačního důstojníka PČR Pardubice o prověření,
že v ul. Svitavské má docházet k nějaké potyčce.
Při příjezdu hlídky MP byl na místě od svědka
celého incidentu zjištěn sled událostí, který se
tu odehrál. Jedna z místních občanek jdoucí po
chodníku uviděla, jak nějaký mladík udeřil do
výlohy obchodu. Jelikož jí jeho chování nebylo
lhostejné, napomenula jej. Na toto napomenutí
reagoval mladík tím, že jí začal slovně urážet.
Za toto své chování byl mladík na místě vyřešen
v blokovém řízení.
Podezření na otravu alkoholem
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od
občanky města, že v trávě za autoškolou v ul.
Brněnská leží nějaký muž. Po příjezdu hlídky
MP na místo, zde byl nalezen muž jevící silné
známky podnapilosti. Vzhledem k jeho stavu
a podezření na možnou otravu alkoholem, byla
na místo přivolána rychlá záchranná služba.
Během ošetřování v sanitním voze se muž na
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okamžik probral a uvedl, že je ubytován v nedalekém penzionu. Tam od spolubydlících bylo
zjištěno, že muž konzumuje alkohol již několik dnů v řadě. Po prvotním ošetření byl muž
převezen do svitavské nemocnice k dalšímu
léčení.
Přistiženy při činu
Městská policie přijala tel. oznámení od jednoho z obchodníků v Mor. Třebové. Tento obchodník hlídce sdělil, že ve své prodejně přistihl
dvě ženy snědé pleti, které se mu pokusily odcizit finanční hotovost z pokladny. Jedna z žen se
pokusila odlákat jeho pozornost ukázkou zboží
a druhá toho chtěla využít a odcizit finanční hotovost z pokladny. Obchodník se však rozptýlit
nenechal a ženy za pultem u pokladny si všiml.
Obchodník byl hlídkou instruován, aby ženám
znemožnil odchod z prodejny, a to jejím uzamčením. Jelikož v době oznámení hlídka MP řešila jiné oznámení, bylo oznámení od obchodníka
okamžitě postoupeno hlídce PČR, která na místo vyjela. Po vyřešení předchozího oznámení se
hlídka MP připojila k hlídce PČR v provozovně. Hlídka PČR obě ženy zajistila a následně jim
sdělila obvinění pro trestný čin krádeže.
Ničit cizí majetek se nevyplácí
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od
občanky města bydlící na sídlišti o skupině tří
mladíků, kteří ničí zařízení na dětském hřišti
v prostoru mezi ulicemi Holandská a Jiráskova.
Mladíci nožem ničili žebřík vedoucí ke skluzavce a také nožem řezali do stolu sousedícího s hřištěm. Po příjezdu na místo hlídku MP kontaktovala oznamovatelka, která hlídce MP ukázala
poškozený žebřík a stůl. Dále hlídce označila tři
mladíky, sedící na lavičce, kteří měli toto zařízení poškodit. Všichni tři mladíci potvrdili ženino
oznámení a shodně uvedli, že žebřík i stůl poškodili nožem, který jeden z nich přinesl. Za toto
své chování budou mladíci řešeni na MěÚ Mor.
Třebová, kde jim bude uložena sankce a také náhrada škody.

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

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

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí
občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným
na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.

Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na

tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 5. 9. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 5. 9. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace
platí jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00,
úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Městské kino
Sezn@mka /ČR/
středa 7. 9. v 19:00

Seznamte se a množte se. Začít můžete s úsměvem
u letní romantické komedie s Jiřím Langmajerem
v hlavní roli.
Režie: Zita Marinovová
Dále hrají: Adéla Gondíková, Zuzana Kainarová,
Marie Doležalová, Šárka Vaculíková ad.
Komedie/Romantický, 90 min., vstupné: 100 Kč

Tajný život mazlíčků /USA/
sobota 10.9. v 15:00

Co dělají domácí mazlíčci, když nejste doma? Asi
byste se divili.
Rodinná animovaná komedie, 95 min., 120 Kč

Jason Bourne /USA/

Kulturní centrum

středa 14. 9. v 19:00

Znáte jeho jméno?
Režie: Paul Greengrass
Hrají: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alícia Vikander ad.
Akční/Thriller, 123 min., české titulky, vstupné:
110 Kč

Prázdniny v Provence /ČR/

pondělí 19. 9. v 19:00

Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub
Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii
Padesátka vrací na plátna kin s letní atmosférou
a s francouzskou vůní v komedii Prázdniny v Provence.
Režie: Vladimír Michálek
Komedie, 95 min., vstupné: 110 Kč

Doba ledová:
Mamutí drcnutí /USA/

Vernisáž výstavy
středa 7. 9. v 17:00

Československé legie ve Francii - výstava na zámku

Pohádka

DlouŠiBy

neděle 11. 9. v 16:00, nádvoří zámku Moravská
Třebová

Divadlo 100 opic uvádí příběh prince a jeho tří podivných pomocníků. Mírně upravená verze známé
pohádky je o princi, který uhání (na čaroději proměněném v koně) vstříc jisté záhubě. Má ale štěstí,
protože potká tři obry, kteří mají neobyčejné schopnosti, např. k večeři jedí hvězdy. Navíc mu pomůže
čarodějův sebezničující smysl pro hru. Inscenace je
doprovázena živou hudbou – akordeon a kytara.
Vstupné: dobrovolné

Přednáška

sobota 10. 9. v 17:00

Cestopis Vojtěch Marka

Tohle bude třeskutý!
Režie: Mike Thurmeier, Galen T. Chu
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný, 90 min.,
český dabing, vstupné: 120 Kč

úterý 13. 9. v 17:00, kinosál muzea

Tentokrát Vám cestovatel Vojtěch Marek bude vyprávět své zážitky z cesty do ruského Vladivostoku.
Vstupné: 30 Kč

Výchovný pořad

Dítě Bridget Jonesové

/VB/

středa 21. 9. v 19:00

Bridget Jonesová vstoupila mezi čtyřicátnice
a čeká dítě.
Režie: Sharon Maguie
Hrají: Renée Zellweger,
Colin Firth, Patrick
Dempsey ad.
Komedie/Romantický,
český dabing, vstupné:
120 Kč

Zloději zelených koní /ČR/
sobota 10. 9. v 19:00

Dobrodružný příběh ze současnosti o hledání vltavínů.
Režie: Dan Wlodarcsyk
Hrají: Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková, Pavel
Liška ad.
100 min., vstupné: 110 Kč

Sully: Zázrak na řece
Hudson /USA/
pondělí 12.9. v 19:00

Kapitán Sully nouzově přistál na řece Hudson a zachránil 155 pasažérů letadla.
V hlavní roli Tom Hanks, řežie: Clint Eastwood
Životopisné drama, 96 min., vstupné: 110 Kč

Mechanik zabiják:
Vzkříšení /USA/
pondělí 26. 9. v 19:00

Pokračování Mechanik zabiják z roku 2011.
Režie: Dennis Gansel
Hrají: Philip Shelby, Tony Mosher, Lewis John
Carlino, Rachel Jong ad.
Akční/Krimi/Thriller, 98 min., vstupné: 110 Kč

České balady

úterý 20. 9. v 8:30 a 10:00, kinosál muzea

Tento literárně hudební pořad umělecky ztvárnil
vznik a vývoj české balady od balad lidových až
po umělé. V pořadu byly zastoupeny balady české
lidové tvorby až po díla českých klasických autorů jako například Karla Jaromíra Erbena, Jana
Nerudy a Jiřího Wolkera. Celý pořad s ukázkami
je v kostýmech s náznakovou dekorací, choreografické zpracování je doplněno hudebním doprovodem.
Pořad je vhodný pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Uvádí
Slezské divadlo Opava
Vstupné: 30 Kč

Pohádka

Divadlo Matěje Kopeckého uvádí

Pohádky ze staré knihy

čtvrtek 22. 9. v 8:30 a 10:00, kinosál muzea
Pohádka je vhodná pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Vstupné: 30 Kč

Opereta

Když dva se rádi mají…
neděle 25. 9. v 17:00, kinosál muzea

Nejkrásnější a nejznámější české i světové operetní písně v podání sólistů opery Slezského divadla v Opavě.
Vstupné: 60 Kč

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického

Dny evropského dědictví
– mimořádně otevřena
Latinská škola
Divadlo

Hvězdné manýry
/Michael Mc Keever/

3., 4., 10., 11. 9. (vždy od 10:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00) a bašta v Gorazdově ulici
(otevřena vždy od 13:00 do 16:00).
Bližší informace na webu muzea a www.ehd.cz
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Vernisáž výstavy
Barma, země tisíců pagod
ve fotografiích Jiřího Vokála
6. 9., dvorana muzea v 17:00 hod.
Výstava otevřena do 9. října.

Stěhování národů aneb
jak to bylo s Germány
Muzejní přednáška –
doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
8. 9., kinosál muzea v 17:00 hod.

Vernisáž výstavy
Hany Horské

9. 9., výstavní síň muzea v 17:00 hod.
Výstava otevřena do 9. října.

22. 9. Muzejní vycházka Nenápadné architektonické poklady Moravské Třebové, sraz u muzea

v 17:00 hod.

1. 10. v 19:00, kinosál muzea

Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
Hvězdné manýry je tak povedená, rychlá a bláznivá
fraška, že by se za ni nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau. Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických
válečných výdajů a organizátoři se neobejdou bez
dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny.
Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné umělkyně
se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít
až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se
nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku selhává. Vydrží ale jeho nervy až
do konce? Bude to těžké, protože obě hvězdy mají
své manýry a nekompromisně vyžadují to nejlepší
apartmá. Nešťastnou náhodou tedy skončí každá
v jedné z jeho ložnic a strašlivý výbuch je jen otázkou času.
Hrají: Lukáš Vaculík, Martina Zounar, Filip Tomsa, dále v alternacích: Adéla Gondíková/Mahulena
Bočanová/Kamila Špráchalová, Vlasta Žehrová/
Olga Želenská, Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková,
Veronika Jeníková/Marcela Nohýnková, Zbyšek
Pantůček ad.
Vstupné: 300 Kč, předprodej zahajujeme v pondělí
5. 9. v 16 hodin.

