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Opravdové oslavy zahájilo první vábení na hedvábí
V polovině máje se na městském centrálním rynku sešli návštěvníci prvního
moravskotřebovského Hedvábení. V nabídce pro příjemné prožití sobotního odpoledne 13. května byly muzika, nákupy,
prezentace textilu, parašutisti - a tvoření.

žitek z vlastního podílu na akci. Doufáme, že
jste si první Hedvábení užili, a těšíme se s vámi
na shledanou na Hedvábení 2018.
Fotí se dlouho, nově fotí mladí
Druhým počinem zahrnutým do programu oslav
Moravská Třebová 760 je Fotofestival Rudolfa
Zukala. Ten bez svého přívlastku ve městě existuje už osmnáct let. Rudolfu Zukalovi, svému
zakladateli, je od letoška jmenovitě věnován
právě u příležitosti sedmsetšedesátky. Třebovský fotograf, rodák z Blanenska, přijal naše
město za svůj druhý domov, prožil zde desítky

opominout však nechce ani domácí publikum.
Proto vás opět zveme do prostor několika objektů, v nichž naleznete expozice letošních
účastníků přehlídky. Čtyři kolekce si můžete
prohlédnout v muzeu, další pak v budovách
sociálních služeb, úřadu práce, v Pizza Caffé
v Cihlářově ulici, na radnici na náměstí
TGM, na zámku a v budově městského úřadu
v Olomoucké ulici. Výstavy budou instalovány
do konce prázdnin.
Součástí slavnostního zahájení fotofestivalu
bylo ocenění mladých, kteří obeslali soutěž pro
základní a střední školy a ZUŠ nazvanou Youngfoto. Tu začaly Kulturní
služby Moravská Třebová
organizovat v roce 2015
a ve třetím ročníku se jí
letos zúčastnilo více než
sto žáků a studentů. Organizátoři při jeho organizaci
využili dobré komunikace
s třebovským kameramanem Petrem Koblovským,
který se letošního fotofestivalu zúčastnil coby
lektor jedné z přednášek
a který připravil hlavní
cenu pro vítězku Youngfota - stáž na profesionálním
filmovém natáčení.

Novinku v kulturním programu nalezli obyvatelé města i přespolní v letošním květnovém
kalendáři. V roce oslav 760 hledal jejich kreativní organizační tým způsob, jak ve městě
oživit, respektive zahájit tradici pořádání tematických
městských
slavností. Jejich motto
do budoucna by se mělo
dle našeho názoru nést
v duchu tradic, kterými
se Moravská Třebová
může prezentovat široké
veřejnosti. Tuto tradici
jsme nalezli v textiláctví,
které je s naším městem
spjato zcela nepochybně, a o této skutečnosti
také dle našeho názoru
stále panuje u veřejnosti
solidní povědomí. Historie třebovského tkalcovství je už sice zamlžena
Něco pro město mají
oparem staletí, avšak
letos opět i školy
její špička je stále ještě
Seriál programů připrapřed našimi zraky vidivených městem v rámtelná v přítomnosti firmy
ci oslav 760 pokračuje
Hedva coby představitev červnu taktéž už zavele významného produdenou akcí Školy pro měscenta umělého hedvábí. Půvabný pohled na barevnou frontu stánků s nejroztodivnějším textilním artiklem se naskytl to. Pro kulaté jubileum si
Podnik ve své mnohaleté návštěvníkům prvního moravskotřebovského Hedvábení při vstupu na náměstí TGM v polovině tentokrát připravily třeexistenci zasáhl do živo- letošního května. Za rok se těšíme na shledanou na stejném místě Foto: Dagmara Zouharová bovské mateřské a základta drtivé většiny Třebovanů, kteří v něm jsou,
ní školy maraton vystoupení v duchu školních
let a jeho snahou bylo Moravskou Třebovou
či byli zaměstnáni, každý z nás má v rodině
akademií. Přijďte se na jejich skvělé výkony
zviditelnit za jejími hradbami, což se mu pořápříbuzného, či v okruhu známých někoho, kdo
dáním fotopřehlídek více než zdařilo. Fotofestipodívat v pátek 23. června na náměstí TGM.
měl s Hedvou kdy co do činění.
val se za dobu svého trvání etabloval do formátu
Na závěr se bude konat tradiční, již šesté obeZ novodobého odkazu Hedvy proto vzešla prvjmutí města.
Dagmar Zouharová
výstav určených pro prázdninové návštěvníky,
ní část názvu Hedvábení, jenž je složeninou
slov hedvábí a vábení, u druhého uvedeného ve
Dům dětí a mládeže Maják
významu slova přivábit návštěvníky na místo
a
Komise
pro výchovu a vzdělávání Vás zvou
akce, ale také vábit už přítomné krásou látek
na akci pro oživení centra pořádanou pod záštitou
všemožného provedení a určení. Myšlenka
města Moravská Třebová
připravit atraktivní nabídku na první jarní dny
se nám letos hodí do scénáře slavnostní roku
760 v rámci připomínky dlouhé historie našeho města se všemi jejími aspekty. Začali jsme
v sedmi set šedesáti, v zahájené tradici chceme
pokračovat v dalších letech. Za rok vám nabídneme zvýšený počet workshopů, pro větší zá-
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Z města

Informace odboru dopravy o změnách v registraci vozidel
Dovolujeme si upozornit vlastníky motorových
vozidel a jejich přípojných vozidel na novelu
zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích, kterou dochází
ke změnám v rámci registru vozidel s účinností od 1. června 2017. Nejdůležitější novinkou je
„rozvolnění“ místní příslušnosti – k provedení
vyjmenovaných úkonů v registru vozidel je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Těmito úkony jsou zápis do registru vozidel, žádost o změny vlastníka a provozovatele
vozidla, žádost o změnu ostatních údajů v regis-

tru vozidel, oznámení ztráty, zničení, nebo odcizení tabulky s registrační značkou, technického
průkazu, osvědčení o registraci vozidla, žádost
o vyřazení vozidla z provozu, žádost o zápis zániku vozidla, žádost o vydání registračních značek pro vývoz vozidla, žádost o vydání paměťové karty podniku, schválení přestavby silničního
vozidla a další vyjmenované v novele zákona.
Dále se prodlužuje platnost protokolu o evidenční kontrole (potřebném pro každý převod
vozidla) na 30 dní. Novelizace zákona se týká
také rezervace značky na přání, vývozu regis-

Upozornění z odboru dopravy
a z obecního živnostenského úřadu
Od 10. května 2017 došlo na odboru dopravy,
úseku dopravně správních agend (na registru řidičů a registru vozidel), a na obecním živnostenském úřadu, úseku registrací, k úpravě úředních
hodin. Úřední hodiny pro veřejnost jsou nově
stanoveny takto:
pondělí: 8:00–11:30 hod., 12:30–17:00 hod.
úterý:
jednání pouze po dohodě

středa: 8:00–11:30 hod., 12:30–17:00 hod.
čtvrtek: uzavřeno pro veřejnost
pátek: 8:00–11:30 hod., 12:30–14:00 hod.
Důvodem je nárůst agendy odborů a potřeba řádně a ve stanovených termínech zpracovat a vyřídit přijaté žádosti a písemnosti.
Odbor dopravy a Obecní živnostenský úřad MěÚ

trovaných i neregistrovaných vozidel, provedení změny vlastníka nebo provozovatele, a mění,
doplňuje některé další činnosti v registraci vozidel a historických vozidel včetně sankcí. Bližší
informace získáte na portále www.mtrebova.cz –
životní situace nebo přímo na Odboru dopravy
MěÚ Moravská Třebová. Odbor dopravy MěÚ

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 30. 4.
2017 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 237 občanů ČR. Během měsíce března 2017 se do Moravské Třebové
přihlásilo 14 občanů, odhlásilo 34 obyvatel, zemřelo 8 občanů a narodilo se
6 dětí. Dle Odboru azylové a migrační
politiky MVČR je v Moravské Třebové
hlášeno 118 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem
je tedy v Moravské Třebové k 30. 4.
2017 evidováno 10 355 obyvatel. (zr)

Město má potvrzeno přidělení dotace na terminál a další peníze
Dotace na dopravní terminál, který město Moravská Třebová vybuduje v místě vlakového nádraží a který by měl zvýšit frekvenci užití vlakového spojení se zbytkem republiky a pomoci
tak snížením užití osobních vozidel pro lepší
udržitelný rozvoj, je potvrzena. Dotace na akci
činí 24.684.558,04 Kč, vlastní zdroje města
jsou vyčísleny na 2.742.728,68 Kč. Cíle projektu jsou zvýšení významu železniční dopravy jako ekologického druhu přepravy, rozvoj
a zkvalitnění dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji, kvalitnější propojení obcí a měst
na trase vedoucí přes město Moravská Třebová,
zvýšení konkurenceschopnosti regionu, zvýšení jeho atraktivity pro investory, návštěvníky
i obyvatele. Mezi očekávané výsledky a změny
patří zvýšení počtu cestujících vlakem, snížení
individuální automobilové dopravy, nové možnosti bezpečného parkování osobních vozidel
a kol u železniční stanice, zvýšení využívání

autobusové dopravy k železniční stanici, ale
i zavedení nových zastávek. Projekt přispěje
k řešení problému snížení emisí tím, že podpoří
ekologické způsoby přepravy (pěší, cyklo, bus,
vlak). Přinést by měl také rozšíření přepravních
možností železniční stanice Moravská Třebová jako centra dopravní obslužnosti pro region
Moravskotřebovska a Jevíčska a s tím spojené
zlepšení dopravních služeb v regionu díky soustředění regionální dopravy k budoucímu dopravnímu terminálu Moravská Třebová.
Taktéž v květnu dorazily do města peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stezku pro chodce a cyklisty plánovanou na východním konci Olomoucké ulice
(5 897 000 Kč), dotace ministerstva průmyslu
a obchodu z programu EFEKT na modernizaci
veřejného osvětlení v části města Boršov v požadované výši čtyři sta tisíc korun, a především
přímo pro potřebu obyvatel dotace na poříze-

Udržitelný rozvoj – proč třídit odpady?
V úterý 25. dubna 2017 proběhl na
Městském
úřadě
v Moravské Třebové zajímavý seminář
na téma „Hospodaření s komunálními
odpady v Moravské
Třebové ve smyslu udržitelného rozvoje“, který doplnil výstavu Brána recyklace. V průběhu
semináře nám lektor Martin Lochovský z firmy
EKO-KOM, a. s., objasnil význam pojmu udržitelný rozvoj a jeho souvislost s tříděním a využíváním odpadů v návaznosti na strategické dokumenty ČR a mezinárodní dokumenty.
Ve městě dochází k radikální změně ve způsobu
třídění domovních odpadů, která by měla vést
k výraznému zvýšení účinnosti tříděného sběru
(MESOH). Přednáška si kladla za cíl prohloubit pochopení problematiky třídění a recyklace

ve vztahu s udržitelným
rozvojem. Semináře se
zúčastnilo více než 30
zaměstnanců městského úřadu a zaměstnanců
Technických služeb Moravská Třebová, kteří tak
mohou dále propagovat
smysl třídění odpadů. „Získali jsme ucelený přehled o smyslu třídění a recyklace odpadů v souvislosti s udržením plnohodnotného životního
prostředí pro další generace,“ uvedla Zdeňka
Motlová z odboru životního prostředí městského
úřadu. „Přednáška měla pro mě význam, protože
nám bylo vysvětleno, jak se s vytříděným odpadem dále nakládá a co všechno se z něj dá vyrobit,“ řekla Andrea Neuerová z odboru rozvoje
města.
Ludmila Lišková, koordinátorka projektu
Zdravé město Moravská Třebová a MA21

ní kompostérů. Posledně jmenovaná je dotace, o niž jsme žádali v rámci svazku obcí Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a jedná se o částku
téměř tří milionů korun, přičemž město bude
akci „kompostéry“ spolufinancovat půlmilionovým podílem. Region MTJ jako celek dostane
z ministerstva životního prostředí na kompostování bezmála sedm milionů.
(daz)

Nad vašimi dopisy
Na naši adresu dorazil před časem dotaz návštěvníka, který kromě pochvaly krás Moravské
Třebové připojil kritiku některých věcí, jež ho
při cestování okolím zarazily. Protože se možná
jedná o témata, nad kterými se zamyslel v minulých týdnech i někdo z čtenářů zpravodaje, zde
jsou vyjádření dvou kompetentních zaměstnanců města, kteří komentují dva z vybraných bodů
dopisu:
Jezdím do Moravské Třebové rád a často,
mluvím tu s lidmi, a ti mají většinou stejný
názor jako já na městskou policii: že se vozí
v autě a pěšky je tu nepotkáte.
S tímto názorem nesouhlasím. Hlídky MP mají
přesně stanovený harmonogram pochůzek, který
je v denních hodinách převážně směřován do centra města a v nočních hodinách do míst, kde je
pochůzková činnost nejvíce zapotřebí. Služební
vozidlo je převážně používáno k přesunu mezi
jednotlivými kontrolními body, přesunu do míst
přijatých oznámení a při celkových kontrolách
města. Radovan Zobač, velitel městské policie
V Boršově se začala vlnit cyklostezka-chodník od kruhového objezdu k Boršovu, co s tím
město udělá?
Na akci smíšené stezky pro pěší a cyklisty
do Boršova proběhlo reklamační řízení, v rámci
něhož byla část stezky v dubnu 2017 předlážděna. Akce byla převzata prosta všech vad, s provedením a doložením všech předepsaných zkoušek.
Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města

