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František Matoušek oceněn za dlouhodobý
přínos pro Moravskou Třebovou
Ve čtvrtek 17. května proběhlo v obřadní síni moravskotřebovské radnice slavnostní předání Ceny
města za rok 2017. Z rukou starosty města ji převzal bývalý učitel, historik, fotograf a sportovní
nadšenec František Matoušek. Stal se zároveň
prvním oceněným, který obdržel novou podobu
ceny – stříbrnou plaketu s jeho jménem a portré-

tem, doplněnou o pamětní listinu z ručně vyrobeného papíru. „Rád bych dodal, že jsem pouze
obyčejný člověk, mými hodnotami je pokora
a skromnost. A teď najednou Cena města, vždyť
já snad ani neumím žít se slávou! V každé své práci se snažím najít zalíbení tak, aby mě daná činnost bavila. Často s oblibou říkám, že je lepší se
opotřebovat, než zrezivět. Lidé o mně
říkají, že jsem spontánní člověk. Když
jsem se před časem dověděl, že obdržím ocenění, tak jsem si řekl, že to
slavnostní předání asi nepřežiju. Nakonec jsem to snad ustál a věřím, že se
to všem přítomným líbilo. Chtěl bych
poděkovat zástupcům města za ocenění mé dosavadní práce a tanečnicím
z pohybového studia Háčko za milé
vystoupení během předávání ceny,“
dodal František Matoušek.
Město Moravská Třebová při rozhodování o laureátovi zohlednilo přede-

vším jeho dlouhodobě
vykonávanou záslužnou
činnost v oblasti propagace města. Od doby
vzniku univerzity třetího věku je František
Matoušek každoročním lektorem v oblasti historie a literatury. V letech 1995-2011 se podílel na vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů. Již mnoho let se
aktivně účastní organizování a propagace výstavy
Moravská Třebová, jak ji neznáme. Je dlouholetým vystavovatelem fotografií, jimiž dokumentuje změnu tváře města v průběhu času. Úspěšně
se ujal také nelehkého úkolu doplnění kroniky
města Moravská Třebová za období 1971-1976
a 1987-1989. Své historické znalosti uplatňuje
také v Komisi památkové péče. V Moravskotřebovském zpravodaji zajišťuje každý měsíc celou
sportovní část vydání.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Alois Bílek – Sportovní výkony navzdory věku

Blahopřání
k životnímu jubileu

V úterý 8. května proběhl již 43.
ročník tradičního Dětřichovského memoriálu, který je nejen významnou sportovní událostí, ale
i připomínkou obětí žen různých
národností během 2. světové války v pracovním táboře za obcí
Dětřichov u Moravské Třebové.
Na start se i letos ve věku 84 let
postavil Alois Bílek, čímž si připsal
rekordní 32. účast v řadě. Obdiv
ale zaslouží především jeho výkon,
kdy trasu závodu o délce 8,1 kilometru absolvoval v čase 59:59.
„Na startu závodu mám vždy obavy z toho, abych
vůbec doběhl do cíle. Nejen kvůli dobrému pocitu z odvedeného výkonu, ale také kvůli tanečním.
Kdybych nedoběhl, tak by si ze mě žáci a kolegové jistě dělali legraci.“ Letošnímu ročníku závodu
přálo počasí i přízeň diváků podél trati. „Velmi
mě potěšily jejich ovace a povzbuzování ve chvíli, kdy jsem dobíhal do cíle. Musím přiznat, že během závodu si nechávám rezervu, abych to v cíli
mohl rozpálit a patřičně se předvést,“ říká s úsměvem Alois Bílek a jedním dechem dodává: „Jestli
mi dá Bůh zdraví, poběžím i příští rok.“ V dobré

tělesné kondici Aloise Bílka udržuje celoživotní vztah k tanci, který je
dle jeho slov fyzicky velmi náročný.
„Ještě během studií jsem vyhrál konkurz do Národního divadla, kde jsem
působil v představení s názvem Jiříkovo vidění. Vybrala si mě tam choreografka, která předtím stejně jako já
působila v tanečním souboru Julia Fučíka. V Rakovníku jsem působil jako
učitel společenského tance a v roce
1957 jsem tam založil vlastní taneční
soubor s názvem Rakovan.“ Více než
zmíněných uměleckých a sportovních
výkonů si Alois Bílek cení svých úspěchů ve stepu. „S představením Národního divadla jsme projeli celou Evropu a získali tak spoustu zkušeností
a zážitků. Asi nejvýraznější vzpomínku ve mně
zanechalo vystoupení v rámci Týdne světové kultury 2014 ve Španělsku, kde jsem dokonce stepoval s gorilou. Došlo k tomu nedopatřením díky
kolizi s jiným vystoupením. Během mého čísla
začala po pódiu pobíhat gorila, které jsem musel
během tance uhýbat. Byl to neplánovaný, ale o to
větší a zábavnější zážitek,“ uzavírá s úsměvem
Alois Bílek.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Nenechte si ujít Dny slovenské kultury
v termínu 21.–30. června v Moravské Třebové.
Více informací o programu naleznete v kulturním přehledu na str. 9.