Muzejní novinky
Po několika letech bude opět otevřena Latinská škola pro veřejnost,
tentokrát v rámci Dnů evropského dědictví.
Významný český archeolog doc. dr. Eduard Droberjar přijede přímo
z archeologického výzkumu přednášet do našeho muzea.
T řetí Muzejní vycházka prozradí už teď, na co se brzy budou do
Moravské Třebové jezdit dívat znalci architektury.
Těšíme se na Vaši účast

Foto: Petra Zápecová

Pozvání na koncert

Charita Svitavy pořádá v neděli 2.
října v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách koncertní provedení
barokní mše Jiřího Melcelia Missa
absque Nomine v podání CONSORTIA MELCELII. Zahájení v 17:00
hodin. Koncert se uskuteční na závěr
„týdne Charity“, je benefiční a jeho
výtěžek je určen na částečné financování nového svozového automobilu, který bude sloužit klientům charitního zařízení Světlanka – centrum
denních služeb. Blanka Homolová,
ředitelka Charity Svitavy

Proč ne Band v partnerském Holandsku – ve dnech 12-14. srpna 2016 se zúčastnila moravskotřebovská country skupina Proč ne Band letního hudebního festivalu ve Vlaardingenu.
Kromě této přehlídky třebovští muzikanti zahráli i v areálu pro dlouhodobě nemocné pacienty Zonnehuis. Skupina děkuje městu za finanční a materiální pomoc při zajištění svého
vystoupení v holandském partnerském městě.
Foto: archív
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Oblastní charita Moravská Třebová
Setkání seniorů se uskuteční 5. 9. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 14. 9. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora
sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 734 797 498. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
má upravenou provozní dobu. Můžete našich
služeb využít v tyto dny: pondělí, středa, pátek
od 8:30-15:00 hod. Ve výjimečných případech
je možné se telefonicky domluvit na telefonním
čísle 733 742 028. Provoz je v budově charity
v ul. Svitavské 44, M. Třebová, kontaktní osoba Blanka Kolářová, e-mail: blanka.kolarova@
mtrebova.charita.cz.
STD Ulita
Klienti v dílnách pokračují v terapeutické činnosti a prázdninový odpolední program si naplánují po dohodě s pracovníky, např. opékání
párků na zahradě, návštěva Laskavárny atd.
DS Domeček
V červenci se vypravili klienti na zámek Úsov,
kde klienti zhlédli nejenom vybavení zámku,
ale i Lovecko-lesnické muzeum, které je ojedinělé tohoto druhu v Evropě. V rámci oslav
DS Domeček Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří a zahradní slavnost dne 21. 9.
v prostorách Domečku v ulici Svitavské (naproti Penny). Letáčky o programu najdete v IC
na náměstí, na webových stránkách a na facebooku charity. Těšíme se na Vaši účast.
SAS Šance pro rodinu
Provozní doba služby - služba je terénní v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin po dohodě

Pozvánka na

Zámecké grilování
s Proč ne Bandem

V sobotu 3. září v 17.00 hod. na zámku.

s rodinou, ve výjimečných případech i mimo
pracovní dobu. Ambulance služby je zajištěna
v budově Oblastní charity Moravská Třebová
v pondělí a ve středu od 12:00 do 15:30 hod.,
nebo po dohodě s rodinou. Cílem služby je
poskytnout rodinám takovou podporu, aby se
uměly vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, nebo dokázaly vyhledat odbornou pomoc
a byly schopny zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí.
Občanská poradna
U uplynulém měsíci poskytli pracovníci OP poradenství nejen v řadě dluhových věcí, ale i nedluhových - návrh o rozvod manželství, návrh
na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým
dětem, sousedské vztahy. Na občanskou poradnu se můžete obrátit osobně v pondělí a ve
středu 8–12 hod. a 13–17 hod., v úterý v době
8–12 hod. a ve čtvrtek v době 13–17 hod. Poradna sídlí v ulici Komenského 20 v Moravské
Třebové (v budově VYKO). Dále se lze poradit
telefonicky na čísle 736 503 393, mail: poradna@mtrebova.charita.cz. Služba je bezplatná.
Dobrovolnické programy
Hledáme dobrovolníky do svých tří programů:
Lebeda, Kamarád a Déčko. Chcete získat praxi
v sociální oblasti nebo v práci s dětmi či seniory? Chcete dělat něco užitečného pro druhé? Věnujte hodinu týdně ze svého volného
času a staňte se charitním dobrovolníkem. Za
vaši činnost vám na konci spolupráce vystavíme osvědčení. Kontaktní údaje pro případné
zájemce jsou: tel. 733 742 024, mail: denisa.
kosinova@mtrebova.charita.cz. Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www.facebook.com/charita.trebova,
případně osobně na adrese charity, Svitavská 655/44
Moravská Třebová.
CPP - Centrum pěstounské péče
Poskytuje pěstounům podporu a poradenství
při řešení různých záležitostí. Služba nyní do-

Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak
nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné? Je
řada způsobů sběru plastu např. sběr
prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic
přímo od domu nebo pytlový sběr.
My použijeme pro jednoduchou
demonstraci pytlový sběr, přičemž
princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz,
evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven).
Příspěvek od autorizované obalové společnosti
činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita
pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se
vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5
kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo
se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou
nebo nešlapou obaly, jako jsou PET
lahve, krabice od mléka a jiné další
obaly. Možná si říkáte, co to je 6 Kč.
Pokud ale budeme uvažovat v rámci
obce, která ročně předá k recyklaci
40 tun plastů, tak už se pohybujeme
v řádech statisíců, a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud
se tyto peníze musí vzít z rozpočtu
obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme
zhlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na
Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování
a spousty pošlapaných obalů.
Radek Staňka, pořad Moje odpadky

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

provází 19 rodin z regionu Moravskotřebovska
a Jevíčska. Pracovní doba je ve všední dny po
předchozí telefonické domluvě od 8 do 17 hodin. Vedoucím služby je Martina Jínková, tel.
č.:733 742 083, mail: martina.jinkova@mtrebova.charita.cz. CPP Cesta nově sídlí na adrese: Komenského 20, 571 01 Moravská Třebová
(budova VYKO). Služba má v současné době
novou pracovnici, je jí Eliška Nislerová a bude
se věnovat doprovázení pěstounských rodin.
Pěkné léto vám přeje tým pracovníků
charity Moravská Třebová

Skautská dobrodružství
čekají právě na tebe
Začátkem nového školního roku zvou moravskotřebovští skauti mezi sebe nové tváře. Pokud máš rád dobrodružství, zábavu, společné zážitky s kamarády, přírodu, hry, rád zkoušíš nové
věci a chceš skauting zažít na vlastní kůži, pak se
přijď za námi podívat.
Dívky
1. a 2. třída: pátek 15:30–17:00, 1. schůzka 9. 9.
v 15:30 u muzea
Kontakt: Pavlína Navrátilová: 732 444 182
3. třída: pátek 17:00–18:30, 1. schůzka 9. 9.
v 17:00 na náměstí
Kontakt: Eliška Nislerová: 602 135 385
Chlapci
2. a 3. třída: úterý 17:00–18:30, 1. schůzka 13. 9.
v 17:00 u muzea
Kontakt: Vladislav Holešovský: 737 376 967

Problematika úklidu
v historické části města
Centrum našeho města je uklízeno denně (v létě
i v sobotu a neděli), a to formou ručního úklidu,
zametení, sběru odpadků, výsypu přeplněných
odpadkových košů. Každé pondělí, středu a pátek
vyjíždí vozidlo s obsluhou na sběr odpadu z odpadkových košů. Tato pracovní skupina vyveze
všechny odpadkové koše ve městě, doplní sáčky
na psí exkrementy, uklízí drobné černé skládky
po městě a nečistoty v okolí kontejnerů na separovaný odpad. Letos po dlouhých letech jsme zaznamenali akutní potřebu posílení těchto svozů.
Již během svozového dopoledne se koše obratem
naplní. A nejen koše, ale i jejich bezprostřední
okolí je doslova „obskládáno“ odpadem. Jistě jste
si všimli trvale přeplněných košů v ul. Bránské,
na náměstí na straně u pošty a o Cihlářově ulici
ani nemluvím. Přichází snad do města tolik turistů? Nemyslím si. Odpad totiž často bývá v pytlích, sáčcích, taškách. Co to je tedy za odpad? Je
to možná odpad z obchodů, bytů a dokonce není
výjimkou i vyložený odpad z projíždějícího auta.
Každá podnikající osoba je povinna mít zajištěnou likvidaci a odstranění odpadů, ne však používáním veřejných odpadových nádob (na separovaný odpad papír, plast, sklo lze využít veřejně
přístupné kontejnery, ale jsou jen pro členy systému nakládání s odpady ve městě a občany). Ani
občané města nemohou používat odpadkové koše
pro svůj domovní odpad. Od toho jsou popelnice a sběrové dvory. Přece i vy chcete mít město
pěkné! Gabriela Horčíková, jednatelka TSMT