Aktuality
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Českomoravské pomezí v mobilní aplikaci
Oblast podél historické hranice mezi Čechami
a Moravou vám blíže představí mobilní aplikace nazvaná Českomoravské pomezí hraje všemi
barvami. Co všechno v ní najdete? Prezentaci
nejvýznamnějších turistických atraktivit regionu, doporučené prohlídky měst Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké

Mýto i tipy na výlety do okolí. Nechybí ani historické časové osy, animované filmy o věhlasných i méně známých osobnostech regionu,
řada fotografií, virtuální prohlídky nebo zábavná hra s rozšířenou realitou. Aplikace plná informací a zábavy je zdarma dostupná na Google Play a v App Store. Po stažení do mobilu

Den Země – jak to bylo...
Kampaň Den Země
měla v letošním roce
bohatý program. Zahájila ji 1. dubna výstava v knihovně Ladislava z Boskovic. Výtvarné práce dětí na téma
Modrá planeta k Mezinárodnímu dni vody zdobily knihovnu po celý měsíc. Den vody pokračoval vzdělávacími soutěžemi pro děti Vodní
svět s Bzukem a Ťukem. Původně chtěly organizátorky z Domu dětí a mládeže Mor. Třebová
využít biocentrum na Knížecí louce, ale nepřízeň počasí je „zahnala“ do tělocvičny v Olomoucké ulici, kterou ochotně zapůjčila ZŠ Čs.
armády. Připomínky Světového dne vody se
20. dubna zúčastnilo 196 dětí ze školek a škol.
Občerstvení a odměny do soutěží věnovala firma VHOS, a.s. Pomoc při organizaci poskytly
zaměstnankyně knihovny a děti ze ZŠ Kostelní
nám., kterým moc děkujeme. Kampaň pokračovala 22. dubna sběrem odpadků kolem lesních
cest v Pekle a okolí. Akci Operace PVC – jarní úklid přírody organizoval Junák český skaut,
středisko Moravská Třebová. Akce byla součástí celostátního projektu Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Pomozme společně přírodě! Čištění přírody se zúčastnilo přes 50 dobrovolníků, kterým

patří velká pochvala. Hlavním bodem dubnové
kampaně byla akce Ze života kosů a jejich kamarádů, kterou 24. dubna v parku u muzea zorganizoval Dům dětí a mládeže Moravská Třebová. Různými soutěžemi se menší děti učily třídit
odpad. Součástí byl stánek EKO-KOM, a.s., kde
zaměstnanci EKO-KOM zprostředkovali dětem
informace o důležitosti třídění odpadů. Svítilo
sluníčko, ale zima se stále nechtěla vzdát, proto
děti dostaly teplý čaj, za který děkujeme firmě
VHOS, a.s. Vyslovujeme díky také zaměstnancům Kulturních služeb města Moravská Třebová, že se také zapojili do akce a připravili pro
děti teplé zázemí v budově muzea. Celkem
se zúčastnilo přes 350 osob. Odměny pro děti
do soutěží věnovalo Zdravé město Moravská
Třebová. Žákům ze ZŠ Čs. armády také děkujeme, a to za pomoc při organizování soutěží.
Kampaň Den Země doplnila ve dnech 10.–28.
dubna zajímavá výstava Brána recyklace umístěná v prostorách městského úřadu v Olomoucké
ulici. Výstava o tom, že má smysl třídit odpady,
doplnila akci MESOH, kterou v letošním roce
dochází ve městě k radikální změně ve způsobu třídění domovních odpadů. Výstavu zapůjčila
a instalovala firma EKO-KOM, a.s.
Ludmila Lišková, koordinátorka ZM a MA 21

S občany nad studií Komunikace
a přilehlé chodníky v ulici K. Čapka
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 proběhlo setkání tří
desítek obyvatel ulice K. Čapka s místostarostou
Pavlem Brettschneiderem a  projektantem Jiřím
Kuličem nad studií pro dokončení úprav povrchů
v uvedené lokalitě. Přítomným byly předloženy
dvě varianty řešení. Nad návrhy, jak by mohla
ulice vypadat po rekonstrukci povrchů, proběhla

aktivní diskuse přímo na místě. Společně byly
projednány praktické připomínky k parkovacím místům pro osobní automobily a k umístění
chodníků. Návrhy a řešení projektant zapracuje
do dalšího stupně projektové dokumentace, podle které se bude stavba realizovat.
Za Zdravé město a MA21 Ludmila Lišková

Pozvánka na výlet KPP
Komise památkové péče zve zájemce o historii na tradiční autobusový zájezd v sobotu
29. 7. 2017. Tentokráte na zámek Jaroměřice nad
Rokytnou, změna z obvykle srpnového termínu
je z důvodu srpnových oslav 760. výročí města.
V Jaroměřicích nad Rokytnou se nachází barokní

zámek z let 1718–1739 s bohatou vnitřní výzdobou. Patří k nejmohutnějším barokním zámeckým komplexům u nás i v Evropě. Velká barokní
zahrada je bohatě vyzdobena sochami antických
bohů a bohyň. Podrobné informace o zájezdu budou uvedeny v červencovém zpravodaji.
(mt)

Informace z kraje o lince Velké Opatovice a dál
Na základě jednání vedení města s Pardubickým
krajem dochází od 11. 6. 2017 k úpravě vybraného jízdního řádu. Spoj 680873/4 bude uspíšen
o 10 min. Z Jevíčka bude vyjíždět ve 4:50 hod.,
do Svitav přijede stejně jako nyní. Z Moravské
Třebové nemůže odjet spoj dříve, protože by
ujel ostatním přípojům. Spoj byl v úseku Jevíčko – Moravská Třebová dle informací dispečinku
opožďován. Proto bylo přistoupeno k úpravě spoje. Tímto krokem by mělo být spojení zaručené.

Spojení Velké Opatovice – Praha provozoval dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., na svoje komerční riziko, spoje byly ztrátové. Dopravce spoje může zrušit dle vlastního uvážení, kraje nemusí
být o tomto kroku informovány. PK informaci obdržel a zavedl spoj 680873/4 z Jevíčka, bohužel
v provozu se ukázalo, že je jízdní doba krátká.
Jana Švecová, technolog veřejné dopravy,
Oddělení silničního hospodářství a dopravní
obslužnosti, Krajský úřad Pardubického kraje

či tabletu funguje i v offline režimu, takže při
jejím používání doma nebo při výletech Českomoravským pomezím nebudete muset stahovat
další data. Pokud dáváte přednost klasickým
tištěným publikacím, můžete si v informačních
centrech nebo v internetových obchodech pořídit průvodce To nej z Českomoravského pomezí. Reprezentativní publikace z řady VisitBohemia Guide nabízí mapy, plány a doporučené
prohlídky měst, tipy pro sport a volný čas, zajímavé výlety na mnoho atraktivních míst regionu i spoustu profesionálních fotografií.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

MUDr. Zemánková
neordinuje 3.–7. 7.
Zástupy:
MUDr. Hloušková,
M. Třebová: pondělí 3. 7., 9:00–11:30 hod.
MUDr. Landová
Staré Město: úterý 4. 7., 7:30–9:00 hod.
Měst. Trnávka: úterý 4. 7., 9:30–11:00 hod.
MUDr. Kadlecová
Staré Město: pátek 7. 7., 7:30–10:30 hod.

Aktivity v Díře
Ve čtvrtek 27. dubna se
žáci 6. B vypravili do Nízkoprahového klubu Díra
umístěného za služebnou
městské policie. Jejich
DÍRA
vrstevníci z 6. A absolvovali lehce pozměněný program o den později.
Šesťáci byli seznámeni s provozem klubu, jeho
principy, zahráli si ledolamky (seznamovací
hry) a dále se aktivně podíleli na precizně připraveném workshopu, jehož téma byly volnočasové aktivity. Dvě hodiny utekly velice rychle, naši žáci potvrdili zájem navštívit klub se
svými kamarády i jindy. Příchozí děti si mohou,
místo vysedávání venku ve městě, zahrát v klubu společenské hry nebo fotbálek, výtvarně se
realizovat, či jen tak si popovídat. Svou standardní činnost také každý měsíc zpestřují několika zvláštními akcemi. Zřizovatelem a poskytovatelem zmíněných služeb je nezisková
organizace Bonanza Vendolí. Za spokojenost
s návštěvou vděčíme vedoucímu Jirkovi a jeho
kolegyni Aničce, ze kterých přímo sálá nadšení
pro jejich práci.
František Zeman
NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB

Brána recyklace
Žáci 6. B ZŠ Palackého navštívili putovní
výstavu Brána recyklace pořádanou městem k příležitosti Dne Země. Žáci měli příležitost naučit se, jak správně třídit odpad
a dozvěděli se zajímavé informace o jeho
zpracování a následném využití. Součástí
výstavy byly i předměty vyrobené z již recyklovaných materiálů, jako například miska ze zpracovaných časopisů, hodiny z lahve od piva, či kabelka z nápojových kartonů.
Nejvíce žáky zaujalo křeslo vyrobené ze
starého nákupního vozíku. Tereza Klímová
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Samospráva

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

Legiovlak míří do
Moravské Třebové
Začátkem června navštíví Legiovlak město Moravská Třebová. Třinácti vozová souprava mapující život
a boj Čechoslováků v 1. světové válce tu bude zdarma
k prohlédnutí od 13. do 18. června, pak navštíví Vysoké Mýto. Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké veřejnosti, ale
zaměřuje se především na školní mládež, které je sto let stará historie
poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na které
se lze dopředu objednat prostřednictvím formuláře na webu www.legiovlak.cz (nebo na e-mailu skoly@legiovlak.cz) a domluvit si přesný
čas. Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka ve vagonu, který je označený jako
Plukovní prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se
i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce
2015 se takto podařilo doplnit na 2 000 karet legionářů. Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8:00 do 18:00
a o víkendech od 9:00 do 19:00. Komentované prohlídky s průvodcem
pro veřejnost bez objednávky začínají každý den od 13:00 a opakují
se v pravidelných hodinových intervalech. Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského
života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna
na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků představuje tzv. těpluška až pro 16 mužů,
oproti tomu důstojníci měli k dispozici luxusní salonní vozy. Dále si
návštěvníci mohou prohlédnout další vagony ze života legionářů, například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé
tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí dílnou či krejčovský vůz. Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný
vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro
plánování operací, či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného
automobilu Austin. Další informace najdete na webu www.legiovlak.cz.

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
Za minulé období přijala Městská policie Moravská Třebová celkem 86 oznámení.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občana města, že před domem u jednoho z bytových domů došlo k potyčce 4 osob, při které došlo k rozbití vstupních dveří. Po příjezdu
hlídky se na místě nacházela skupinka 4 osob.
Mezi dvěma docházelo k rozepři kvůli partnerským neshodám. Při této rozepři došlo k rozbití
skleněné výplně vstupních dveří do domu jedním z aktérů. Jelikož došlo ke škodě na majetku větší než nikoli nepatrné, bylo zde podezření
na spáchání trestného činu. Proto byla na místo
přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala
k dalšímu šetření. Obě hlídky poté společně na
místě provedly šetření ke zjištění skutečného
stavu věci.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občana města, že na in-line dráze za ISŠ leží muž,
který pravděpodobně spadl z jízdního kola.
Když se muži snažil pomoci, zjistil, že je silně

opilý. Po příjezdu hlídky na místo, zde hlídka
nalezla opilého muže, jehož oznamovatel zcela
správně uložil do stabilizované polohy. Muž neměl viditelná zranění, ale nekomunikoval, proto
hlídka na místo přivolala vozidlo RZS. Do příjezdu vozidla RZS hlídka monitorovala životní
funkce muže. Po příjezdu vozu RZS se hlídka
pokusila u muže provést orientační dechovou
zkoušku na alkohol, avšak vzhledem ke stavu
muže se toto nepodařilo. Osádka vozu RZS převezla muže k dalšímu ošetření do nemocnice
ve Svitavách a odběru krve na vyšetření, do jaké
míry je muž intoxikován alkoholem. Na místě
zůstaly věci patřící muži, které hlídka po následném dotazování předala družce muže, které
též sdělila, že byl muž převezen do nemocnice
ve Svitavách.
Hlídka MP přijala oznámení od občanky města,
že v ulici Hvězdní v zadním traktu u bývalého
hotelu Slávie leží poraněný dravý pták. Hlídka na místě zjistila, že pták má krvavé zranění

Pult centralizovan é ochrany
města Moravská Třebová

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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na hlavě. Proto byl dravec naložen do přepravního boxu a převezen do Záchranné stanice Zelené
Vendolí.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od obsluhy jednoho z místních barů, že zde došlo k potyčce mezi hosty. Hlídka toto oznámení předala
i hlídce PČR. Po společném výjezdu na místo
bylo v baru zjištěno, že došlo ke konfliktu mezi
dvěma partnery. Jeden z účastníků si stěžoval na
bolest hlavy, proto byla na místo přivolána RZS,
která následně zraněného převezla do nemocnice
ve Svitavách k dalšímu vyšetření. Celý incident
nadále řeší PČR.
Radovan Zobač, velitel městské policie

Bleší trh v červenci
V sobotu 1. července ve dvorním traktu
mezi ulicí Cihlářovou a Hvězdní v době
od 08:00 do12:00 hodin proběhne bleší
trh. Prodávat může každý, stačí deka nebo
stolek. Poplatek za prodejní místo nebude
vybírán. Nebojte se a přijďte zkusit prodat
věci, které nepotřebujete a někomu jinému
tím udělat radost.
OMMKH
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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 5. 6. od 16 do 19 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 5. 6. od 16 hodin. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby
budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek
9:00–12:00, pátek zavřeno. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením. Tentokrát mimořádně i předprodej na sobotu 1. 7. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Městské kino
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta 2D

7. 6. středa, 19:00, vstupné 120 Kč, (120 min.),
český dabing

V novém pokračování se na filmová plátna v roli
dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp.
Režie: J. Ronning, E. Sandberg
Hrají: J. Depp, J. Bardem, B. Thwaites a další

mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Slavný závoďák s číslem 95 musí všem dokázat, že nepatří do starého železa.
Režie: Brian Fee

Transformers:
Poslední rytíř 2D

26. 6. pondělí, 19:00, vstupné 130 Kč, český
dabing

Akční sci-fi
Další epická bitva se blíží!
Režie: Michael Bay
Hrají: A. Hopkins, M. Wahlberg, L. Haddock a další

Mumie 2D

Holky na tahu 2D

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve
vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco
mimořádného.
Režie: Alex Kurtzman
Hrají: T. Cruise, S. Boutella, R. Crowe, A. Wallis a další

Pětice nejlepších kamarádek z vysoké školy a jejich setkání po 10 letech v divoké dámské jízdě
v Miami.
Režie: Lucia Aniello
Hrají: S. Johansson, K. McKinnon, Z. Kravitz a další

12. 6. pondělí, 19:00, vstupné 130 Kč, český
dabing, nevhodné pro děti do 12 let

28. 6. středa, 19:00, vstupné 120 Kč, české
titulky, přístupný od 15 let

Tehdy spolu 2D

14. 6. středa, 19:00, vstupné 120 Kč, (75 min.)

Nový český, poetický, historický film
Život se vždycky neřídí tím, co byste si přáli. Někdy
musíte opustit svá milovaná místa i své nejbližší.
Příběh vypráví o mladé židovce, která se na Valašsku ukrývá před hrozbou deportace v období války.
Přijíždí na Valašsko ke své tetě na vesnici. Ale tíha
válečné doby doléhá i na vesnici.
Režie: Marta Santovjáková Gerlíková, J. Novotný
Hrají: E. Balzerová (hlas), F. Segrado, B. Černotová
a další

Extrémní rychlost 2D

19. 6. pondělí, 19:00, vstupné 110 Kč, (94 min.),
české titulky, nevhodné pro děti do 12 let
Nemysli a jeď! Film vypráví příběh dvou bratrů,
zlodějů aut, kteří cestují za novou zakázkou na jih
Francie.
Režie: Antonio Negret
Hrají: S. Abkarian, A. de Armas, S. Eastwood a další

Legendární závoďák Blesk Mc Queen z ničeho nic
zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala

JAZZ CHAT

18. 6. neděle, 17:00, nádvoří moravskotřebovského zámku, vstupné 50 Kč

Kapela vznikla v roce 2006 jako trio s piánem, v průběhu vystřídá piano el. kytara a časem přibírá kapela
bubeníka. Repertoár souboru se dá označit jako hlavní
proud. Hráči se věnují modernímu jazzu a jazzovým
standardům na vysoké úrovni interpretace. Lídr kapely, flétnista Otto Ceral, se věnuje jazzu a improvizaci
již přes 30 let. Hrál s takovými velkými jazzmany, jakými jsou např. Karel Velebný, Gustav Brom, Emil
Viklický, Jaromírem Hniličkou. Standardy jsou vybírány pečlivě s důrazem na rozdílné polohy a nálady.
Jsou zde zastoupeny balady, swing, latina-bossa nova.
S příchodem kytaristy M. Havlíka se objevuje také
blues, reagge a kompozice moderního jazzu. Vedle
standardů se kapela věnuje autorské tvorbě.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční
v Rytířském sále

1. 7. sobota, 15:00, 17:00, 19:00, vstupné
130 Kč, český dabing

Další pokračování mimoních pomocníků. Největší
světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství.
Režie: P. Coffin, K. Balda
Hrají: S. Abkarian, A. de Armas, S. Eastwood a další

Hudební festival

Kulturní centrum

Moravskotřebovský
bramboráček

15. 6. čtvrtek, 18:00, vstupné dobrovolné

23. 6. pátek, 18:00, nádvoří moravskotřebovského zámku

Hudební festival

Divadlo

Hřebečský slunovrat

Limonádový Joe

Velká scéna
15:00–15:50 (50´) THE ŽLAB
16:50–17:50 (60´) ZZ TOP REVIVAL
18:50–19:50 (60´) BLACK MERCURY
20:50–21:50 (60´) STROMBOLI
23:00–00:00 (60´) MANDRAGE   
Změna vyhrazena
Malá scéna
14:10–14:55 (45´) Epicentrum
15:55–16:45 (50´) Dirty way

Muzikálová předloha starého filmu
Jiří Brdečka si alkoholuprostého pistolníka vymyslel již v roce 1939. Tenkrát jako povídkového hrdinu
pro časopis Ahoj. K filmu Oldřicha Lipského z roku
1964 vedla ještě dlouhá cesta, kterou dláždilo i představení divadla Větrník. Právě tuto Brdečkovu úpravu textu jsme pro vás, milí diváci, nastudovali. Užijte si dechberoucí kankánové tanečnice, drsné rvačky a známé i neznámé melodie. V divadelní úpravě

17. 6.

21. 6. středa, 17:00, vstupné 120 Kč, český
dabing

Koncert

Animovaná komedie
Já padouch 3 2D

Roztančený zámek

Auta 3 2D

17:55–18:45 (50´) S.U.E.
19:55–20:45 (50´) Syfon
Změna vyhrazena
Autobusová doprava zajištěna, jízdní řád je k dispozici ve zpravodaji
Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě
Prodejní místa:
Kulturní služby města Moravská Třebová – budova
muzea
Infocentrum Moravská Třebová
Městské informační centrum Svitavy
Recepce Fabrika Svitavy
Do 15 let vstup zdarma

25. 6. neděle, 17:00, nádvoří moravskotřebovského zámku, vstupné 100 Kč
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Připravujeme:

Moravskotřebovský
bramborák

22. 7., od 16:00 na nádvoří zámku

zaznívají známé filmové melodie jako Whisky, to
je moje gusto, Sou Far či Arizona, ale také písně,
které režisér Lipský do svého filmu nezařadil, například Dostavník či Fešný knír. Vidět můžete známé
vysokomýtské divadelníky: Pavla Peška (Limonádový Joe), Terezu Dejdarovou (Tornádo Lou), Míšu Kotrbovou (Winniefred), Petra Stráníka (její
otec Abbe Honesty), Petra Chalupníka (Doug Badman), Miroslava Bezdíčka (padouch Grimpo), Irenu
Truhlářovou (barman) či Petra Klofandu (Dakota
Kid). Řežie a role Hogafoga se ujal Jakub D. Kočí.
Přijďte se s námi zasmát nesmrtelným vtipům.
V případě nepříznivého počasí se představení
uskuteční ve dvoraně muzea od 18 hodin

Přednáška

Nepál

29. 6. čtvrtek 18:30, kinosál muzea, vstupné 50 Kč
Cestopis Jiřího Vokála z cyklu pořadů Setkávání
s významnými rodáky. Nepál – oficiálně Federativní demokratická republika Nepál, je vnitrozemský stát v Jižní Asii ve střední části Himálaje. Na severu hraničí s Čínskou lidovou republikou a na jihu,
východě i západě s Indií. Má rozlohu 147 181 km²
a 31 551 305 (červenec 2015) obyvatel. Hlavním
a největším městem je Káthmándú. Nejvyšší horou
Nepálu je Mount Everest, který je zároveň nejvyšší
horou světa. Úředním jazykem je nepálština a převažujícím náboženstvím hinduismus. Krásy a pozoruhodnosti Nepálu Vám představí moravskotřebovský rodák Jirka Vokál.

Program:
16:00 Eva Henychová (zpěvačka, kytaristka, skladatelka a textařka v jedné osobě)
17:30 SPOLEKTIV (folk – alternative)
19:00 NOVÝ ROWNÁK (country, folk, rock)
20:30 BANJO BAND IVANA MLÁDKA
22:00 FOLK TEAM (folk-rock)
Změna programu vyhrazena!

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku

Stálé expozice

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

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického

Muzejní noc tentokráte
na téma Vietnam
Fotofestival Rudolfa Zukala
14. 5.–30. 8. 2017

Muzejní přednáška
13. června v 17 hodin

Program bude upřesněn na plakátech a webu muzea.

Muzejní vycházka

Původní tovární budovy
v Moravské Třebové II

22. června v 17 hodin, Robert Jordán, sraz
u autobusového nádraží.

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:

um@ksmt.cz nebo na telefon 736 513 792, nebo
kurátorské dvojici Jana Trantírková (trantirkova@seznam.cz, 777 691 903) a František Žáček
(reditel@ksmt.cz, 734 872 178). Tuto výzvu budeme ve zpravodaji opakovat ještě v září, ale je
dobré vědět o této příležitosti a mít čas vytvořit něco nového nebo pečlivě vybrat to nejlepší
z archívu. Já osobně se určitě budu účastnit také
a těším na všechna díla, kterými přispějete k výsledné podobě přehlídky výtvarných prací, která
tu už dlouho nebyla a v roce oslav 760 let města se vrátí na scénu. Děkuji předem všem, kteří
přispějí k pestrosti a monumentálnosti souborné
výstavy, která má potenciál naplnit všechny výstavní plochy muzea a ukázat světu, jak tvůrčí
jsou místní výtvarní umělci.
František Žáček

Holzmaister fest opět za muzeem, ale až na konci prázdnin
Loni se konal první ročník Holzmaister festu,
hudebního setkání v parku za muzeem, který
doplnil červnovou egyptskou muzejní noc a byl
součástí oslav 110. výročí postavení budovy muzea (1906–2016). Letos bylo v programu kulturních akcí předesíláno, že je v plánu v podobném
termínu znova. Po domluvě se spolupořádajícími
Technickými službami Moravská Třebová byl

Pondělí: zavřeno
Úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Sobota-neděle: 14:00–16:00

2. června 18:00–24:00

Výzva pro výtvarné umělce
z moravskotřebovského regionu
Vážení, obracím se na Vás s výzvou k účasti
na podzimní výtvarné výstavě, která proběhne
v rozmezí listopad - prosinec 2017 a bude důležitou a také jednou z posledních událostí souvisejících s rokem oslav 760 let města Moravská
Třebová. Veškeré výstavní prostory Městského
muzea v Moravské Třebové by se měly naplnit
pestrou škálou výtvarných prací od umělců tvořících na profesionální i amatérské úrovni. Bude
možné vystavit malby, kresby, grafiku, fotografie, keramiku, sochy, objekty, odpovídající videa, konceptuální umění atp.
Milí výtvarníci, přijměte tuto druhou výzvu, začněte tvořit nebo dokončovat rozpracovaná díla,
aby během říjnového výběru bylo z čeho vybírat.
Můžete se ozývat na e-mailovou adresu muze-
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zvolen termín sobota 2. září. Technické služby
si totiž v tomto roce připomínají 15. výročí své
existence, a tak se zářijový Holzmaister fest ponese ve slavnostní atmosféře, s bohatším výběrem účinkujících a pestřejším doprovodným programem. Holzmaister fest tedy určitě bude, ale
tedy až na začátku září. Doufejme, že posunutí
termínu celé akci prospěje.
František Žáček

2.6.

DANCE Party

%RæNRYVNëYHÿHU
9.6. 7DQÿtPHV.DSLWiQHP
10.6. 5HG%XOOYiPGiYiNŐtGOD
16.6. /HGRYĚQDPUDæHQi3DUW\
17.6. ;;/PHMGDQ
3.6.

– Dj Maty

– Dj J.M.X.

– Dj Choruno

– Dj J.M.X.

– Dj T-Maxx

RETRO Party
30.6. =DÿiWHNSUi]GQLn
24.6.