Pozvánky
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18. ročník Biskupického kaléšku se blíží. Prosíme tedy všechny, kteří mají zájem zaslat
svůj vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale
i návštěvníky Biskupického kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě anonymně pod čísly může degustovat vzorky,
které nepostoupily do finále, a sám je ohodnotit, nejlepší
vzorek, podle dosažených bodů, bude ohodnocen věcnou
cenou Publika), aby vzorky slivovice do letošního ročníku
soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději do
15. září na níže uvedené kontaktní adresy. Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup na
kaléšek, kde letos mimo jiné vystoupí skupina KAMELOT
a RYBIČKY 48. Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň alkoholu a druh ovoce. Kontaktní adresy pro doručení vzorků:
Obec Biskupice, tel. 461 326 521 a STILL, s.r.o., Biskupice.
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými cenami: 1. místo 3.000 Kč + věcný dar, 2. místo
2.000 Kč + věcný dar, 3. místo 1.000 Kč + věcný dar, 4.-5.
místo věcné dary. Podpořte prosím tuto nadregionální akci
vzorkem, předem děkujeme.
Organizační tým kaléšku
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Historie

Osobnosti Moravské Třebové – Boreš z Rýzmburka (dokončení)
Před námi leží poslední, závěrečná etapa Rýzmburkova dlouhého života, která byla opět, tak
jako konec 40. a první polovina 50. let, zatížena
konfliktem mezi Borešem a Přemyslem. Jednalo
se o důsledek středoevropské politické situace,
kdy král Přemysl neuspěl v boji o římskou korunu. Jeho úspěšným rivalem byl Rudolf Habsburský, který poté, co byl zvolen vládcem v říši, začal
Přemysla vytlačovat zejména z jeho rakouských
držav. V této situaci se z druhého pokračování
Kosmova dovídáme, že v roce 1274 „urozený
muž Boreš odstoupil od krále, ztrativ milost královu bez viny, neboť jeho nepřátelé krále nedobře
zpravili“. Podle některých názorů je kronikářova
datace nepřesná a událost by měla být posunuta do
roku 1276. Je pravda, že rok 1276 by lépe odpovídal vývoji, který události nabraly. V návaznosti na
situaci v Rakousku se vzbouřila proti králi Přemyslovi rovněž část české šlechty. V čele odboje stál,
vedle Vítkovců, také Boreš. Přemysl byl donucen
uzavřít s Rudolfem příměří, které však obě strany záhy přestaly dodržovat. Na podzim roku 1277
byl smír obnoven, přičemž se Přemysl zavázal, že
„vrátí milost poddaným, kteří za války stáli proti
němu, a do smrti jim nebude žádnou vinu ve zlém
vzpomínati“. Ovšem ani ne o měsíc později si Vítkovci stěžovali králi Rudolfovi, že Přemysl svoje
závazky neplní. Tyto okolnosti se podle všeho dotýkaly i Boreše. Vypovídá o tom formulářový list
krále Rudolfa, který Boreše nazývá „nejmilovanějším věrným“ a slibuje mu, „že jej bude chránit
jako vlastního syna“, jen „aby vydržel ještě nějaký čas všechna protivenství, neboť vznešená ruka
králova jej vyrve z ničemných rukou protivníkových“. Konkrétní akci na Borešovu podporu však
Rudolf nepodnikl. Zato Přemysl nelenil. Není
vyloučeno, že Boreše nechal zajmout a postavit
před zemský soud. Alespoň se tak domnívá většina badatelů. Je to možné. Že se Borešova zrada
na králi Přemyslovi projednávala před zemským
soudem, je patrné z Přemyslova vyjádření v listině
pro Uherské Hradiště z ledna 1278. Jestli k tomu
však došlo za Borešovy nedobrovolné účasti nebo
v jeho nepřítomnosti, není zřejmé. Sám Boreš
v jiné své listině, datované bohužel pouze rámcově do roku 1278, vyjadřuje obavu z možného zatčení. Nevíme, zda listina předcházela Přemslově
vyjádření, ale pokud by byla vydána až po něm,
znamenalo by to, že k Borešově zatčení nakonec
nedošlo. Naopak konfiskace přinejmenším části
svých rozsáhlých statků se Boreš zcela jistě nevyhnul.
Okolnosti a datum Borešova skonu nejsou zcela
vyjasněny. V literatuře se můžeme setkat s rokem
1277 nebo 1278. Oba termíny jsou založeny na
dvou pramenech. Prvním je list římského krále
Rudolfa z formulářové sbírky vročený do roku
1278, ve kterém se Rudolf obrací na Borešova
pozůstalého syna Bohuslava (II.). Je tedy zřejmé,
že Boreš musel zemřít někdy před tímto datem,
respektive toho roku. Druhým je listina krále Přemysla Otakara II. z 10. ledna 1278, která je rovněž
považována za doklad o Borešově smrti. Pokud se
však pečlivěji podíváme na obsah listiny, zjistíme,
že o Borešově smrti v ní není ani slovo. Přemysl
zde svému městu Uherskému Hradišti dává nejmenovaný majetek, zabavený předtím Borešovi.
Inkriminovaná pasáž doslova zní: „Omnes hereditates quondam Borsonis de Risemburch ex causa
manifeste prodictionis, quam idem Borso in nobis
commisit, ad manus nostre curie racionabiliter et
iuxta baronum nostrorum perpensam delibera-

temque sentenciam devolutas“. (Veškeré dědictví kdysi Borešovo z příčiny zjevné zrady, které
se na nás tentýž Boreš dopustil, podle rozhodnutí a vyneseného výroku našeho soudu a našich
pánů). K oběma dokumentům můžeme připojit
ještě další, které nám umožní okolnosti a časové
souřadnice Borešovy smrti blíže upřesnit. Jedná
se o listinu rámcově datovanou do roku 1278, jejímž vydavatelem je přímo Boreš. Rýzmburk se
v ní vyrovnává s dluhem 110 hřiven stříbra, který
měl vůči cisterciáckému klášteru v Oseku. Částku se zavázal splatit do svátku Filipa a Jakuba (1.
května). V případě, že by dříve zemřel nebo byl
zajmut (si vero me mori vel capi contigerit), mají
řeholníci svoji pohledávku umořit z prodeje vsí
Střimice a Bžany, anebo si obě ponechat. Z toho
můžeme vyvodit, že přinejmenším na začátku
roku 1278 (do 10. ledna), možná dokonce ještě na
konci dubna, byl Boreš naživu. Do tohoto časového schématu bezchybně zapadá poslední pramen,
o kterém jsme dosud nehovořili. Je s podivem, že
až dodnes si jej nikdo s Hrabišici nespojil, přičemž se o jeho existenci ví přinejmenším čtyřicet
let. Jedná se nekrologium kláštera dominikánek
v Duchcově. Konvent založila vdova po Bohuslavovi (III.) z Rýzmburka, Agáta ze Šumburka
s přispěním syna Boreše (III.) a dcery Žofie někdy
na konci 20. nebo na začátku 30. let 14. století.
Zhruba po sto letech existence však klášter zanikl, v knihovně kláštera dominikánek v Norimberku se zachoval tento mimořádně cenný pramen,
vzniklý právě v prostředí duchcovského kláštera.
Nekrologium obsahuje pamětní záznamy o úmrtích několika příslušníků Hrabišického rodu. A je
zde i datum smrti Boreše z Rýzmburka: 21. března. Neuvádí se sice rok, jenom den a měsíc, ale
v kombinaci s výše probranými prameny poskytuje pro přesné stanovení konce Borešova života
bezpečnou oporu. Rok 1277 nepřipadá v úvahu,
neboť ještě následujícího roku byl Boreš naživu.
Zbývá tedy pouze rok 1278.
Jen na okraj se ještě zastavíme u kroniky Jindřicha
Heimburského, kde se k roku 1255 uvádí: „obiit
Borso, illustris baro“ (zemřel Borso, vznešený
pán). Tato stručná zmínka přivedla některé autory

k domněnce, že Boreš zemřel již v tomto roce.
Stejnojmennou osobou vyskytující se v pramenech po roce 1255 měl být buďto Borešův syn,
tento názor zastával Josef Emler, nebo jeho bratr, což tvrdil Josef Vítězslav Šimák. Ani jedna
z těchto hypotéz však není pravděpodobná. I po
roce 1255 se totiž Boreš v pramenech uvádí jako
syn Bohuslava, což vyvrací Emlerovu interpretaci, a rovněž Šimákova představa dvou bratrů téhož jména, kdy je v pramenech před a po roce
1255 zachycen vždy pouze jeden z nich, je příliš
krkolomná. Nejpravděpodobnější vysvětlení je,
že buď se letopisec Jindřich Heimburský zmýlil
nebo se jedná o jinou osobu. Borso můžeme číst
také jako Bočko, jehož můžeme ztotožnit s Bočkem z Obřan, znojemským kastelánem a fundátorem žďárského kláštera, který skutečně zemřel
v roce 1255.
Krátce se ještě zastavíme u okolností, za kterých
Boreš zemřel. V literatuře na to existují v zásadě dva názory. Buďto byl Boreš králem popraven nebo zemřel přirozenou smrtí, sešlostí věkem (v roku 1278 mu bylo kolem sedmdesátky).
Na rozdíl od data úmrtí však v tomto případě jen
stěží dosáhneme jednoznačného výsledku. Z dosud probraných písemných zmínek je zřejmé, že
Boreš byl koncem 70. let s králem ve vážném
konfliktu. Zcela jistě přišel o část svých majetků.
Vyplývá to jak z listiny z ledna 1278, tak z přiznání dluhu vůči oseckým cisterciákům. Na rozdíl od jiných badatelů se nedomnívám, že Boreš
přišel o věškeré statky. V listině z roku 1278 se
sice hovoří o „omnes hereditates“, ale pravděpodobně půjde pouze o majetky (nebo dokonce jen
jejich část), které měl Boreš na jihovýchodní Moravě, v okolí Uherského Brodu. Z obou zmíněných listin je patrné, že Borešovi hrozilo zatčení.
V dokumentu pro cisterciáky to dokonce přímo
uvádí. Současně však z téhož pramene vyplývá,
že si byl Boreš vědomý svého vysokého věku.
Snad i cítil, že se blíží jeho konec. Svědčí o tom
jak formulace o smrti, která by ho mohla postihnout, tak už samotný fakt, že se snažil vyrovnat
s dlužnou sumou pro cisterciáky. Zřejmě nechtěl
řešení nechávat na svých potomcích. Jiří Šmeral