– Dj Maty
– Dj Maty

– Dj Choruno
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Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Červen 2017

Litomyšl
16. 6.– 6. 7. / různá místa v Litomyšli
59. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl
3. 6. / 16:00–23:00 / různá místa v Litomyšli
Litomyšlská muzejní noc
Slavnostní zahájení muzejní noci proběhne před
budovou regionálního muzea
24. 6. / 8:00–17:00 / Smetanovo náměstí
Starodávný jarmark
Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu

Svitavy
3. 6. / 13:00 / park Jana Palacha
Den dětí
9. 6. / 15:00–23:00 / svitavské kostely, muzeum,
Ottendorferův dům
Noc kostelů a muzeí ve Svitavách
Letos poprvé proběhne ve Svitavách společná
noc muzeí a kostelů. Určitě si nenechte ujít bohatý a rozmanitý program, na kterém se podílí
celá řada institucí a i jednotlivců.
17. 6. / 14:00 / Hřebeč (Koclířov)
Hřebečský Slunovrat 2017
6. ročník jednodenního festivalu na půli cesty mezi Moravskou Třebovou a Svitavami.
Na dvou scénách se představí: Epicentrum - The
Žlab - Dirty Way - ZZ TOP revival Czech Republic - S. U. E. (Svitavy Ukulele Ensemble) Black Mercury - Syfon - Stromboli - Mandrage

Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě,
předprodej v MIC, Fabrika Svitavy, KSMT a IC
Moravská Třebová
24.–25. 6. / svitavský stadion
Qantocup 2017
Mezinárodní turnaj mužů, žen i veteránů v malé
kopané. V rámci turnaje budou pořádány na svitavském stadionu tyto koncerty:
23. 6. / 20:00 /
Výroční koncert The Pink Panters
24. 6. / 20:00 /
Koncert Mikolas Josef, kapela Poetika
Vstup volný

Vysoké Mýto
3. 6. / náměstí Přemysla Otakara II.
11. ročník festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto
Festival věnovaný automobilovému designérovi
a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 30. let
20. století
16. 6. / náměstí Přemysla Otakara II.
Sportovní den
Sportovní zábavná akce, ukázky a přehlídka
sportovních klubů
18.–25. 6. / Regionální muzeum
Rok legionáře - 100 let od Zborova
Jedná se o více akcí, které se konají v rámci výročí 100 let od bitvy u Zborova (legiovlak, výstava,
vydání legionářského postilionu, den bojových
ukázek). Legiovlak je replika vlaku, který používali legionáři na Transibiřské magistrále, přijede

do Vysokého Mýta na nádraží, bude tu stát od 20.
do 25. června, mohou ho navštívit školy i jednotlivci atd. Výstava Legionáři Pardubického kraje
se uskuteční v muzeu - vernisáž proběhne 18. 6.

Nejlepší fotky z ČR u nás
Na moravskotřebovském zámku bude vystavovat nejlepší fotoklub vzešlý z národního
kola 36. ročníku soutěže amatérské fotografie v roce 2016 – Fotoklub ALFA Pardubice.
Od 23. 6. 2017 se můžete těšit na jejich fotografie vystavené na zámku. Slavnostní vernisáž
v 17:30 hod. Od letošního roku tak bude vytvořena nová tradice - nejlepší fotoklub daného
roku vystaví soubornou kolekci svých fotografií (a to i z Moravské Třebové) ve výstavních
prostorách moravskotřebovského zámku.
Fotoklub ALFA Pardubice se pravidelně schází
již od roku 1969. Členové fotoklubu se obměnili, láska k fotografii zůstává. Všichni společně probírají své fotografické úlovky a diskutují o neustále se měnící fototechnice. Fotoklub
se účastní Ratibořického mapového okruhu,
někdy úspěšně, jindy méně úspěšně. Oblíbené jsou každoroční společné výpravy do českých měst. Každý má své fotografické téma,
ale na jednom se shodují všichni – město, jeho
život a lidé. Z tohoto námětu vycházely i fotografie, které v roce 2016 uspěly v Národní fotografické soutěži ve Svitavách. František Žáček

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

pořádá cyklistickou akci

CESTA
NA SEVEROZÁPAD
17. ročník

neděle 4. června 2017 v 9 hodin
u hasičské zbrojnice v Udánkách
(cca 100 m od křižovatky u hostince)

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

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

Školy
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II. ročník Moravskotřebovského bramboráčku 2017
nádvoří zámku Moravská Třebová - pátek 23. června - začátek v 18:00 hod.
Přesně jeden měsíc před tradičním „velkým“ Bramborákem si dovolujeme pozvat
příznivce dobré zábavy na setkání s country
a trampskými písničkami, na velkou nabídku
country tanců, a to i v podání malých tanečníků a tanečnic a doprovodné výtvarné dílny
pro děti. Proběhne i výuka country tanců, ať

• taneční klub Pohodáři Bludov
• country skupina Pracka Rajec u Zábřeha

jsme připraveni na hlavní bluegrassový festival.
Vystoupí:
• skupina Vodníci Mohelnice
• Duo 2 Ká Mohelnice
+ jedno malé překvapení
• předtančení dětí z MŠ Útěchov

Bohaté občerstvení a určitě i bramborák vstupné lidové. Srdečně zvou pořadatelé Dům dětí a mládeže Maják a Kulturní služby
Moravská Třebová.

Moravskotřebovská univerzita třetího věku
17. ročník Moravskotřebovské univerzity třetího
věku byl úspěšně ukončen exkurzí do Olomouce,
zaměřenou na baroko. Průvodkyně velice fundovaně hovořila o barokních objektech - Chrám sv.
Michala, kaple sv. Jana Sarkanda, Jezuitský konvikt, Katedrála sv. Václava, sloup Nejsvětější
Trojice (památka UNESCO), radnice s orlojem,

občanské domy, atd. Dalším cílem byla bazilika
na Sv. Kopečku u Olomouce. I když počasí bylo
velice nepříznivé (zima, déšť, sníh, silný vítr),
přesto exkurze splnila svůj poznávací záměr
a připomněla, že máme v naší republice úžasné
historické bohatství. Závěrem je třeba poděkovat vedení města za vstřícný přístup k činnosti

Společnost česko-německého porozumění zve
na výstavu v rámci oslav 760 let města
Střípky z historie Moravské Třebové
projekt dětí ze ZŠ ČSA - kresby, koláže a kašírování
Výstava potrvá do konce června, možnost zhlédnutí: úterý až čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 16
hodin, pátek od 9 do 12 hodin.

Společnost česko-německého porozumění zve
učitele němčiny na seminář Nové učební metody, nové nápady při výuce a výměna zkušeností, Karlova Studánka, od 9. do 11. 6. Bližší
informace na tel: 461 316 304 nebo email: bgz-mtrebova@seznam.cz

Moravskotřebovské univerzity třetího věku. Jejich morální podpora, technické zabezpečení i finanční příspěvek pomáhá ve smysluplné aktivitě
124 seniorům. Za posluchače M. Blažková

Pozvánka do Centra
česko-německého
přátelství
Po několika letech nás opět v Moravské Třebové navštíví MUDr. Eva Moučková. Povídat si budeme nejen o bylinkách. Přijďte si
s námi užít pěkný večer 30. 6. v 17:30 hod.
v prostorách Společnosti ČNP, muzeum,
1. patro. Srdečně Vás všechny zveme. (zr)

Úklid přírody v okolí města aneb Operace PVC
Podvanácté pořádalo moravskotřebovské
středisko Junáka v sobotu 22. dubna v souvislosti se Dnem Země úklidovou akci Operace
PVC, v rámci které účastníci Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska,
Křížového vrchu a kolem cesty na Srnčí. Přes
nepřízeň počasí se sešlo pěkných 53 dobrovolníků, kromě skautů také oddíl mladých hasičů a několik zástupců veřejnosti. I když se

zpočátku zdálo, že letos tolik nepořádku nebude, opět se toho nakonec nasbíralo víc než
dost (asi deset pytlů plastů, papíru, skla a plechovek, pneumatiky, plechy, dráty, textil…).
Nakonec se všechny skupiny jako každoročně
sešly u altánu v Pekle, kde došlo na zasloužený oddech a opékání buřtů. Tradičně také
přišla osobně účastníkům za úklid poděkovat
Paní lesa. Kromě účastnické karty od ní do-

stal každý dobrovolný uklízeč i malou sladkou odměnu. Akci, zaregistrovanou v rámci
celostátního projektu Ukliďme svět, ukliďme
Česko, podpořily Technické služby a město Moravská Třebová. Všem, kterým není
vzhled frekventovaného okolí města lhostejný, patří velký dík. Fotografie z akce najdete
na adrese junak.mtrebova.cz/opvc.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Jízdní řád Hřebečský slunovrat (platí od 17. 6. do 18. 6. 2017)
směr tam
13:00 14:00
13:03 14:03
13:05 14:05
13:08 14:08
13:15 14:15
13:18 14:18
13:21 14:21
13:30 14:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:30
1:25
1:20
1:15
1:00
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Úspěch ISŠ na mezinárodní soutěži
Moravský kuchař Retigo Cup 2017
Výuka gastronomie a odborná příprava budoucích kuchařů a číšníků má na Integrované střední
škole v Moravské Třebové dlouhou tradici. Určitým „prubířským kamenem“ mistrovství a dovedností našich žáků jsou odborné gastronomické
soutěže, na kterých pravidelně sklízíme úspěchy, a to i na té nejvyšší, mezinárodní úrovni.
Posledním přírůstkem do sbírky medailí je první
místo Terezy Pekařové, studentky 3. ročníku
oboru kuchař-číšník v soutěži Moravský kuchař
Retigo Cup 2017. Soutěž proběhla 12. dubna
v Přerově. Tereza soutěžila v kategorii kuchař
a pro odbornou porotu připravila vepřovou kotletku balenou v pancettě a medvědím česneku s dý-

ňovým pyré a ragú ze zeleniny. Pro Terezu Pekařovou však nebyl zisk prvního místa na významné
gastronomické soutěži úplnou premiérou. Úspěšně soutěží již druhým rokem, a na symbolické
stupně vítězů vystoupila i na akci Gastro Junior
v Brně, Tescoma Cup v Kroměříži a loni v Přerově. V kategorii číšník reprezentovala naši školu na soutěži Moravský kuchař Retigo Cup 2017
Nikola Hegerová. S občerstvením, inspirovaným
populárními příběhy mladého čaroděje z Bradavic - hořící palačinkou a kouzelným lektvarem
Harryho Pottera - obsadila pěkné 3. místo v konkurenci 14 gastronomických škol z celé střední
Evropy.
Ladislav Klemeš, zástupce ředitele

Gymnazisté v národních jazykových soutěžích
Že i na malé škole se dá dosahovat velkých výsledků, dokazují žákyně a žáci moravskotřebovského gymnázia poměrně pravidelně v různých
oblastech. Letošní školní rok je povedený i z hlediska angličtiny. Po loňském úspěchu v mezinárodní překladatelské soutěži Juvenes Translatores, které se zúčastnily tisíce studentů z celé
Evropy, se letos gymnazistům dařilo v národních
soutěžích. Největšího úspěchu dosáhli Benjamin Roche a Petra Sedláčková prvními dvěma
místy v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce v kategorii II. C. Petra následně reprezentovala Pardubický kraj v ústředním kole v Praze,
kde se sice na „medailové“ pozice nedostala, ale

rozhodně svým výkonem nezklamala. I v dalších kategoriích této soutěže hráli žákyně a žáci
gymnázia významnou roli. Okresní kolo kategorie středních škol suverénně ovládla žákyně septimy, Jitka Řeřichová, v kategorii II. B postoupil
do krajského kola z druhé pozice i Štěpán Kobelka. Kromě individuálních soutěží se gymnazisté účastní i týmových akcí. Letos se skupiny
dětí ze sekundy a kvarty zapojily do dlouhodobé
soutěže Cambridge University Press. A výsledek
je skvělý: mezi 250 týmy ve své kategorii obsadily 30. až 33. místo. Všem soutěžícím gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.
Iva Kodešová, vyučující Aj

Květen – opět ve škole v Linharticích
Začalo to už 28. dubna Čarodějnickým dnem,
kdy jsme si četli o Malé čarodějnici a zjistili něco o tradicích spojených s procesy a hony
na čarodějnice. S dopravní výchovou byla spojena čarovná cesta plná dopravních značek, které
musely děti poznávat, následovala ochutnávka
čarodějných lektvarů, spojených s poznáváním
léčivých bylin a hodnocením chutí těchto nápojů. V pátek 5. května žáci 3.-5. ročníku podnikli
spolu s učitelkou tělocviku první cyklistický výlet nazvaný Po stopách II. světové války. Trasa
vedla z Linhartic do Městečka Trnávky, Předního Arnoštova a zpět přes Ludvíkov, dále Peklem do Moravské Třebové a Linhartic. I když
nám počasí moc nepřálo a vrátili jsme se pěkně
promočení, jistě to nebude poslední cyklovýlet, který uskutečníme. Poděkování patří Petru
Smékalovi, který nám pomohl s organizací. Největší akcí tohoto měsíce byl odpolední piknik

na školní zahradě uspořádaný ke svátku maminek společně s naší mateřskou školou a pozvanými rodiči všech „našich“ dětí. Děti vyrobily
pro maminky dárečky, nacvičily program a tajně
s tatínky nachystali občerstvení. Naštěstí nám
přálo počasí a tak jsme všichni dohromady strávili příjemné odpoledne. Nadále jezdíme každý týden na plavání do Svitav. Dokončili jsme
Olympijský víceboj, kde byli zapojeni všichni
naši žáci, a v osmi disciplínách bylo 88 % žáků
úspěšných. Začala i nám celostátní akce České
školní inspekce testování 5. ročníků, do které
jsme zapojeni. Naši žáci musí pracovat sami bez vedení učitele, výsledek je tedy opravdu jen
a jen na nich. A jedna potěšující zpráva na závěr
- jeden z našich žáků byl přijat na Gymnázium
Moravská Třebová jako 5. v pořadí. A v červnu?
To nás ještě čeká další vlna akcí, které vám přiblížíme hned na začátku prázdnin.
JR a LS