Knihovna, DDM
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–30. 9. Linoryty Moravské Třebové
Zveme Vás na výstavu linorytů moravskotřebovské rodačky Terezy Vinklerové, studentky
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, která pro svou bakalářskou práci zobrazila dominanty Moravské Třebové technikou
linorytu. Výstava je přístupná v půjčovní době
knihovny, tedy po-čt: 8:30–17:00 hod., so:
8:30–11:30 hod., a je prodejná.
1.–30. 9. Nové knihy žánru sci-fi a fantasy
Přijďte si půjčit knížku z půjčovní výstavky
nových knih žánru sci-fi a fantasy. Čeká jich na
Vás více jak šest desítek.
16.–22. 9. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Půjčovní výstava literatury k dalšímu ročníku
kampaně Evropský týden mobility (16.–22. 9.)
a Evropský den bez aut (22. 9.), které v ČR koordinuje Ministerstvo životního prostředí ČR.
Letošní kampaň má téma Chytrá a udržitelná
mobilita - investice pro Evropu a heslo Chytrá
a čistá mobilita. Silná ekonomika
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 20. září. Děkujeme
Knihovna dětem
1.–30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček
vhodných pro opakování a procvičování učiva základní školy – matematika, český jazyk,
vlastivěda, zeměpis, historie aj. Přístupno
v půjčovní době dětského oddělení.
1.–30. 9. Vzpomínky z prázdnin
Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Vikýřovice. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
19. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2016/2017 vyhlašuje Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové již 19. ročník soutěže
Čte celá třída. Smyslem soutěže je podporovat
a rozšiřovat čtenářskou gramotnost dětí základních škol. Soutěž je určena třídním kolektivům
základních a speciálních škol a víceletého
gymnázia. Podmínky soutěže a přihlášku lze
získat v dětském oddělení knihovny. Přihlášku a seznam žáků se základními údaji je třeba
odevzdat do 30. 9. v dětském oddělení městské
knihovny. Soutěž bude trvat od 1. 10. 2016 do
31. 5. 2017.
Výpůjční doba
Současně se začátkem školního roku se vracíme k běžné výpůjční době, budeme se na Vás
těšit v těchto časech:

Dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
so: 8:30–12:00 hod.
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod.
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so: 8:30–12:00 hod.
Studovna:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
Připravujeme na říjen
3. 10. přednáška Kateřiny Zelinkové o sebe
léčbě za pomocí akupresurní terapie Su-Jok
7. 10. tradiční lampiónový průvod
25. 10. představení z cyklu Listování: Kafe
a cigárko

Čte celá třída Výsledky jsme sice již zveřejnili v červencovém zpravodaji, ale nyní přinášíme fotografii absolutních vítězů 18. ročníku soutěže Čte celá třída. Nejlepší třídou Moravské Třebové se ve školním roce 2015/16 stala 4. třída z III. ZŠ Kostelní náměstí. Gratulujeme
k parádnímu výkonu všem žáčkům a také učitelce R. Dopitové
Foto: archív

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
8. 9. Pohybem ke zdraví - malá tělocvična ZŠ
ČSA MT (vchod ze dvora), 15:30–16:30 hod.
Jumping (trampolíny), 16:30–17:30 hod. Hooping - hula hoop (cvičení se speciálními obručemi pod odborným vedením Lucie Slavíčkové).
S sebou obuv do tělocvičny a pití. Vstup zdarma
– otevřená hodina pro veřejnost. Uvítáme zájemce o tyto kroužky
16.–22. 9. Evropský týden mobility - ve spolupráci s MŠ a Zdravým městem tradiční malování
na ulici. Podrobnosti na propozicích
Během měsíce září proběhnou minifotbaly pro
ZŠ a přespolní běh
Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí - Pomáháme zvířátkům - akce určená pro MŠ a Zvířata
v nouzi - akce určená pro ZŠ a veřejnost. Během
září a října má veřejnost opět možnost podpořit
Záchranou stanici pro volně žijící zvířata a Psí
útulek Zelené Vendolí. Do DDM můžete nosit:
usušené pečivo, ptačí zob, pšenici, oves, kukuřici aj. zrní, piškoty, psí a kočičí granule nebo
konzervy, použité obojky a vodítka pro psy nebo
oblečky, deky, svetry, hračky a pelíšky pro psy.
Ve stanici uvítají rovněž pipety proti blechám,
vitamíny a léky. Pokud by se do této akce chtěly
zapojit školy – kontaktujte DDM. Případné informace v DDM, webu a v propozicích. Akce ve
spolupráci se Zeleným Vendolím a ZŠ Kunčina.
Předběžná nabídka zájmových kroužků na
školní rok 2016/2017:
Taneční
Solimánky a břišní tance pro mladší i starší dív-

ky, mažoretky mladší i starší, street – dance, taneční pro MŠ
Sportovní
Aikido pro děti i dospělé, atletika, badminton,
basketbal, bowling, drumming, fitko pro mládež, fitness pro ženy, florbal začátečníci i pokročilí, gymnastika, jezdecký a voltiž, in-line,
kopaná pro MŠ, jóga, jumping, hula hoop, kalanetika, kolektivní sporty, kopaná žáci, kopaná MŠ, korfbal, lezení na umělé stěně, plavání, rytmika, smíšený volejbal, squash, stolní
tenis, střelecký, šachy, tang-soo-do (karate),
thaibox
Výtvarné a rukodělné
Keramické kroužky, kouzelná výtvarná dílna,
piráti, praktická dívka, stonožka, šikulové, šití,
šperky pro radost, točení na kruhu
Hudební
Akordová doprovodná kytara pro začátečníky
i pokročilé, flétna, klavír
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.
Podrobnosti a konkrétní informace ohledně
vedoucích a prvních schůzek kroužků budou
vydány v samostatné informační brožuře, kterou děti obdrží ve školách na začátku školního
roku. Informace též na tel. číslech DDM.
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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 51. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22. 8. 2016
od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice
Rada města schvaluje:

1830/R/220816: předložený program schůze rady města.
1831/R/220816: prodloužení termínů plnění usnesení rady
města takto:
1. č. 1755/R/040716 z původního termínu 19.08.2016 na nový
termín 03.10.2016
2. č. 1756/R/040716 z původního termínu 22.08.2016 na nový
termín 03.10.2016
3. č. 1757/R/040716 z původního termínu 22.08.2016 na nový
termín 19.09.2016.
1832/R/220816: opatření k vyřízení petice ze dne
25.07.2016, kterou občané požadují přijetí opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě, zamezení ničení majetku a zabezpečení dodržování nočního klidu, podle předloženého návrhu.
Z:Miloš Izák
1833/R/220816: následující změnu ve složení zástupců města
ve školské radě u Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy:
- odvolává paní Ivanu Blažkovou,
- jmenuje PaedDr. Hanu Horskou.
Z: Dana Buriánková
1834/R/220816: organizační změnu v rámci Městského úřadu
Moravská Třebová od 01.09.2016, spočívající v navýšení
počtu pracovních úvazků na odboru životního prostředí ze
stávajících 6,5 na 7 a z toho vyplývající změnu celkového
počtu pracovních úvazků, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová, ze stávajících 78
pracovních úvazků na 78,5.
Z:Stanislav Zemánek
1835/R/220816: uzavření dodatků č. 1 k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. SYA-VF-2103/2015 a SYA-VF-2104/2015 ze dne 28.08.2015 mezi městem Moravská
Třebová a Úřadem práce ČR v souladu s předloženými návrhy.
Z:Radovan Zobač
1836/R/220816: čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová na pořízení
busty Ladislava Velena ze Žerotína do výše 90.000 Kč.
Z:František Žáček
1837/R/220816: předložený aktualizovaný odpisový plán
příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová pro rok 2016.
Z:František Žáček
1838/R/220816: uzavření smlouvy o reklamě v souvislosti
s  uspořádáním a vyhodnocením kulturní akce - Kejkle a kratochvíle 2016 se společností MARTECH HOLDING a.s.,
se sídlem Bratří Čapků 821, 783 91 Uničov, IČO: 25835289
v souladu s předloženým návrhem.
Z:Dana Buriánková
1839/R/220816: uzavření dohody o podmínkách umístění
venkovní kamery městského kamerového dohlížecího systému podle předloženého návrhu.
Z:Radovan Zobač
T: 30.09.2016
1840/R/220816: uzavření dohody o podmínkách umístění
venkovních kamer městského kamerového dohlížecího systému podle předloženého návrhu.
Z:Radovan Zobač
T: 30.09.2016
1841/R/220816: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za
účelem zřízení a provozování kabelového vedení vn, kompaktní betonové trafostanice a plastového pilíře s pojistkovou
kabelovou skříní do oplocení na pozemcích p. č. 4445, 4426,
3287/3, 3366/35, 3300/40, 3300/38, 4452 v k.ú. Boršov
u Moravské Třebové, obec Moravská Třebová s  ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 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
1842/R/220816: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1
rok:
1. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130
s platností od 01.09.2016
2. na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.09.2016
3. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na Jiráskově č. o. 7 s platností
od 01.09.2016
4. na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. o. 19 s platností od 01.09.2016
5. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o.
25 s platností od 01.09.2016
6. na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.09.2016

7. na byt č. 18 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7 s platností od 01.09.2016.
Z:Viera Mazalová
1843/R/220816: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
6 měsíců:
1. na byt č. 1B o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25
v Moravské Třebové s platností od 01.09.2016
2. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské
Třebové s platností od 01.09.2016
3. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 18 v Moravské Třebové s platností od 01.09.2016
4. na byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 01.09.2016
5. na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 v Moravské
Třebové s platností od 01.09.2016.
Z:Viera Mazalová
1844/R/220816: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o.
12 s platností od 1. 9. 2016.
Z:Viera Mazalová
1845/R/220816: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
1 rok na byt č. 3 o velikosti 1 + 0 na Zámeckém náměstí č. o.
1 v Moravské Třebové.
Z:Viera Mazalová
1846/R/220816: záměr společného prodeje jednotek č. 135/1
a 135/7 v domě č. o. 5, č. p. 135 na ul. Piaristické v Moravské
Třebové včetně podílu na společných částech domu, venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Piaristická.
Z:Viera Mazalová
1847/R/220816: záměr prodeje podílu ideálních 1229/10000
stavební parcely č. 39 o výměře 631 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Město, ul. Farní v obci a katastrálním území Moravská Třebová.
Z:Viera Mazalová
1848/R/220816: záměr prodeje:
1. pozemku parc. č. 234/3, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 219, č. o. 6
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce
Město, ul. Krátká
2. pozemku parc. č. 768, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 405, č. o. 12 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí,
ul. Josefská
Z:Viera Mazalová
1849/R/220816: uzavření kupní smlouvy mezi městem
Moravská Třebová jako kupujícím a panem V. jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě sbírky uměleckých
předmětů (28 položek dle předávacího protokolu) za dohodnutou kupní cenu 200.000 Kč, v souladu s předloženým
návrhem.
Z:František Žáček

Tab. 1 (v tis. Kč)

Tab. 2 (v tis. Kč)

1850/R/220816:
1. cenu za 1 m2 pozemku zatíženého ochranným pásmem
vedení VN v lokalitě ulice Čadílkova ve výši 312 Kč včetně
DPH
2. cenu za 1 m2 pozemku nezatíženého ochranným pásmem
vedení VN ve výši v lokalitě ulice Čadílkova ve výši 520
Kč včetně DPH.
Z:Viera Mazalová
1851/R/220816: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej ojetého služebního vozidla firmu
OLFIN Car s.r.o., 541 01 Trutnov, Horní Předměstí, Královedvorská 517, IČO: 60913312 pobočka Hradec Králové,
Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové.
Z:Pavel Šafařík
1852/R/220816: uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej
ojetého služebního vozidla firmou OLFIN Car s.r.o., 541
01 Trutnov, Horní Předměstí, Královedvorská 517, IČO:
60913312 pobočka Hradec Králové, Na Rybárně 1670, 500
02 Hradec Králové, podle předloženého návrhu.
Z:Pavel Šafařík
1853/R/220816: uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
ORM – 0021/2016 na akci „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Výměna ležatých rozvodů vody a ÚT v instalačním kanále v 1.NP – Pavilon U12“ s podnikatelem Josefem Šťastným, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČO: 11097442,
podle předloženého návrhu.
Z:Miroslav Netolický
1854/R/220816: uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
ORM – 0012/2016 na akci „ZŠ Palackého - obnova střech
– pavilon U15 a dílny D3“ s firmou Bromach spol. s r.o.,
Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520, podle
předloženého návrhu.
Z:Miroslav Netolický

Rada města nesouhlasí:

1855/R/220816: s ubytováním na městské ubytovně na ul.
Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.
Z:Viera Mazalová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

1856/R/220816: schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č.
5/2016 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné
ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč):
a) závazné ukazatele stanovené radě města viz Tab. 1
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace viz Tab. 2
Z:Dana Buriánková
1857/R/220816: schválit rozpočtové opatření č. 6 /2016 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, Program pro
poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová,
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí 42, 569 14 Vendolí, IČO:
70920907 na zajištění péče o zvířata, jejich léčení a krmení
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v záchranné stanici. Dotace bude uhrazena z vyčleněné rozpočtové rezervy.
Z:Dana Buriánková
1858/R/220816: schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na základě individuální žádosti Tělovýchovné
jednotě Sokol Boršov, z.s., se sídlem Boršov 118, 569 21
Moravská Třebová, IČO: 49326899 ve výši 47.000 Kč na
rekonstrukci fasády objektu kabin fotbalového oddílu.
Z:Dana Buriánková
1859/R/220816: schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční dotace ve výši 47.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Boršov, z.s., se sídlem Boršov 118,
569 21 Moravská Třebová, IČO: 49326899 na rekonstrukci
fasády objektu kabin fotbalového oddílu v souladu s předloženým návrhem.
Z:Dana Buriánková
1860/R/220816: schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se
ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí 42, 569 14 Vendolí, IČO: 70920907 o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč
na zajištění péče o zvířata, jejich léčení a krmení v záchranné
stanici v souladu s předloženým vzorem.
Z:Dana Buriánková
1861/R/220816: schválit závazek dofinancování akce „TJ
Slovan Moravská Třebová – Rekonstrukce fotbalového hřiště
na UMT (umělý trávník)“ v případě přidělení dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu
133510, Státní podpora sportu pro rok 2017.
Z:Dana Buriánková
1862/R/220816: zrušit své usnesení č. 396/Z/200616, kterým schválilo uzavření předložené smlouvy o podmínkách
provedení stavby: „Oprava silnice III/36826 Boršov“ se
stavebníkem - Pardubickým krajem, IČO 70892822, se
sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11,
zastoupeným na základě usnesení Rady Pardubického kraje
č. R/1489/07 ze dne 10. května 2007 JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu
a investic Krajského úřadu Pardubického kraje.
Z:Viera Mazalová
T: 05.09.2016
1863/R/220816: schválit předloženou novou smlouvu o podmínkách provedení stavby: „Oprava silnice III/36826 Boršov“ se stavebníkem - Pardubickým krajem, IČO 70892822,
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11,
zastoupeným na základě usnesení Rady Pardubického kraje
č. R/1489/07 ze dne 10. května 2007 JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu
a investic Krajského úřadu Pardubického kraje.
Z:Viera Mazalová
T: 05.09.2016
1864/R/220816: schválit vklad majetku města inv. č. 3002
TS – vodovodní přípojka – napojení – ul. Nová, p.č. 2628/18
(FO) v pořizovací ceně 7.086 Kč a inv. č. 3003 TS – vodovodní přípojka – napojení – ul. Nová, p.č. 2629/5 (FO) v pořizovací ceně 7.086 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Z:Dana Buriánková
1865/R/220816: schválit prodej pozemku parc. č. 3501/2
o výměře 1.123 m2, druh pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice za vzájemně
sjednanou kupní cenu ve výši 706.640 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Kupující
uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Z:Viera Mazalová
1866/R/220816: schválit bezúplatný převod pozemku parc.
č. 2611/2 o výměře 4.431 m2, druh pozemku ostatní plocha
a pozemku parc. č. 2610/1 o výměře 4.783 m2, druh pozemku
ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí z majetku města do vlastnictví TJ Slovan
Moravská Třebová.
Z:Viera Mazalová
1867/R/220816: schválit 9 dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle předloženého
návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:
1. Pozemek parc.č. 2055/121 o výměře 1312 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
2. Pozemek parc.č. 2055/122 o výměře 1447 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
3. Pozemek parc.č. 2055/123 o výměře 1267 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
4. Pozemek parc.č. 2055/124 o výměře 1266 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
5. Pozemek parc.č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku
orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
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kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/1
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
6. Pozemek parc.č. 2055/127 o výměře 685 m2, druh pozemku
orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/1
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
7. Pozemek parc.č. 2055/128 o výměře 1047 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
8. Pozemek parc.č. 2055/129 o výměře 1041 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí
9. Pozemek parc.č. 2055/130 o výměře 1048 m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický
kraj dne 12.11.2015 z původního pozemku parc.č. 2055/103
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí.
Z:Viera Mazalová
1868/R/220816: schválit 3 vyhlášky dobrovolných opakovaných dražeb, konaných dne 22.10.2016 dle předloženého
návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:
1. Pozemek parc.č. 2055/95 o výměře 1576 m2, druh pozemku
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová,
část Předměstí, ul. Strážnického
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 604.000 Kč (730.840
včetně DPH).
2. Pozemek parc.č. 2055/97 o výměře 1786 m2, druh pozemku
orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová,
část Předměstí, ul. Strážnického
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 710.000 Kč (859.100 Kč
včetně DPH).
3. Pozemek parc.č. 2632/2 o výměře 397 m2, druh pozemku
ostatní plocha a pozemek parc.č. 2631/3 o výměře 297 m2 ,
druh pozemku trvalý travní porost vše v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla, které tvoří jeden stavební pozemek.
Výchozí cena pozemků pro dražbu: 360.900 Kč bez DPH
(436.689 Kč včetně DPH).
Z:Viera Mazalová

Rada města bere na vědomí:

1869/R/220816: předloženou informaci o plnění usnesení
rady a zastupitelstva města.
1870/R/220816: rozbor hospodaření města k 30.06.2016.
1871/R/220816: informaci o vyčíslení a možnostech řešení
pohledávky - smluvní pokuty společnosti MUGO zahradnická s.r.o.