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 4. května se konalo oblastní kolo DSMC
(Dopravní soutěž mladých cyklistů). Počasí
se naštěstí umoudřilo, občas vykouklo i sluníčko. Již tradičně se této soutěže zúčastnilo
8 žáků. Čtyři mladší: Alena Ševčíková, Tereza
Hrubá, Lukáš Maurer, Tadeáš Ladra a 4 starší
žáci: Tereza Žáková, Simona Krbcová, Matěj
Krajči, Lukáš Záleský. Začínalo se testy a jízdou zručnosti. Z obou aktivit měly děti dobrý
pocit, a tak nastartovaly s pozitivní náladou.
Všichni závodili se zájmem a úkoly plnili zodpovědně. Nejvíce nás potěšila zdravověda,

ve které se nám řadu let příliš nedařilo. Ranní
vstávání a trénink „nanečisto“ se nám vyplatil.
Ve velmi vyrovnaném boji se podařilo mladším žákům získat krásné 1. místo a starším
3. místo. K veliké radosti nás všech byl z našich řad dokonce i vyhlášen nejlepší závodník
mladších žáků – Lukáš Maurer se 14 trestnými body. Jemu i ostatním náleží velká pochvala. Okresní kolo proběhlo 17. 5. ve Svitavách.
Všem žákům děkujeme za snahu a spolupráci,
jak během tréninků, tak i na samotných závodech.
Lucie Krajčiová a Jana Knödlová

Úspěšná Tereza Pekařová

Foto: archív

ZŠ Palackého
Exkurze 4. C a 5. B do Brna
Tyto třídy se vydaly na cestu poznání
do Hvězdárny a planetária v Brně. Čekání
na program nám zpříjemnila vědecká
stezka plná hravých experimentů z fyziky
a astronomie. Dobrodružná cesta Sluneční
soustavou začala prohlídkou aktuální noční oblohy, na které jsme pátrali po nápadných souhvězdích, hvězdách i planetách.
Následovalo putování spalujícím žárem
i mrazivými pustinami, vesmírným vzduchoprázdnem i atmosférami hustými tak, že
by se daly krájet. Pohybovali jsme se nebezpečně blízko planet, kličkovali mezi měsíci, prstenci a planetkami. Následně jsme se
přesunuli do Vida Centra, kde na nás čekalo
přes 170 interaktivních exponátů, rozdělených do 4 tematických celků. Na konci dne
jsme opouštěli Brno plni nových vědomostí
a zážitků.
Andrea Draesslerová
Den zdraví ve Svitavách
Ve čtvrtek 20. dubna se naše třída 5. A. zúčastnila akce Den zdraví ve svitavské nemocnici. Ráno v 8 hodin byl sraz u školy,
o 10 minut později už odjíždíme linkovým
autobusem do Svitav. V nemocnici nás přivítala milá paní a zavedla nás na 1. stanoviště, kde nám ukázali zdravotníci, jak správně resuscitovat. Po krátké ukázce jsme si
to vyzkoušeli. Nejvíc nás zaujalo zkoušení
obnovení srdečního rytmu za pomoci defibrilátoru. Práce s ním není těžká, protože jste
naváděni mluveným slovem. 2. stanoviště
se nacházelo ve vestibulu nemocnice. Dostali jsme od paní učitelky rozchod na půl
hodiny a po skupinkách jsme se rozběhli,
např. na EKG, zjistit si svou krevní skupinu,
hladinu cukru nebo na horkou linku výživy.
Na 3. stanovišti nás čekali záchranáři, aby
nám ukázali vybavení vozů rychlé záchranné služby. V závěru naší návštěvy jsme se
dostali na oddělení psychiatrie, kde jsme
si povídali o nebezpečí zneužívání návykových látek. Čas nám uplynul jako voda
a my se museli vrátit autobusem zase zpět
do školy. Akce se nám moc líbila, protože
jsme si spoustu situací, např. jak poskytnout
první pomoc, mohli vyzkoušet pod dohledem zkušených odborníků.
Alena Ševčíková, 5. A, ZŠ Palackého

Knihovna
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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
Upozorňujeme čtenáře, že do 4. 6. bude
knihovna z důvodu revize knižního fondu
uzavřena.
Upozorňujeme, že knihovna bude uzavřena
kompletně, tedy včetně studovny, a to z důvodu revizí. V této době Vám nebudou naskakovat upomínky, ani nemusíte knihy vracet, jen se
k nám bohužel nedostanete. Děkujeme za pochopení.
5.–30. 6. Před třemi desetiletími
Výstava fotografií Jindřicha Beneše, člena svitavského fotoklubu, divákům přiblíží atmosféru
v Černobylu a současné Ukrajiny. Výstavu si
můžete prohlédnout v čase otevírací doby dospělého oddělení.
5.–30. 6. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje tzv.
Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení najdete
seznam 20 témat = 20 knih, které je třeba přečíst
pro splnění výzvy. Od každého z témat je připraveno několik knih, které budeme postupně během celého roku vystavovat, abychom čtenářům
usnadnili výběr mezi množstvím knih v knihovně. Více informací v dospělém oddělení knihovny nebo na našem webu. Červen: kniha se zvířetem v názvu; kniha, která má jednoslovný název,
kniha psaná formou deníku.
Novinka - půjčujeme dioptrické brýle
Rádi bychom naše čtenáře informovali, že od
června je možné si u nás v knihovně v dospělém oddělení bezplatně zapůjčit dioptrické
brýle.
Dále bychom chtěli připomenout, že v naší
knihovně je možnost zakoupit poukaz na členství. Pokud vašim blízkým zakoupíte roční členství u nás v knihovně, dáte jim originální dar
v podobě neomezeného půjčování knih a časopisů, využívání internetu…

Po dobu letních prázdnin bude upravena půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddělení:
po–čt: 8:30–17:00 hod.
pá–so: zavřeno
Studovna:
po–čt: 8:30–15:00 hod.
pá–so: zavřeno
Knihovna dětem
5.–30. 6. Vesmír
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 2017
- Vesmír. Výtvarná díla soutěžících si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní
době.
5.–30. 6. S knihovnou cestujeme po světě
Výstava knih a výrobků z tvořivých střed, díky
nimž se seznámíte se všemi kontinenty. Přístupno v půjčovní době dětského oddělení. Akce pro
děti MŠ a žáků 1. a 2. tříd ZŠ: tvoření vybraného
výrobku z výstavy. Bližší informace a objednání
v dětském oddělení.
Tvořivé středy
7. 6. Kočička
14. 6. Papoušek
21. 6. Beruška
28. 6. Kytička do školy
Začátek je vždy ve 14 hod. v dětském oddělení
MěK.
8. 6. Pohádka na zámku – Kdo vysvobodil
princeznu
Hraje ochotnický soubor J. K. Tyla. Akce se
uskuteční v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Začátek v 17:00 hod. na nádvoří zámku.
20. a 21. 6. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lovci perel, kteří budou mít možnost utratit vydělané moriony. Směna bude probíhat v čase otevírací doby dětského oddělení knihovny.

Historie v pohybu
Průmyslové muzeum Mladějov zve návštěvníky do muzea v sobotu dne 17. 6.,
kdy se uskuteční každoroční tradiční akce
s názvem Historie v pohybu. V tento den
můžete zhlédnout mnoho exponátů muzea
v provozu, jako například historický autobus Praga RND, kterým se můžete i svézt,
či náš největší exponát lanový bagr Škoda
D – 500, který je jediným dochovaným provozním strojem na světě. V provozu pro veSetkání seniorů
se uskuteční 5. 6.
v 10:00 v refektáři františkánského
kláštera v MT. Svoz seniorů za účelem návštěvy
hřbitova proběhne 14. 6. Odjezd ve 14:00 hod.
ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na tel.: 734 797 498.
STD Ulita
Dne 26. 5. jeli klienti z Potravinové dílny společně s pracovníky do Prahy, kde ukázali, jak
vyrábí pralinky. V zahradě charity se dokončuje pergola, na kterou se klienti moc těší. Chystáme se také na exkurzi do místního podniku,
kde klienti názorně uvidí, jak to v zaměstnání
funguje.

řejnost bude samozřejmě i úzkorozchodná
dráha s celodenním provozem historických
parních vlaků a s provozem důlní soupravy
v čele s lokomotivou DH – 70 D. K vidění
bude i celodenní výstava úzkorozchodných
kolejových vozidel pod širým nebem. Vstup
do muzea je pro všechny zdarma. Občerstvení zajištěno. Více informací naleznete
na webových stránkách www.mladejov.cz.
Miloš Kopřiva, předseda muzea
DS Domeček
V květnu jsme si s klienty zajeli zasportovat a zasoutěžit do Starého Města na golf. Klienti navštívili
městskou knihovnu a zapůjčili si knihy o přírodě.
SAS
V této službě poskytujeme pomoc při osvojování
a upevňování učebních metod dítěte.
Občanská poradna
Občanská poradna od začátku roku poskytla
více než 250 konzultací. Stále častěji se klienti obracejí na poradnu kvůli zpracování návrhu
na oddlužení (osobní bankrot), poradna však
poskytuje poradenství ve všech oblastech práva
s výjimkou podnikání. Veškeré služby občanské
poradny jsou bezplatné. Tel. číslo 736 503 393,
E:poradna@mtrebova.charita.cz
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Výlet na Cimburk
Třída Sluníček a Lištiček se vydala na výlet
do Trnávky. Naše putování začalo svačinkou
na zahrádce u pana Valacha. Po svačince jsme
se rozdělili do šesti skupinek a vydali jsme se na
zříceninu hradu Cimburk. Po cestě jsme nacházeli jednotlivé úkoly a snažili jsme se je co nejlépe splnit. Došli jsme až na zříceninu, odložili
jsme si batůžky a napili se. V tu chvíli se cosi bílého mihlo ve třech oknech kamenné zdi. To nás
vítala Bílá paní na Cimburku. Na louce jsme si
hráli hry s padákem, zpívali jsme písničky, hráli
si hru na barevné vláčky. Po hrách jsme se najedli a vydali se hledat poklad. Šli jsme všichni
potichu kolem kamenné zdi se třemi okny, poté
trochu do kopečka, když jsme byli na druhé straně, tak jsme měli strach a tak jsme udělali velkého hada. Společně jsme došli k velikému stromu,
kde se mohl ukrývat poklad. Začali jsme hledat
a opravdu pod vykotlaným kořenem byla stará
truhla. Když jsme ji otevřeli, byl v ní poklad pro
děti. Každý dostal svoji odměnu. Ale překvapení
nebyl konec. Na Cimburku, nás navštívil tatínek
od Terezky a Tomíka a přinesl dětem nanukový
kornout. Děti byly nadšené, v tom teple nanuk
přišel všem k chuti. Děkujeme panu Jandovi
za skvělý nápad a realizaci. Unavení, plní zážitků jsme se vraceli zpět na autobus. Před restaurací na zahrádce jsme se ještě naposledy občerstvili. Děkujeme panu Valachovi za poskytnuté
zázemí. A potom jsme čekali na autobus. Výlet
se nám vydařil, děti byly spokojené.
Kolektiv MŠ Zvoneček - Piaristická