Rada města vyhlašuje:

1872/R/220816: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rozdělení bytu č. 2 na dvě BJ / Bytový dům; nám. TGM 34/25, Moravská Třebová, a schvaluje:
1. Seznam oslovených firem:
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 11097442
- JS Moravská Třebová s.r.o., Sušice 105, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 28811852
- Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11 Koclířov, IČO:
25969161
- Luboš Němec, Radišov 12, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
18879438
- Cyril Jirouš, Karla Čapka 14, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 47486180
- Miroslav Lopour, Piaristická 3, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 16207203
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník
- Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Josef Jílek - náhradník
- Bc. Viera Mazalová - člen, Andrea Drozdová - náhradník
- Bc. Gabriela Horčíková - člen, Bc. Kateřina Horáková - náhradník
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: celková nabídková cena bez DPH - 100 %
Z:Gabriela Horčíková
1873/R/220816: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení
na veřejnou zakázku „Přeložka kanalizace v ulici Gorazdova“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky:
- AVJ-STAVBY s.r.o., Purkyňova 2105/65, Předměstí, 568 02
Svitavy IČO: 03199339
- Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 28771346
- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc –
Hodolany, IČO: 25374311
- EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy,
IČO: 25260766
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- Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 568 02,
IČO: 29212375
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 kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena vč. DPH - 100 %
Z:Miroslav Netolický
1874/R/220816: v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, opakované výběrové řízení na veřejnou zakázku Nákup nového a prodej
ojetého služebního vozidla pro příspěvkovou organizaci
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
− MOTO MORAVA s.r.o., Brněnská 404/57, 783 01 Olomouc, IČO: 48528790
− TYGR CENTRUM a.s., Hlavní 186, 250 82Tuklaty, IČO:
28471415
− BSAuto Brno, a.s., Veslařská 3098/2, 637 00 Brno, IČO:
25323792
− Olfin Car Palace s.r.o., Na Rybárně 203/5, 500 02 Hradec
Králové - Pražské Předměstí , IČO: 64256928
− AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o, Františky Stránecké
1330/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 25329677
− AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlavská 3278, 580 01 Havlíčkův
Brod, IČO: 26012774
2. Hodnotící komisi ve složení:
− Mgr. Jiří Kobylka, člen (Martina Krajíčková, náhradník)
− JUDr. Miloš Izák, člen (Ing. Pavel Brettschneider, náhradník)
− Mgr. Petr Vágner, člen (Mgr. Bc. Lenka Bártová, náhradník)
− Martin Červinka, DiS., člen (Ing. Petr Václavík, náhradník)
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
− celková nabídková cena v Kč včetně DPH, po odpočtu
hodnoty ojetého vozu - 100 %
Z:Mgr. Jiří Kobylka

Rada města ruší:

1875/R/220816: výběrové řízení na veřejnou zakázku
Nákup nového a prodej ojetého služebního vozidla pro
příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Moravská
Třebová vyhlášené usnesením č. 1614/R/230516.
Z:Mgr. Jiří Kobylka
1876/R/220816: výběrové řízení na veřejnou zakázku
„Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská – Sušice,
Moravská Třebová“ z důvodu neposkytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
pro rok 2016 na realizaci akcí na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Z:Miroslav Netolický
1877/R/220816: část svého usnesení č. 1656/R/060616, a to
pod bodem 2 a 3, kterým schválila záměr prodeje bytové
jednotky č. 135/1 a nebytové jednotky č. 135/7 v domě č.
o. 5, č. p. 135 na ul. Piaristické v Moravské Třebové.
Z:Viera Mazalová
1878/R/220816: své usnesení č. 1802/R/080816, kterým
schválila záměr prodeje bytového domu č. p. 405, na ul.
Josefské č. o. 12 a bytového domu č. p. 219, na ul. Krátké
č. o. 6.
Z:Viera Mazalová
1879/R/220816: své usnesení č. 1394/R/070316, kterým
uložila kulturní komisi rady města zpracovat a předložit
návrh koncepce kultury města Moravská Třebová.
Z:Stanislav Zemánek

Rada města ukládá:

1880/R/220816: tajemníkovi městského úřadu zpracovat
v souvislosti se schválenými organizačními změnami dodatek a úplné znění vnitřního předpisu č. 2/2013, Organizační
řád Městského úřadu Moravská Třebová.
Z:Stanislav Zemánek T: 19.09.2016
1881/R/220816: vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství připravit společný prodej jednotek
č. 135/1 a 135/7 v domě na ul. Piaristické č. o. 5, č. p. 135
v Moravské Třebové mimo veřejnou dražbu za cenu ve
výši 320.000 Kč.
Z:Viera Mazalová
T: 31.08.2016
1882/R/220816: vymáhat pohledávku - smluvní pokutu
společnosti MUGO zahradnická s.r.o. ve výši 1.419.000 Kč
právními prostředky.
Z:Jana Zemánková
1883/R/220816: řediteli Kulturních služeb města Moravská
Třebová zpracovat a předložit návrh koncepce kultury města Moravská Třebová.
Z:František Žáček
T: 12.12.2016

Rada města odkládá:

1884/R/220816: projednání tisku č. 12, Statut výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová.
Z:Stanislav Zemánek
V Moravské Třebové 22. 8. 2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

strana 14 / září 2016

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Atleti v cíli druholigového putování
Letošní sezóna se pro třebovské týmy mužů
a žen v II. lize (skupina C) vyvíjela dosud příjemně (3. místo, resp. šesté místo ženy). V průběhu léta atleti nezaháleli, proběhly republikové
šampionáty a další memoriály za účasti atletů
AKMT. Na MČR v Táboře 18.-19. 6. se prosadili zejm. Žouželka Jaroslav (400 m, 51:43),
Matuška Jaroslav (800 m, 1:59:23) a Svoboda
Ondřej (3000 m přek., 09:23:66). Rozuzlení přineslo 4. kolo v Ústí nad Orlicí (20. 8.). Výrazně

na sebe upozornily žákyně Hájková, Steffanová,
Cedzová, Švihelová, Klímová ad. Zahanbit se
nenechala ani kategorie přípravek Kozlovský,
Dolečková aj. Stěžejní zářijovou akcí AKMT
bude již 14. ročník Moravskotřebovských vícebojů. Den plný zábavy bude naplněn kláním kategorií od nejmladších dětí až po dospělé. Ani vy
byste neměli se svými dětmi chybět. Podrobnější
informace o disciplínách a časový rozvrh naleznete na:www.mtviceboje.cz/.
(mt)

Papírákem se stal Ploc
Už pošestnácté se konala „papírová“ verze
triatlonu (aqua-biker-atletů) jako nedílná součást celoročního seriálu Cykloman. Několikrát
v Papeermanu zvítězil „duchovní otec“ Petr
Štěpař, v posledních dvou letech se musel sklonit před výkony Michala Rottera. O jeho skalp
tentokráte usilovalo dalších 47 závodníků. Důležitou součástí byl i dětský Cyklománek (30).
Spokojeno bylo i 500 návštěvníků akvaparku,
jimž závod přinesl kromě slunění i famózní
sportovní show. Uskutečnila se tu první část
– 200 m plavání. Podle ztrát v bazénu odstartovali hobbíci do cyklistické části (M. Třebová - Nová Ves a zpět, 16 km) v pořadí: Ploc,
Hájek, Hartman, König G., Rotter, Kobelka,
Štěpař a další. Časové rozestupy byly pouze
minimální, a tak nastala „honička“ na silnici.
Nejlépe se s ní vyrovnal právě dvojnásobný vítěz Rotter, po minutě pronásledovaný zbylými.
Proběhnout 3km trať nebylo jednoduché, stanovenou distanci zvládl nejlépe pražský host Jaroslav Ploc (moravskotřebovský rodák, účastník
z let 2010-2011). Ve velkém tempu předběhnul
vedoucího Rottera, který tak dojel do cíle až
druhý. Mezi ženami dominovala po celý závod
Lenka Fanturová. Zatímco favorité mohli zkla-

mat jen sami sebe, ostatní jeli o vítězství nad
sebou. Byla to další velká a oblíbená akce, nejen pro Třebováky, při blížících se oslavách 60
let TJ Slovan.
Výsledné pořadí:
1. Ploc Jaroslav (M1, Praha, 0:42:42), 2. Rotter
Michal (M3, CK M. Třebová, 0:43:55) 3. Kobelka Martin (J, M. Třebová, 0:44:27), 4. Štěpař Petr (M3, CK Čerti Kunčina, 0:44:55), 5.
Hartman Karel (M2, OMT Pardubice, 0:45:04),
6. König Gabriel (M1, M. Třebová, 0:45:50), 7.
Kadidlo Jiří (M2,CK M. Třebová, 0:45:55), 8.
Fanturová Lenka (Z1, Praha, 0:47:50), 9. Hotař
Jiří (M2, CK Čerti Kunčina, 0:47:59), 10. Sedláček Tomáš (M3, CK M. Třebová, 0:48:36)
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
J - Kobelka Martin, M1 - Ploc Jaroslav, M2 Hartman Karel, M3 - Rotter Michal, M4 - Pustina František, ZJ - Obstová Kateřina, Z1 - Fanturová Lenka, Z2 - Lhotská Jana
Pořadí po 5. závodech seriálu Cykloman 2016:
1. Rotter Michal 487 b., 2. Štěpař Petr 449 b.,
3. Doležel Josef 442 b., 4. Kadidlo J. 441 b., 5.
Sedláček T. 414 b., 6. Kobelka M. 402 b., 7. Sedláček P. 396 b., 8. Jansa D. 380 b., 9. Pocsai D.
351 b., 10. Kvapil J. 349 b.
(mt)

Lukáš Komprda na sjezdových kolech
(downhillu) - minirozhovor
Seriál crossracingu, jinak kvůli zranění nejel
Lukáš Komprda letos žádný ze závodů svého
kmenového sportu. Vrhnul se na něco jiného
- soutěže sjezdových kol (downhill):
„Začal jsem v rámci tréninku na motorku,
ale nakonec mě to tak chytlo, že nyní mám
sjezdové profi kolo a letos jsem se zúčastnil
Mezinárodního mistrovství ČR v Koutech nad
Desnou, kde jsem obsadil ve své kategorii
z 60. jezdců 11. místo, takže jsem byl velice
spokojený, i když jsem věděl, že jsem na trati
nasekal docela dost chyb. Dále jsem se zúčastnil DH závodu na Bukové hoře, kde byla
trať místy spíše do endura, takže na těch pár
místech jsem na sjezdovém kole ztrácel, ale i
tak se mi povedlo dojet s celkem dobrým časem a bylo z toho 5. místo, takže jsem byl opět
spokojený.“
Jaké máš výsledky, popř. čeho jsi letos dosáhnul?
V motocrossu jsem zatím v seriálu crossracingu všechny závody vyhrál v kategorii PROFI
a v downhillu na mistrovství ČR v Koutech
nad Desnou jsem dojel na 11. místě a na Bukové hoře na 5. místě jak už jsem uváděl.
Jaké máš plány na příští sezónu?
„Příští rok mám v plánu odjet kompletní mis-

trovství ČR v downhillu a také nějaké zahraniční závody.“
A jak bude pokračovat tvoje motokrosová
kariéra?
„Pro motocross ještě nejsme rozhodnutí, co pojedeme. Navíc je na to ještě spousta času.“ (red)

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Bohoslužby:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St
18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Ve středu 14. 9. na svátek Povýšení svatého Kříže bude v 16 hodin sloužena mše sv. ve hřbitovním kostele na Křížovém vrchu.