Přehlídka trofejí
v Boršově
Děti z MŠ Boršov se v pátek 28. dubna na pozvání
Spolku myslivců Boršov a Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách zúčastnily přehlídky
trofejí zvěře, která probíhala v místním kulturním domě. Tímto bychom chtěli velice poděkovat pořadatelům za vhodně a pečlivě připravený
program, z kterého si děti odnesly plno dojmů.
Společně s dětmi jsme zhlédli vystavené trofeje zvěře svitavského regionu, seznámili se s různými příběhy lesních zvířat, poslechli si ukázky
troubení při mysliveckých činnostech i vyprávění o dravých ptácích či loveckých psech. Pro případ velké účasti byl pro děti připraven doprovodný program v podobě her a malování. Dětem se
program velice líbil a na památku byly obdarovány tematickými dárky. Velké díky všem, kteří se
na této akci podíleli.
Učitelky z MŠ Boršov
Centrum pěstounské péče Cesta
Srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský
den, který se bude konat 13. 6. od 14 do 17
hodin v ulici Svitavské na zahradě Oblastní
charity MT. Pro děti bude připraven skákací
hrad, malování na obličej, soutěže a další zajímavosti. Přijďte strávit příjemné odpoledne
do charity.
Dobrovolnictví
6–12 let Lebeda (senioři a dlouhodobě nemocní), Déčko (pomocníci v charitních službách).
Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova,
případně osobně na adrese Oblastní charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Pěkné slunečné dny přejí pracovníci OCHMT
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1. 6. OVOV - krajské kolo atletické soutěže
od 9:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého
3.–4. 6. Mistrovství České republiky mládeže
ve střelbě ze vzduchových zbraní - areál rekreačního střediska Srnčí
6. 6. Atletická všestrannost nejmladšího žactva - obvodní kolo atletické soutěže od 9:00 hod.
na hřišti ZŠ Palackého
7. 6. Program na Hvězdárně Boleslava Tecla
pro děti z MŠ Vendolí
10. 6. Kdo si hraje, nezlobí - 760 let MT - kreativní, sportovní, taneční a hudební odpoledne
s Majákem pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost.
Od 14:00 do 18:00 hod. v muzeu a v parku okolo muzea. Zhlédnout můžete vystoupení zájmových kroužků nebo se přímo zapojit do činností
na stanovištích, které pro vás členové kroužků
připravili. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Akce ve spolupráci s KSMT a za finanční podpory DK – stylu. Více na plakátech
a harmonogramu, který najdete na našem webu.
23. 6. Moravskotřebovský bramboráček
na zámku od 17:00 hod. Zveme vás na setkání
s country a trampskými písničkami, vystoupení
country tanců, výtvarné dílny pro děti atd. Proběhne i výuka country tanců. Vystoupí skupina
Vodníci Mohelnice, Duo 2 Ká Mohelnice + jedno malé překvapení, country skupina Pracka Rajec u Zábřuha. Těšit se můžete na předtančení
v podání dětí z MŠ Útěchov a na taneční klub
Pohodáři Bludov. Podrobné informace na plakátech.
Koncem června vás zveme na Taneční odpoledne s Relax dance service Jana Bílka – sledujte
plákáty.
Moravskotřebovská perla
Dne 13. 5. se v našem městě konala nepostupová celorepubliková soutěž mažoretek, která byla

pořádána Domem dětí a mládeže Mor. Třebová
a mažoretkovou a twirlingovou skupinou Střípky DDM v rámci oslav 760. výročí založení
města. Jelikož se v Moravské Třebové nachází
zámek, který patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě a je právem
nazýván renesanční perlou, dostala tato soutěž
název Moravskotřebovská perla. Uskutečnila se
díky významné podpoře města Moravská Třebová a Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy Ministerstva obrany, která poskytla prostory a zázemí. Na soutěž se sjelo více než 200
soutěžících z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších koutů naší republiky a jejich věk se pohyboval v rozmezí 5-23 let. I když se tento sport
týká především děvčat, do Moravské Třebové
přijeli bojovat o medaile také dva chlapci. Nad
všemi výkony dohlížela nezávislá odborná porota z mažoretkového světa ve složení Natálie Vápeníková, Soňa Marešová a Kateřina Felnerová.
Tyto dámy se mažoretkovému sportu a trenérství
věnují řadu let a na svém kontě nemají pouze
úspěchy v České republice, ale také v Evropě.
Hodnotila se práce s hůlkou, choreografie a pohybové techniky, celkový dojem, kostýmy apod.
Další členkou poroty byla Karolína Machálková
z Moravské Třebové, která vystudovala trenérství a porotcovství sportovního tance na Fakultě
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a své body rozdávala mimo jiné za dotažení
pohybu, držení těla i volbu hudby k choreografii
a věku soutěžících. Posledním, významným hostem a nezávislým členem poroty, byl moravskotřebovský rodák Zdeněk Mahdal, který je nejen
hercem a dabérem, ale také skvělým moderátorem. Rád se podílel i na předávání medailí, které byly za skvělé výkony rozdány v soutěžních
kategoriích sólo, duo, miniformace a formace.

Cyklistická „letka“ ze školy od kostela
získala zlato a stříbro
Dne 4. května se družstvo z 9. třídy naší školy
zúčastnilo oblastního kola dopravní soutěže,
které pořádaly, jako každý rok bez problémů,
Městská policie a DDM Moravská Třebová.
Náš tým zkušených cyklistů ve složení Petra Podhorná, Tereza Radová, Filip Kadidlo
a Ondra Holub vybojoval po páté za sebou vynikající první místo v kategorii starších žáků,
a tak potvrdil nelehkou roli favorita a opět
postoupil mezi nejlepší družstva na okrese.
O třináct dní později, ve středu 17. května,
tato čtveřice úspěšně reprezentovala naši školu i město v okresním finále ve Svitavách.
Holky a kluci vybojovali v náročné soutěži

skvělou stříbrnou medaili. Je třeba smeknout
před jejich znalostmi a jezdeckým uměním.
Úkoly ze zdravovědy jim nedělaly žádné potíže, zvládli je bez ztráty jediného bodu. Stejně tak bez jakéhokoliv trestného bodu skončila jejich jízda na dopravním hřišti. Vedli
si všichni čtyři skvěle. Malé zaváhání v testech a v jízdě zručnosti je bohužel odsunulo
na druhé místo. Všem čtyřem moc děkujeme,
gratulujeme a zároveň věříme, že brzy najdeme mezi mladšími spolužáky i jejich stejně
úspěšné nástupce a pokračovatele naší vítězné tradice. Jsme na ně hrdí a pyšní.
Jaroslava Skácelíková, Martin Krejčí

Příměstský tábor s atletikou pro děti
O prázdninách pořádáme příměstský tábor s atletikou a jinými sporty pro děti
v Moravské Třebové. Formou hry se děti
naučí základy atletiky a jiných sportů a užijí
si přitom mnoho zábavy. Mimo atletického
programu budou pro děti připraveny i různé
výlety. Cena za dítě je 1.900 Kč. V ceně jsou

zahrnuty obědy, pitný režim, dopolední a odpolední svačinka, vstupy, jízdenky, pojištění
a závěrečné diplomy a medaile. Přihlášky
a podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.primestsky-atleticky-tabor.cz nebo na tel. čísle 777 269 240.
Těšíme se na Vás.

DDM

Radost z lesknoucího se kovu na krku neměli
pouze soutěžící, kteří se umístili na prvních třech
místech, ale pořadatelé mysleli i na ostatní aktéry celodenního klání, kterým připravili medaile
účastnické. Odměněni tedy byli všichni, kteří se
do Moravské Třebové vypravili, a to nejen medailemi, ale také krásnými cenami. Ty věnovalo město Moravská Třebová, ale také sponzoři,
kterých byla celá řada a patří jim za to obrovský
dík. Poděkování patří také Zlatě Klučkové, která
upekla krásný dort pro formaci nebo miniformaci s nejvyšším bodovým ohodnocením. Ten nakonec putoval do Telče a určitě si na něm všechny mažoretky pochutnaly. Přestávky zpříjemnilo
vystoupení skupiny Crazy Cats pod vedením
Heleny Trojákové, a bylo možné obdivovat také
umění Evy Kalandrové, která je členkou z. s.
Twirlgirls Moravská Třebová, který je zaměřen
na twirlingový sport a vznikl v roce 2012. Eva je
vicemistryní Evropy a několikanásobnou mistryní ČR a při jejím vystoupení nikdo ani nedutal.
Celou akcí provázel Přemysl Dvořák, který svým
důvtipem a přirozeností pomohl vytvořit skvělou
a přátelskou atmosféru, na kterou budeme jistě
vzpomínat nejen my, pořadatelé, ale také soutěžící a všichni diváci, kteří přijeli mladé mažoretky povzbudit a podpořit. I když byla příprava
této soutěže velice náročná a trvala dlouho, věříme, že vynaložené úsilí stálo za to, a že na Moravskou Třebovou budou všichni zúčastnění rádi
vzpomínat a rádi se sem vracet. Na tomto místě
bych ráda poděkovala a složila poklonu všem,
kteří se na akci podíleli. Jsou to výše zmiňované
osoby a organizace, ale také zvukař pan Matys,
fotograf pan Hošek a v neposlední řadě rodiče
a trenérky všech Střípků a Střípečků, kteří pomáhali celou akci organizovat a zajistit. Jejich
děti předvedly krásné výkony a zaslouženě si
vybojovaly své medaile a jejich úsměv je nám
všem tou největší odměnou. Nabízí se otázka,
zdali byl tento ročník první a také poslední, ale
to všechno ukáže čas. V tuto chvíli nezbývá než
popřát všem mažoretkám hodně úspěchů v dalších soutěžích, ale především radost z tohoto
sportu a společně strávených chvil.
Za tým organizátorů Andrea Aberlová, DDM

Výlet do Útěchova
ke koním
Na koně do Útěchova jsme vyjeli ráno autobusem. V Jezdeckém klubu Útěchov na nás čekala
Edita Weissarová. Po svačince byli připraveni
čtyři koníci. Poděkování patří panu Škeříkovi,
který byl tak hodný a vodil také jednoho koníka.
Střídání dětí se tak urychlilo, a ostatní děti nemusely tak dlouho čekat. Velké poděkování patří
Editě Weissarové za pozvání a svezení. Andrejka Aberlová z DDM pro nás měla přichystaná
stanoviště s úkoly pro děti, které čekaly na
svezení. Moc děkujeme za velkou pomoc a zábavu pro děti. Když se každý povozil na koni,
rozloučili jsme se a pokračovali jsme dál na zahradu k manželům Haasovým, kde se už opékaly špekáčky. Na posečené louce pro děti bylo
připraveno posezení. Moc děkujeme za skvělé
zázemí a spolupráci. Za pěkného počasí se děti
mohly proběhnout na veliké zahradě a dostatečně si pohrát. Ale autobus nepočká a tak jsme se
vydali na zastávku. Tento výlet jsme si opravdu
užili. Děti byly plné zážitků.
Kolektiv MŠ Zvoneček - Piaristická

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

Usnesení z 70. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22. 5. 2017
od 16:00 hod v zasedací místnosti radnice
Rada města schvaluje:
2554/R/220517: předložený program schůze
rady města.
2555/R/220517: termín adventního trhu s doprovodným programem na nám. T. G. Masaryka
v Moravské Třebové dne 03. prosince 2017
v době od 13:00 do 18:00 hodin. Trh se bude
řídit nařízením rady města č. 1/2011, Tržní
řád, poplatek za prodejní místo nebude vybírán a poplatek za odběr elektrické energie
bude vybírán dle spotřeby elektřiny. Program trhu bude zajištěn ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová,
Technickými službami Moravská Třebová s.
r. o. Základní uměleckou školou Moravská
Třebová a dalšími spolky a organizacemi,
které se na programu podílely již v předchozích letech.
Z: Viera Mazalová
2556/R/220517: předložený dodatek č. 3 vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro vydávání
Moravskotřebovského zpravodaje.
Z: Jana Zemánková T: 31.05.2017
2557/R/220517: navržený postup realizace doporučení vyplývajících ze zpráv o provedených veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací města (bez Základní umělecké
školy Moravská Třebová) v roce 2016.
Z: Dana Buriánková
2558/R/220517: uzavření předložené smlouvy
s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce Restaurování 2 obrazů Hugo Hodienera
ze sbírek muzea, ve výši 25.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
2559/R/220517: uzavření předložené smlouvy
s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu Naučná stezka – dějiny školství
v Moravské Třebové, ve výši 100.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
2560/R/220517: uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy za účelem oprávnění města uložit na pozemku parc. č. 3533
v obci a katastrálním území Linhartice vedení
dešťové kanalizace s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací IČO:
65993390. 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 náhrady ve výši 18.050,50
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
2561/R/220517: uzavření Závěrkových listů
s vítězem výběrového řízení firmou Pražská
plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem
Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na

dodávku zemního plynu v rámci sdružených
služeb dodávky zemního plynu pro odběr do
630 MWh (maloodběr) pro město Moravská
Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2018.
Z: Viera Mazalová T: 31.05.2017
2562/R/220517: udělení výjimky z vnitřního
předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výměnu
stávajícího serveru MKDS na služebně Městské policie Moravská Třebová. Nový server
MKDS dodá, nainstaluje a zprovozní na základě objednávky firma OR-CZ spol. s r.o.,
Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 48168921.
Z: Radovan Zobač
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
2563/R/220517: schválit vklad majetku města
inv. č. 3024 TS a inv. č. 3025 TS – vodovodní
přípojky - napojení – ulice Gorazdova v pořizovacích cenách 11.113,90 Kč a 10.387,90
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
2564/R/220517: schválit prodej bytové jednotky
č. 169/3 na ul. Cihlářově č. o. 8, č. p. 169 včetně podílu v rozsahu id. 1488/10000 na společných částech domu, venkovních úpravách a na
stavebním pozemku parc. č. 102/1, dále id. podílu o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2
a id. podílu o velikosti 1/30 na pozemku parc.
č. 103/2, a to formou přídatného spoluvlastnictví, vše v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Město, za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 350.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě.
Z: Viera Mazalová
2565/R/220517: prodej pozemku parc. č. 482/3
o výměře 567 m2, druh pozemku zahrada,
pozemku parc. č. 482/7 o výměře 4 m2, druh
pozemku zahrada a pozemku parc. č. 3810/2
o výměře 78 m2, druh pozemku ostatní plocha
vše v obci a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 33.525 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
Rada města bere na vědomí:
2566/R/220517: předloženou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených
u příspěvkových organizací města (bez Základní umělecké školy Moravská Třebová) a TJ
Slovan Moravská Třebová v roce 2016.
2567/R/220517: vítěze výběrového řízení firmu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492,
se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, na dodávku zemního plynu v rámci
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro
odběr do 630 MWh (maloodběr) pro město

Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 2018 do 31.
12. 2018.
Z: Viera Mazalová T: 31.05.2017
Rada města vyhlašuje:
2568/R/220517: v souladu s vnitřním předpisem
č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého
rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Tyršova, Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou
pro předložení nabídky:
- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442
- Cyril Jirouš, K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 47486180
- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, Moravská
Třebová, IČO: 16207203
- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11
Koclířov u Svitav, IČO: 25969161
- HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01
Moravská Třebová, IČO:24141640
- JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Linhartice
č. p. 60, IČO: 28811852
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš
Izák - náhradník
- Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Blahová
- náhradník
- Ludmila Lišková – člen, Eva Štěpařová - náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání
nabídky:
- celková nabídková cena včetně DPH - 100%
Z: Miroslav Netolický
Rada města ruší:
2569/R/220517: původní usnesení č.
2177/R/121216, kterým rada města schválila
termín adventního trhu s doprovodným programem na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové dne 26. listopadu 2017 v době od 13:00
do 18:00 hodin.
Z: Viera Mazalová

Rada města ukládá:
2570/R/220517: vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka zpracovat úplné znění vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro vydávání
Moravskotřebovského zpravodaje.
Z: Jana Zemánková T: 31.05.2017
Rada města odkládá:
2571/R/220517: projednání tisku č. 12, Schválení vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská Třebová - rekonstrukce elektroinstalace 1. NP“.
Z: Miroslav Netolický
V Moravské Třebové 22. 5. 2017
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
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F I B E R T E X

Nabídky

N O N W O V E N S

Nabízíme práci pro nové zaměstnance
Společnost Fibertex Nonwovens, a.s. hledá nové zaměstnance do výroby a na oddělení
údržby:

Obsluhy
výrobních linek

Provozní
zámečníky

Provozní
elektrikáře

Požadujeme:
• Vyučení v technickém
oboru (není podmínkou)
• Praxe není podmínkou,
vhodné i pro absolventy
• Zdravotní způsobilost
k práci ve směnném
provozu

Požadujeme:
• Vyučení v oboru
• 3 roky praxe (není
podmínkou)
• Svářečský průkaz
• Zdravotní způsobilost
k práci ve výškách
• Řidičský průkaz skupiny B

Požadujeme:
• Vyučení v oboru
• 3 roky praxe (není
podmínkou)
• Znalost vyhlášky 50/78 Sb.
• Řidičský průkaz skupiny B

Pro všechny pozice nabízíme:
• Zajímavou práci ve stabilní a neustále se
rozvíjející firmě
• Zaučení na odpovídající pozici dle
schopností zaměstnance
• Možnost profesního růstu
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Motivační bonusový systém v závislosti
na výsledcích
• Příplatky nad rámec zákoníku práce
• Široký motivační zaměstnanecký program
• Týden dovolené navíc

Kontakt:
Zájemci se mohou hlásit na oddělení
lidských zdrojů na adrese:
Fibertex Nonwovens, a.s.
Průmyslová 2179/20
568 02 Svitavy
tel.: 461 573 253
Nebo zašlete e-mail na: it@fibertex.com

www.fibertex.com

Společnost Fibertex Nonwovens, a.s. je významným výrobcem v perspektivním oboru netkaných
textilií určených pro technické účely. V České republice zaměstnává přes 300 zaměstnanců.
Patří do celosvětové skupiny dánské společnosti FIBERTEX NONWOVENS A/S Aalborg.

Město Jevíčko a Základní umělecká škola Jevíčko Vás srdečně zvou na

XIV. FESTIVAL

ročník MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
neděle 25. června 2017 v 15.00 hodin
areál „ Panský dvůr“ na ul K. H. Borovského
za nepříznivého počasí kino Astra Jevíčko

Mažoretky Amorion Jevíčko
Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko
Holóbkova mozeka Protivanov
KUMPANOVI MUZIKANTI

vstupné 100 Kč

Bohaté občerstvení zajistí hasiči Jevíčko

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Vítěz přijel znovu z Ústí nad Orlicí
Neodmyslitelnou součást vzpomínky na 2. světovou
válku v Moravské Třebové je Dětřichovský memoriál. Letos se uskutečnil již po dvaačtyřicáté. Po pietním aktu na počest ženských obětí u památníku KT
Entbindugslager v Dětřichově se vydalo na trať do
Moravské Třebové (8,1 km) celkem 91 sportovců.
Ti všichni v jednotlivých věkových kategoriích (7)
změřili síly se svými konkurenty a prokázali dostatek
fyzických sil. Počasí ukázalo tentokráte svou přívětivější tvář, trať z větší části z kopce byla přijatelná,
„vítr“ dělal pouze vítr, který zpomalil výsledné časy
účastníků z celé ČR (Č. Třebová, Ústí n/O., Lanškroun, Svitavy, Hronov, Bořetice, Třebíč, Tišnov,
Vamberk, Praha, Brno, Nekoř, aj.; na startu byli i dva
Švédové). Samozřejmě nejvíce bylo domácích běžců. Ústecký Radek Hübl (trojnásobný vítěz 2013,
2014 a 2016) tentokráte chyběl na startu, dobře jej
nahradili další ústečtí. Záhy po startu se grupa běžců roztrhala, uniknuvší pětice nejlepších svůj náskok
navyšovala. Pozdější vítěz Jiří Miřejovský (č. 55) se
poté dostal do půlminutového trháku, který udržel až
do cíle. Vlastní závod se tak odbýval mezi zbylými.
Neztratili se ani domácí atleti (AKMT), jsoucí v pří-

pravě na první prvoligové klání. Adam Bárta nahradil
chybějícího Svobodu, mezi ženami byla „jedničkou“
Erika Musilová. Úspěch zaznamenal i J. Kadidlo (mj.
účastník Pražského maratonu). Jen čtyři z loňských
medailistů (Vacek, Motálek, Kadidlo) se znovu dostali na stupně, jako jediný obhájil pozici pouze šumperský Ženčák). Svůj výsledek komentoval nejlepší
z třebovských Jiří Kadidlo: „Těší mě, že jsem dokázal běžet o 40 sekund rychleji než před rokem, úžasný
pocit z prvenství potlačil únavu.“ Nejstarším účastníkem byl A. Bílek (1934), běžel sice dvakrát pomaleji
než vítěz (57:10,4), nicméně jeho třicátá první účast
je obdivuhodná. Potvrdil tak pojetí DM jako „běhu
pro zdraví“, v cíli jej provázel spontánní aplaus přihlížejících.
Doprovodnou součástí byl už 36. ročník tzv. Malého
DM pro děti a mládež (3-14) let (organizoval Dům
dětí a mládeže MT). S obrovským nadšením se ho
zúčastnilo 150 nadšenců, jimž neopakovatelnou atmosféru na náměstí vytvořila pětistovka dospělých.
O vzornou organizaci se opět zasloužil AVZO Technické sporty - Biatlon klub (SBTS M. Třebová), odměnou jim byla spokojenost závodníků.
(mt)

Závod míru nejmladších 2017
Jeho první etapa – prolog v Moravské Třebové, proběhl v pátek 5. května na náměstí T. G. Masaryka.
Nejdříve vystoupily mažoretky z Moravské Třebové.
Závodníky a diváky pozdravil René Živný, radní Pardubického kraje pro sport a cestovní ruch. Závod zahájil starosta Moravské Třebové Miloš Izák a odstartoval
prvního cyklistu, který se vydal na trať ulicemi města.
Následně každých 30 vteřin vyrazil na trať další cyklista. Celkem startovalo 140 cyklistů z deseti zemí.
Závodu přihlíželo značné množství diváků, především
z řad mládeže, a ti vytvořili pro závod pěknou diváckou kulisu. Škoda, že na závěr prologu zapršelo a déšť
pokazil vyhlášení a oblékání trikotů pro nejlepší cyklisty 1. etapy Závodu míru nejmladších v Moravské
Třebové. Poděkování za pomoc při uspořádání závodu patří Policii ČR, Městské policii Moravská Třebová, Technickým službám Moravská Třebová. Zvlášť
chceme poděkovat studentům vojenského gymnázia
v Moravské Třebové za přípravu trasy závodu a pořadatelskou službu, kdy setrvali na svých místech i přes
nepřízeň počasí. Všem Vám děkujeme. Občanům
Moravské Třebové za respektování pokynů pořadatelů a nutná omezení pro bezpečnost závodníků a ostatních účastníků. Celkové výsledky, fotky ze závodu
najdete na www.tjcykloklujevicko.cz a na stránkách
města Jevíčko.
TJ Cykloklub Jevíčko

Program činnosti
Klubu českých turistů

3.–4. 6. Cykloturistické putování Litovelským Pomoravím. Sraz přihlášených v 7:00
hod. na autobusovém nádraží. Podrobnosti
pro přihlášené účastníky v propozicích akce.
Zajišťuje: H. Kopřivová
7. 6. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 19:00 hod. Upřesnění programu
na prázdniny 2017, včetně organizačních záležitostí zájezdu na Podluží.
10. 6. Účast na turistické akci Za šamotovým plátkem ve Velkých Opatovicích. Sraz
zájemců o pěší trasy v 8:30 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: V. Komárková. Sraz
zájemců o cyklo v 8:00 hod. na autobusovém
nádraží. Zajišťuje: L. Weinlich.
9.–10. 6. Labské pískovce. Doprava autem.
Bližší informace pro přihlášené v propozicích. Zajišťuje: J. Schneeweiss.
17. 6. Cyklovýlet na Bušínov. Sraz zájemců
v 10:00 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta. Pěší výlet Nectavským údolím. Sraz zájemců v 7:35 na vlakovém nádraží. Zajišťuje: E. Kolaříková

Seznamte se: Nordic Walking

Třebovskými ulicemi jeli nejlepší závodníci nejen
z České republiky
Foto: archív
Výsledky moravskotřebovské etapy
1. Zelina Andrej, Slovensko, 02:18.816
2. Jeretina Marko, Slovinsko, 02:18.927
3. Levy William Blume, Dánsko, 02:19.015

Superbike aneb křížem krážem Křížovým vrchem

Druhý závod seriálu Cykloman 2017 Superbike zavedl cyklisty do lokality Křížového vrchu a jeho okolí.
Trasa (4,304 km) byla po nočním dešti (lesní povrch
a polní cesty) sice sjízdná, ale také dostatečně namáhavá i nebezpečná. V pelotonu chyběli někteří favorité (nejlepší „koně“ z loňska - Rotter st., Pocsai), nově
se naopak zařadili další ctižádostiví. Samozřejmě nemohli chybět ani obvyklí přespolňáci (Bike Svitavy,
Cykloprofi Holice aj.). Největší zájem se soustředil
na ambiciózní mládí (junioři, M1), které znovu chtělo matadorům znepříjemnit cestu k úspěchu. Závodníci startovali v minutových intervalech v pořadí, první
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kolo se jelo na čas, poté se jelo Gundersenovou metodou kolo druhé. O kvalitě půl stovky účastníků celého věkového spektra svědčí vyrovnané časy bikerů,
i když… V prvním kole se pouze čtyři bikeři (Lidmila, Kvapil, König a Doležel) dostali pod 15 minut, což
se nakonec ukázalo být rozhodující, takže druhé kolo
bylo více méně formalitou. Časy se propadly o dvě
a více minut, Kvapil zajel totožný čas, jediným, kdo
se dokázal zlepšit, byl poličský junior Lidmila. To se
ukázalo být rozhodující (při totožnosti časů s Kvapilem rozhodoval o jeho vítězství nejrychlejší čas).
Podrobnější informace/výsledky na www.cykloman.cz (mt)

Cíl zvýšit povědomí veřejnosti o Nordic Walkingu
(chůzi se speciálními holemi) a jeho zdravotních přínosech propojil instruktory z celé republiky v rámci
jednoho projektu. Deset cvičitelů Nordic Walkingu se
rozhodlo uspořádat sérii bezplatných minikurzů Nordic Walkingu pro veřejnost. Akce se uskuteční pod
patronací Českého klubu Nordic Walking na třinácti
místech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v období od 30. května do 20. června. V rámci svitavského
okresu se do akce zapojila instruktorka Dita Urbánková, která bude vyučovat techniku Nordic Walkingu ve
čtyřech městech: Svitavách, Litomyšli, Poličce a Moravské Třebové, a to vždy v úterý od 18 hod. První
ze série čtyř minikurzů se uskuteční v úterý 30. 5. ve
Svitavách v parku Jana Palacha (sraz před Kavárnou
V Parku - ulice Dvořákova). Další akce budou následovat v Litomyšli 6. 6. (parkoviště u městského bazénu
- ulice U Plovárny), Poličce 13. 6. (parkoviště u Tylova domu - ulice Vrchlického), a Moravské Třebové
20. 6. (parkoviště u zámku - ulice Jevíčská). Přijďte se
dozvědět se vše podstatné o severské chůzi, vhodných
holích, naučit se správnou techniku a hned si ji vyzkoušet v praxi. Možnost zapůjčení holí zdarma. Bližší
informace: Dita Urbánková, www.poradnavyzivy.cz,
tel.: 737 513 000, email: urbankovadita@seznam.cz

Sportovní střípky

Tenisté zahájili své působení ve Východočeské divizi vítězstvím nad TC Chrudim 7:2, průběžně jsou na 2. místě. Futsalisté mají sice soutěžní přestávku, přesto je
o Šakalím hněvu TJ Slovan slyšet. Historicky prvním
hráčem ŠH Moravská Třebová, který jako přímý účastník zasáhl do bojů v UEFS Champions League, je Martin Vančura. V rámci hostování se v italském městě Rimini představil v dresu Zlína. Aktivity v hale REHAU
jsou v plném proudu: v současnosti se sem nastěhovali
na umělý koberec hokejisté se svou „suchou“ přípravou.
Posilují, hrají kolektivní hry, běhají. V době prázdnin
(mt)
bude hala k dispozici i jiným organizacím.