Sport

Úspěšná mise v Íránu
Skvělé vystoupení na Mistrovství světa juniorů má za sebou Václav Mačát – travní lyžař Slovanu. Už podruhé
v historii hostilo íránské středisko Dizin
nejprestižnější soutěž mladých závodníků – juniorský světový šampionát. Nejlepší mladí travaři bojovali o medaile
v Super G, superkombinaci, slalomu
a obřím slalomu. Češi patřili mezi největší favority. A do nabité české reprezentace se prosadil také lyžař TJ Slovan
Moravská Třebová Václav Mačát. Mezi
40 startujícími si vedl opravdu dobře.
Již v úvodní den šampionátu zajel bezchybně superkombinaci. V obou kolech
tohoto závodu nezaváhal a 8. místem se
dostal mezi nejlepších deset juniorů na
světě. Ovšem svůj nejlepší výkon předvedl až druhý den ve slalomu. Po prvním kole ještě figuroval na sedmé pozici, ale ve finálové jízdě Vašek zabojoval
a podařilo se mu prosadit až do TOP 5.
Vynikajícím 5. místem vylepšil osobní
maximum a přidal další skvělý úspěch
do sbírky travních lyžařů z Moravské
Třebové. Výbornou formu potvrdil ještě
7. příčkou v obřím slalomu a celé mistrovství světa ukončil 8. místem v superobřím slalomu. Česká reprezentace
potvrdila roli favoritů. Tým travních
lyžařů okolo trenéra Daniela Mačáta
se stal nejúspěšnějším reprezentačním
družstvem celého šampionátu, když vybojoval ve čtyřech disciplínách celkem
devět cenných kovů - z toho čtyři zlaté.
„Jsem absolutně spokojený,“ hodnotí
úspěšnou účast v Íránu. Daniel Mačát

Nábor tanečníků

7. 9. 2016 od 17:00
v tělocvičně speciální školy (www.spcemt.com)
Více informací na www.pshacko.webmium.com

Klub gymnastických
sportů AG-FIT
nabízí ve školním roce 2016/17 cvičení pro
děti různých věkových kategorií.
Nábor nových členů proběhne dne 6. 9. v tělocvičně ZŠ Kostelní nám. (vchod zezadu ze
dvora). Zahájení v 16:00 hodin. Více info na
www.ag-fit.cz.
G. Daulová

Nábor twirlerů
Kam: do kroužku twirlingu a mažoretek
skupiny
ESPIRAL
Moravská Třebová
Pro koho: děti od 5 let
věku
Kontakt: Jitka Štolová, tel. 725 562 015, e-mail: espiralmt@
seznam.cz
Andrea a Jitka Štolovy
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Moravskotřebovský cyklomaratón 2016

Stále populárnějším se stává Moravskotřebovský
cyklomaratón, který se konal pod záštitou řady
orgánů (MŽP - R. Brabec, hejtman PK - M. Netolický, starosta M. Třebové - M. Izák a se sponzorskou podporou několika organizací) už podvanácté. Konkrétní pořadatelskou odpovědnost na sebe
vzali Zdeněk Kopetzky a Pavel Brettschneider. Na
jednotlivé trasy (80 km, 50 km, 20 km) v podmanivém i náročném okolí M. Třebové vyrazilo 191
cyklistů z celé republiky. Po startu čekal na bikery
výstup na kopec Hradisko, který rozředil peloton.
Na čele závodu se osamostatnili ti nejlepší, využili
znalosti trati, zatímco skupinky pronásledovatelů
v dalších kopcích jen přeskupovaly a nabíraly ča-

Program činnosti
Klubu českých turistů
10. 9. Spoluúčast na zabezpečení prezence
DP Pochod po dálničním tělese R43 pořádaného KČT Boskovice. Start dle propozic
akce. Akce je určena pro pěší i cykloturisty. Cíl pochodu i cyklojízdy je v Mladkově
u Boskovic. Odjezd zájemců o společnou
cyklojízdu v 9 hod. z nádvoří zámku. Zajišťuje: P. Harašta
14. 9. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 19 hod. Příprava programu
na říjen a doplnění informací k oblastnímu
zájezdu do Jizerských hor.
16.–19. 9. Oblastní zájezd Jizerské hory.
Podrobnosti pro přihlášené účastníky v propozicích akce, příp. na schůzce 14. 9.
28. 9. Autobusový výlet Do Braunova kraje. Poznávání Šporkova velkolepého barokního areálu v Kuksu spojené s krátkou
vycházkou v jeho okolí v délce cca 5 km.
Jízdné 150 Kč (pro členy KČT), 200 Kč
(ostatní). Odjezd přihlášených zájemců
v 7:30 hod. z autobusového nádraží, předpokládaný návrat okolo 18 hod. Podrobnější informace ve vývěsce KČT. Přihlásit
se lze u H. Kopřivové, tel: 737 487 745,
e-mail: koprivovahelena@seznam.cz, do
13. 9. Zajišťuje: H. Kopřivová
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz

sové ztráty. Samotný vítěz, hradecký L. Čáp, tu
byl nejlepší už v roce 2014. Svá loňská vítězství
obhájili brněnský Š. Potůček či novopacký D. Polman. Stopa třebovských bikerů vůbec byla v početném startovním poli velmi zřetelná. Ve svých
kategoriích (distance, věk) zvítězili na „80“ Dušan Orálek (M2), Martin Kobelka (J). Druhé místo
získala Eliška Bílková (Z1). Na padesátce získaly prvenství Jitka Dulajová (ŽJ), Aneta Rotterová
(Z1). Druhé místo získala Eliška Bílková, neztratili se ani ostatní. Podrobné výsledky na: http://
www.atletikauni.cz/cz/s1526/Vysledky/.
(mt)

Co myslíte – budeme
zase závodit?
Loňský Moravskotřebovský agility cup pořádaný 13. září byl, ač to na začátku závodu kvůli ne
zrovna hezkému počasí nevypadalo, úspěšný. Na
třetí ročník přijelo na šest desítek závodních týmů
a sluníčko, které se nakonec ukázalo, přidalo
na atraktivnosti závodu. Vítězové ve svých
kategoriích byli odměněni poháry, medailemi
a kokardami. Odměny za jejich výkony vytvořily úsměvy na všech tvářích. Sponzoři se poslední
dobou shánějí obtížně, ale najdou se i tací, kteří
podpoří malé závody s velkým srdcem. Děkujeme
časopisu Pes přítel člověka za materiální podporu.
Časopisy udělaly radost nejen závodníkům, ale
i dětem, které se přišly podívat na ukázku agility. A nebylo jich málo, z II. základní školy
v Moravské Třebové přišlo 92 dětí. Touto cestou se snažíme vzbudit a hlavně podpořit lásku
ke zvířatům a třeba najít i budoucího agiliťáka.
Když se rozhodujeme, zda pořádat závody letos, tak si vzpomeneme na všechny úsměvy a radost, které jsou vidět nejen na závodníkovi, ale
i na jeho čtyřnohém kamarádovi při doběhnutí.
A odměnou nám je, že se k nám vracejí závodníci
a vznikají tak nová přátelství. A jak se říká „když
bůh dá“, tak se sejdeme v září v Moravské Třebové už na čtvrtém ročníku.
(red. upraveno)
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Zářijová sportovní
pozvánka

TJ Slovan
3. 9. Oslavy 60. výročí TJ Slovan, 13:00
sportovní areál, ul. Nádražní (fotbal, hokej,
stolní tenis aj.)
Fotbal
2. 9. 18:00 Dorost SKP - Lanškroun
3. 9.
9:00 Přípravka (OP)
4. 9.
9:30 Žáci st., ml. (KP) - Litomyšl
13:00 Žáci‚ (OP) - Bystré
17:00 B-muži - Rohozná
7. 9. 16:45 Žáci st., ml. (KP) - D. Újezd
10. 9.	17:00 C-muži - Pomezí (hřiště Staré
Město)
11. 9. 9:00 přípravka (KLP)
17:00 Muži A - Svitavy
17. 9. 9:30 Žáci st., ml. (KP) - Ústí n/Orl.
13:00 Dorost SKP - Třemošnice
18. 9. 17:00 B-muži - Sebranice
24. 9.	16:30 C-muži - Boršov (hřiště Staré
Město)
14:00 Muži A - Třemošnice
25. 9. 9:00 přípravka (KLP)
28. 9. 16:30 Žáci (OP) - Opatov
1. 10. 9:30 Žáci st., ml. (KP) - Choceň
13:00 Žáci (OP) - Borová
16:30 Dorost SKP (KP) - Ústí n/Orl.
2. 10. 16:30 B-muži - Březová n/S.
Cyklistika
10. 9. Babí léto (croscountry) 7. závod seriálu Cykloman, fotbalové hřiště TJ Slovan, start jednotlivých tras (50 km, 35 km,
12,5 km) ve 14 hodin. Od 12:30 prezence
1. 10. Silniční závod - 8. závod seriálu
Atletika
24. 9. Moravskotřebovské atletické víceboje - stadion II. ZŠ Palackého, bližší informace: www.akmt.cz
Hokej
3. 9. 18:30 HC Slovan - veteráni ČR