Třebovský talent Rotter ml. překvapil renomované svitavské jezdce

V sobotu 22. dubna se roztočil karusel 10 cyklistických závodů, známý jako Třebovský Cykloman. Již po šestnácté. Tradiční prolog nebyl zcela
tradiční, jeho trasa spojovala sice znovu Křenov
a Moravskou Třebovou (9 km), tentokráte se jela
v obráceném sledu. Na reakce závodníků: „Kdo
vymyslel úvod do kopečka? Potřebuji z kopce,“
odpovídali organizátoři CK Slovan s nadhledem:
„Aspoň se zahřejete, z kopce byste dnes v té zimě

zmrzli!“ Za podstatné účasti cyklistů z regionu se
s nadšením pustilo do boje 56 účastníků, aby ukázali svou připravenost a ambice. Vesměs se favoritům
dařilo „bodovat“. První šestice mezi sebou měla
rozestupy pouhých 6 sekund (s výjimkou vítěze),
ostatní zvládli trať v rozmezí dalších 15 minut. Bonusem všem byl zisk prvních bodů do pořadí soutěže O nejlepšího cyklistu Moravská Třebové 2016.
Všechny překvapily výkony nadějné moravskotře-

bovské mládeže, která už přerostla domácí podmínky (juniorka M. Hájková, loňská dvojnásobná mistryně ČR či Kamila Orálková, která si v biatlonové
přestávce odskočila k cyklistice). Nejkvalitnější výkon předvedl Michal Rotter jr. (syn trojnásobného
Cyklomana), jemuž nestačili ani matadoři svitavské
cyklistiky. Organizátoři byli spokojeni, stejně jako
ti, kteří tu každoročně měří své síly.
Podrobnější informace/výsledky na www.cykloman.cz (mt)
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Fotbalisté se blíží do finále

Od počátku jara střídal Slovan lepší okamžiky s horšími, ale v poslední době se jeho výkonnost stabilizovala, fotbal není špatný, chybí více gólů. Průběžné
umístění je bezproblémové. Dokonale finišuje záloha
- „béčko“. Z 5. místa po podzimu již atakuje prvenství
a aspiruje na případný postup. Dorost v časech generační obměny předvádí „divoké“ výsledky. Oba žákovské týmy v krajské přeboru (mladší, starší) postoupili
do závěrečné nadstavby o konečné umístění v P. k.

A muži (KP)
A muži - Choceň 2:0 (2:0) Branky: Polák, Murin
A muži - Třemošnice 2:0 (1:0)
A muži - Žamberk 1:0 (1:0) Branky: Strnad
Česká Třebová - Muži A 2:1 np (1:1) Branky: Vančura
A muži - Holice 0:1 np
A muži - Dolní Újezd 2:1(1:0) Branky: Švanda, Žouželka
Průběžné pořadí: 7. místo 25 11 6 8 43:30 41 bodů
Více výsledků www.skpslovan.cz.
(mt)

Úspěchy střelců

Tituly mistrů republiky za rok 2016 pro střelecký
klub mládeže PS SBTS Moravská Třebová:
Družstva vzduchová puška kategorie A
Beneda, Šulcová, Mikulecký
Družstva branný víceboj mládeže kategorie C
Škrabalová, Přidal, Neumann
Družstva vzduchová pistole kategorie B
Přidalová, Škrabalová, Dvořáková
Jednotlivci vzduchová puška a pistole kategorie B
Škrabalová Kristýna
Jednotlivci vzduchová puška kategorie C
Přidal František
(zr)

Citius, Altius, Fortius
(Rychleji, výše, silněji)

Krédo olympijských her se v současnosti naplňuje
v činnosti sportovní organizace TJ Slovan Moravská
Třebová, z. s., jak mj. zaznělo na valné hromadě za
rok 2016. Měla standardní program, nadto byla však
doplněna o řádnou volbu výboru (VV) a předsedy na
léta 1017–2023. TJ Slovan je garantem tělovýchovy ve
městě už 60 let. Rozšiřuje se členská základna – t. č.
1259 osob sdružených v 13 oddílech. Kromě permanentně pobíhajících pozitivních změn v řízení se stupňuje i množství famózních akcí. Úvodem valné hromady stávající předseda P. Charvát zhodnotil dosavadní
činnost a ocenil přínos všech, kteří VV a oddíly řídili
a usměrňovali k potřebám sportovců. „Slovan je velká
organizace, ne s nepodstatnými výdaji, vše se daří díky
podpoře města, jež vytváří přijatelné zázemí.“ V roce
2016 hospodařil Slovan účelně. V příjmové položce
11,648.000 Kč činil podíl města 7,479.000 Kč, dotace sportovních svazů 725.000 Kč. Ve výdajové položce
bylo 12,789.000 Kč, z toho zajištění sportovní činnosti
3,019.000 Kč. Minusové saldo jde na vrub větších odpisů majetku. Rozpočet na rok 2017 má podobné parametry. Příjmy a výdaje jsou v rovnováze (11,845.000
Kč), třetinu pohltí zajištění sportovních činnosti. Větší
dotace sportovních svazů (800.000 Kč) jsou však desetkrát nižší než finanční příspěvek města. Příští perspektivy na úseku sportu ve městě nastínil V. Mačát,
zástupce MěÚ. „Záměr úřadu je konstantní, tzn. dle
možností rozvoj sportovní infrastruktury. Město akceptuje většinu požadavků oddílů. Ve hře jsou nyní varianty: umělá tráva - rekonstrukce plaveckého bazénu,
zázemí na Knížecí louce, víceúčelová hala, single-treky
od Pastýřky, cyklopruhy ul. Olomoucká, Lanškrounská ad. O reálnosti a prioritách se rozhodne v průběhu
roku 2017 v závislosti na možných dotacích.“ Tvářnost
sportování je pestrá, různorodá, aktivní, týká se celého
věkového spektra. Tato podnětná slova byla potvrzena
v diskuzi, když zástupci jednotlivých 13 oddílů přiblížili činnost a úspěchy své činnosti. Předsedou TJ Slovan se v následujících volbách opět stal Pavel Charvát
(ve funkci od roku 2005). Výkonný výbor do potřebné
„devítky“ doplňují dále: Matuška J. (atletika), Doležel
J. (cyklistika), Dokoupil V. (fotbal), Kavan (hokej),
Maděra J. (stolní tenis), Vopařil J. (tenis), Garguláková M. (volejbal), Plch J. (ASPV).
(mt)

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Vítěze střeleckých soutěží přijal na radnici
starosta města Miloš Izák
Foto: archív

Okresní kolo OVOV

V okresním kole OVOV – Olympijský odznak, které
se konalo 24. 4., se ve skupině jednotlivců představilo
104 soutěžících, mezi smíšenými skupinami tvořenými
čtyřmi chlapci a čtyřmi dívkami se utkalo 8 družstev.
Žáci ze základních škol a víceletých gymnázií z okresu Svitavy měřili své síly v pětiboji, konkrétně v hodu
medicinbalem, trojskoku, v dělání kliků, přeskoku přes
švihadlo a ve volitelných disciplínách plavaní, driblingu či běhu na 1000 m. Žáci naší školy předvedli
vynikající výkony. Za pomoc při organizaci okresního
kola OVOV patří poděkování studentům STŠ MO
Moravská Třebová.
Výsledky:
Družstvo: 1. místo – postup do krajského finále
(1. 6. 2017)
Jednotlivci:
r. 2007 – 1. místo Vít Žouželka a Lucie Brdíčková
3. místo Tadeáš Ladra a Laura Kubínová
r. 2006 – 1. místo Bruno Zeman a Natálie Kasalová
2. místo Matěj Šimon
3. místo Tobiáš Kligl
r. 2005 – 1. místo Lucie Dolečková
3. místo Ondřej Peškar
r. 2004 – 1. místo Jakub Dostál
3. místo Tereza Kolářová
r. 2003 – 1. místo Jan Žouželka a Eliška Cedzová
2. místo Tomáš Horáček a Kamila Orálková
3. místo Radek Cápal
ročník 2002 – 1. místo Martin Šmerda a Hana Hájková
2. místo Lukáš Soukal
3. místo Nicole Vacková
Tereza Klímová

Sportovní červen

Atletika
1. 6. 9:00 - krajské kolo OVOV (hřiště II. ZŠ,
ul. Palackého)
Fotbal
3. 6. 10:00 Žáci (OP) - Jaroměřice
3. 6. 14:30 B muži - Hradec n/Svit.
3. 6. 17:00 Dorost - Choceň
4. 6. 9:30 Žáci starší - Vysoké Mýto (nadstavba o 5. místo)
10. 6. 11:15 Žáci mladší - Hlinsko (nadstavba
o 1. místo)
10. 6. 17:00 A muži - Hlinsko
17. 6. 9:30 Žáci starší - Hlinsko (nadstavba
o 5. místo)
17. 6. 11:15 Žáci mladší - Vysoké Mýto (nadstavba o 1. místo)
17. 6. 13:00 Žáci (OP) - Pomezí
17. 6. 14:30 Dorost - Holice
17. 6. 17:00 B muži - Opatov
Cyklistika
11. 6. Městské cross country (5 km; 60 minut +
1 kolo). O pořadí rozhoduje počet ujetých kol
a čas - 4. závod seriálu Cykloman 2017, 11:00
náměstí TGM před budovou radnice.
15. 6. 9:00 Knížecí louka (pro školy) - Hledá
se vítěz
Tenis
10. 6. 10:00 Slovan M. Třebová A - Tenis Nová
Paka A
24. 6. 10:00 Slovan M. Třebová A - TO Svitavy

BACH 2017

Více než kopa bikerů (z toho 9 žen, nejstarší účastník
71 let) se seřadila na startu 17. ročníku BACH, orientačního závodu dvojic, nedílné součásti seriálu Cykloman
2017. Letošní trať byla opět zajímavá, vedla okolo města v perimetru 15 km. Kopce sice nechyběly, ale nebyly
tak brutální, nadto přibylo kontrol. Favority nebylo třeba
dlouho hledat, zvláště když byli přítomni Schneiderovi,
Doleželovi na dvojkole či silné duo Štěpař - Antl. Řada
dvojic kalkulovala s koeficientem (podle věku či pohlaví). První pětice v cíli absolvovala 14 kontrol (nejvíce
mladíci Schön - Kvapil 15). Celkově dominovali veteráni, kunčinští čerti trumfli Třebováky. Doležel na osmé
prvenství nedosáhnul (s třemi různými sparingpartnery),
naopak popáté na stupeň nejvyšší vystoupali Schneiderovi (vítězové z let 2003, 2005, 2006 a 2008). Pohodový
závod byl poznamenám půlhodinovou průtrží, z níž se
některým povedlo vykličkovat, jiní naopak ztratili díky
překročenému časovému limitu (penalizace) lepší umístění. V cíli všechny čekala pochopitelná úleva, kterou
nejlépe definovali vítězové: „Možná bylo lepší v klidu
domova dívat se na televizi, ale pocit z prvenství po totálním vyčerpání je neopakovatelný.“ Organizátor z CK
V. Dokoupil dodává: „Spokojenost závodníků je odměnou za celotýdenní úsilí s přípravou závodu.“
Podrobnější informace najdete na www.cykloman.cz (mt)

Atleti zahájili účinkování v 1. lize
Atletická liga má za sebou ouverturu na stadionu
v Hradci Králové. Bojů ve skupině B se zúčastnilo 193
závodníků tradičních a kvalitních týmů. „Pro letošní
rok nemáme žádné nové posily. Naše strategie je závodit jako Moravskotřebováci a nenabírat cizí závodníky,
kteří nezapadají do party. K oporám týmu budou patřit
zejména Ondra Svoboda (vytrvalostní běhy), Peter Samuelis (dálka, oštěp, trojskok), Tomáš Čelko (vytrvalostí běhy, 800m, 400m př.), Jaroslav Žouželka (100m,
200m, 400m), Jaroslav Matuška (800m, 1500m), Jiří
Nárovec (100m, 200m, 400m). Jedinou novou posta-

vou pro tuto sezonu je Jan Štěpánek ze Svitav (skok
do výšky),“ prozradil před startem předseda J. Matuška
a dodal: “Naše cíle pro tento rok jsou spíše skromnější
a rádi bychom neskončili poslední. Soustředíme se zejména na boj s Kolínem a Jabloncem n/N.“ Třebovští
závodníci pro úvodní zápolení vytvořili akceschopný
výběr, což dokázali úspěšným vystoupením a slušným
bodovým ziskem. Početně silná skupina (26 závodníků, kteří zasáhli do bojů o body) potvrdila svou formu
a v náročném zápolením s elitou hrála důstojnou roli.
Přehled výsledků na www.akmtrebova.cz
(mt)
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