Fotbal odstartoval znovu rozpačitě
Krátká letní příprava se nesla ve znamení hledání
a zkoušení posil. Tomu odpovídaly i kolísavé výsledky s jednotlivými soupeři (vítězství - Litovel,
prohry - Jesenec, Mohelnice) nebo mdlý výkon
v novém MOL Cupu (porážka v Dobříkově 5:2).
Novými tvářemi v týmu se zatím stali Kamisch
Marek a Strnad Milan (oba z Mohelnice). Obdobné parametry měla i příprava dorostu, ve střetnutích se silnými soupeři (Zábřeh, Holice, Kolín,
Pardubice, Přelouč aj.) se jim dařilo o poznání
lépe než dospělým. Fotbalové kempy a soustředě-

ní zažili i žáci, ve finální fázi s řadou vítězných
zápasů. Nový ročník KP 2016/17 zahájili třebovští
v polovině srpna v Žamberku a stejně jako na jaře
neuspěli (3:1). Naopak nováček v OP - béčko SKP
- začalo naplňovat své vysoké ambice vítězstvím
nad Křenovem (2:0). Další týmy vstoupily do mistrovských bojů po uzávěrce tohoto čísla MTZ.
V rámci oslav 60. výročí TJ Slovan se uskuteční fotbalové utkání se starou gardou Slávie Praha
(3. 9. v 15:00). Živo bude na stadionu už od 9 hod.
- přípravka, turnaj starých gard.
(pm)

Fotbalový memoriál Jaroslava Hanáka
Dne 23. 7. se uskutečnil 1. ročník Fotbalového
memoriálu Jaroslava Hanáka. Lidské osudy jsou
často nespravedlivé a tak turnaj, o jehož znovuobnovení Jarda Hanák spolu s ostatními fotbalisty
usiloval, nakonec nese jeho jméno - jako památka
na něj a jeho činnost. Memoriál zahájil čestným
výkopem Jan Pospíšil, dvacetinásobný mistr světa
v kolové. Fotbalového turnaje se zúčastnily týmy
TJ Metra Linhartice, TJ Sokol Dlouhá Loučka, SK
Líšeň a TJ Sokol Boršov. Neméně zajímavá byla
utkání v podání starých gard SK Líšeň, Sokola
Boršov a Kuky Teamu proti ženskému SK Líšeň.

Boršovská fotbalová omladina vše skvěle zvládla (samozřejmě za pomoci těch starších). Fotbal
i zábava byla skvělá. Svatý Petr byl tomuto počinu příznivě nakloněn a oblažil celé odpoledne
svitem slunce. Děkujeme všem fotbalovým týmům za účast a předvedené výkony, sponzorům,
příznivcům, fanouškům a všem, kteří se na přípravě a organizaci memoriálu podíleli – TJ Sokol Boršov, SDH Boršov, SPKD Boršov, zvláštní
poděkování patří Z. Lněničkovi. Příští rok zcela jistě opět na hřišti v Boršově, fotbalu ZDAR
a tomu boršovskému zvlášť. TJ Sokol Boršov
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Žili jsme Riem, fandili Leovi
Letohrad má svého Moravce, Ústí nad Orlicí
Kulhavého. Moravská Třebová zase svého cyklistu - krále Königa. A je si toho náležitě vědoma. Jeho úspěchy nejsou jen soukromou záležitostí, zde vyrostl, na město a fandy nezapomíná
nikde na světě, město z jeho slávy těží a vytěžit
může ještě víc. Dosavadní dřina byla vykoupena četnými úspěchy v Grand Tour. Účast König
Leopolda jr. na LOH 2016, se stala vrcholem
jeho kariéry. Poprvé v historii města se místní sportovec zúčastnil olympiády - největšího
svátku sportu. Jako lídr českého týmu v Brazílii nastoupil ve dvou závodech. Šestihodinový maratón
235 km dlouhý žel nedokončil, když vystoupil z pelotonu
několik kilometrů před cílem.
„Byl jsem tou náročností prostě už unaven, nohy už nešly,
jak by měly,“ poznamenal
v televizním rozhovoru. Pochyby skeptiků o své formě
vyvrátil při následující časovce. „Vše co jsem měl v nohách a v srdci jsem tam nechal, podřídil jsem tomu vše
a můžu říct, že jsem hrdý na
to, čeho jsem mohl být součástí!“ Lakonicky a s nadsázkou doplnil jeho pocity otec
Leopold starší: „Aspiroval

na první místo v pořadí, jistě je spokojen, má
jedničky hned dvě -11. místo.“ Nasát atmosféru
olympijského Ria nabídly v republice 4 olympijské parky (Lipno, Plzeň, Pardubice, Ostrava). Odezvu našly hry i v Moravské Třebové,
ta byla modifikovaná do hesla „Žijeme Riem,
fandíme Leovi“. Pocta olympionikovi proběhla nadvakrát. Poprvé v lokalitě U Kalvárie, kde
Fan klub Leoše uspořádal veřejnou TV produkci olympijského závodu v Riu. Kromě dvou
širokoúhlých televizí nabídlo slunné odpoledne řadu atrakcí i pro děti (střelbu, malování

na silnici, skákací hrad, jízdu na koni, tombolu
apod.). Všichni se spontánně bavili a fandili, na
své si přišly i děti. Součástí bylo
i předání výtěžku charitativní
akce Bidon pro Aničku, kterou
uspořádal inkriminovaný cyklista v rámci 2. ročníku König Cupu
v červnu t. r. Dívence s handicapem Aničce z Boršova přinesla dar v hodnotě 75.000 Kč. Ve
středu pak proběhla veřejná produkce olympijské časovky na
zámeckém nádvoří. Všichni halasně a spontánně fandili našinci. Leovy úspěchy motivují další
adepty cyklistického sportu. Inu
po Königovi je čas zvykat si na
nová jména, která v budoucnu
mohou být stejně úspěšná (Rotterová Aneta, Kobelka Martin, Dulajová Jitka a další).
(mt)

Oslavy moravskotřebovského sportu – 60 let TJ Slovan
Šedesát let není žádný věk. Pro společenskou
organizaci, která po tak dlouhý čas koordinuje
a organizuje tělovýchovnou činnost svých občanů, to už znamená mnohé. Řeč je o Tělovýchovné jednotě Slovan, která si právě letos připomíná 60. narozeniny. Za šest desítek let prošla
vývojem, udržuje si stále svou důležitou pozici
při animaci volného času občanů, resp. při zajišťování podmínek. V sobotu 3. 9. mohou být
občané při vší té slávě. Ve sportovním areálu
proběhne řada akcí - stolní tenis, fotbal, hokej aj.
Budou připomenuty významné osobnosti, které
za rozvojem a úspěchy sportu stály v minulosti. Bude možné si obstarat kalendář pro r. 2017
s významnými sportovními osobnostmi města.
Všem, kterým čas nevyjde, krátce nastiňujeme
cestu TJ Slovan.
Nový garant tělovýchovy a sportu v Moravské
Třebové se objevil na scéně dějin v roce 1956.
V rámci sjednocování všeho vznikla TJ Slovan, která sdružovala více než desítku oddílů
ve městě (sokolské sporty a závodní TJ). Jed-

notliví předsedové TJ Slovan od r. 1956: Olžbut Karel (1956–1958), Inwald Hanuš (1958–
1962), Mrva Karel (1962–1978), Hlaváč Eduard
(1978–1988), Beneš Josef (1988–1990), Mačát
Václav (1988–2005), Charvát Pavel (2005–dosud). Prostředkem účinné řídící práce TJ Slovan
byl fungující, i když stále se proměňující, aktiv
dobrovolných pracovníků, vesměs funkcionářů
jednotlivých oddílů. Jejich činorodost byla pravidelně morálně ohodnocována. Garance jednotlivých podniků a firem a sdružené prostředky, včetně brigádní aktivity sportovců a občanů,
výraznou měrou přispěla k postupné transformaci stadionů a sportovišť ve městě ve funkční
a moderní sportovní instituce, jak je tomu dnes.
Za dobu své existence se stala TJ Slovan garantem úrovně sportu. Výkonný výbor TJ Slovan
se stará o rozvoj sportovní infrastruktury, samozřejmě v kontaktu se státní správou a samosprávou (finanční zajištěnost). Členská základna TJ
Slovan se neustále zvyšuje. V současnosti vykazuje více než 1200 osob. Členové se soustředí

ve 13 oddílech. Nejpočetnějším oddílem jsou
stále fotbalisté, následují ASPV, lední hokej.
Téměř stovku členů mají turisté (KČT), o něco
méně aktivní cyklisté, volejbalistky či stolní tenisté. Někteří mladí sportovci jsou dokonce členy více oddílů, současně roste zájem o dosud
méně známé sporty, ať už je to korfbal, florbal,
sálový fotbal, lyžování (travní, zimní). Výrazně
se urychlila výstavba sportovní infrastruktury
ve městě. Níže uvedený výčet sportovních zařízení a sportovišť je orientační: sedm tělocvičen, velký sportovní areál TJ Slovan obsahuje
tři fotbalová hřiště, kluziště s umělou ledovou
plochou a halou, atletický ovál s umělým povrchem, aquapark s kapacitou 1200 osob, pět
tenisových kurtů a jeden kurt s umělým osvětlením (nafukovací hala), další tři školní hřiště,
dvě střelnice, umělá horolezecká stěna, on-line
stezka (Knížecí louka), FIT stezka. Podmínky pro sportovní využití tedy ve městě existují. A to je největší předpoklad i k zapojení Vás,
kteří dosud stojíte mimo toto dění.
(mt)
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