V květnu oslavil 80. narozeniny Miloslav Kužílek, který se v našem městě dlouhodobě angažuje
především v oblasti historie. Od roku 1994 působí jako předseda Komise památkové péče Moravská Třebová. Jako průvodce ve volných chvílích
ochotně seznamuje zejména návštěvníky Moravské Třebové s krásami a zajímavostmi městské
památkové rezervace. Podílel se také na vydání
knihy s názvem Moravská Třebová a okolí na starých pohlednicích. Svými zajímavými historickými příspěvky dlouhodobě přispívá do místního tisku. Tímto mu co nejsrdečněji blahopřejeme
k jeho životnímu jubileu a přejeme mnoho zdraví
a úspěchů do dalších let.
Miloš Izák, starosta
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Informace z úřadu
Výsledky Průzkumu spokojenosti
obyvatel města Moravská Třebová

Občané měli během ledna a února možnost vyjádřit svůj názor v rámci průzkumu spokojenosti obyvatel, který je nedílnou součástí přípravy
nového strategického plánu rozvoje města. Nyní
máme k dispozici podrobné výsledky průzkumu,
jehož cílem bylo získat nezávislou zpětnou vazbu
například na kvalitu života ve městě, bezpečnost
nebo spokojenost s poskytováním informací.
Výsledky průzkumu ukazují, že většina obyvatel města si přeje být informována, případně
se chce zapojit do tvorby strategického plánu.
Mezi okruhy témat, kterým by podle nich měla
být věnována pozornost, patří oblast bezpečnosti
ve městě, oblast opravy a údržby silnic a chodníků a také celková dopravní dostupnost města
včetně organizace dopravy ve městě samotném.
Občané jsou spokojeni s poskytováním informací o dění ve městě, většina z nich pravidelně sleduje Moravskotřebovský zpravodaj. Z hlediska
celkového hodnocení jednotlivých charakteristik města lze pozorovat spokojenost se životem
ve městě a možnostmi třídění a nakládání s odpady. Naopak nejhůře byla hodnocena dostupnost a kvalita zdravotní péče. Obyvatelé města se
v průzkumu vyjádřili také k možnostem využití
volné plochy po demolici objektu v ul. Svitavské.
Z výsledků vyplývá, že 41 % občanů by si přálo vybudování bazénu s délkou 25 m a wellness,
32 % kulturní zařízení se společenským sálem,
9 % víceúčelovou sportovní halu, 7 % vybudování nových bytů, 5 % vybudování nového domova
pro seniory, 4 % vybudování parku a 2 % zajištění parkovacích míst. Podrobné výsledky naleznete v aktualitách
Evropská unie
Evropský sociální fond
na webových stránOperační program Zaměstnanost
kách města.
Projekt Moravská Třebová - tvorba strategického
plánu města a zavedení metody kvality CAF je spolufinancován z Evropského sociálního fondu EU.

Přebalovací pult pro malé děti
k dispozici na městském úřadě

Vedení města podniklo další krok ke zvýšení přívětivosti úřadu vůči jeho klientům. Ve snaze vytvořit místo přátelské k rodině s dětmi, byl v budově v ulici Olomoucká
instalován
přebalovací
pult pro malé děti. Přebalovací pult včetně měkké
podložky a odpadkového
koše se nachází v přízemí
úřadu v ulici Olomoucká
v prostorách dámských
toalet. Na jeho umístění upozorňuje piktogram
na dveřích č. 111.

Bleší trh v červnu

Z města

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

V sobotu 30. 6. od 8:00 do 12:00 hodin budete
mít opět možnost navštívit bleší trh, který najdete jako obvykle na dvorečku naproti Třebovské
restauraci v ul. Cihlářově v Moravské Třebové.
Můžete zde nakoupit nebo naopak prodat přebytečné hrníčky, knížky, obrázky, časopisy, něco
pro kutily nebo chovatele, nářadí, hračky nebo
třeba koloběžku. Prodávat a nakupovat může
každý. Nepotřebujete žádné povolení. Pouze
živnostník musí mít oprávnění k prodeji. Jako
prodejní zařízení stačí starý kufr nebo ubrus. Příprava prodejního místa je od 7:30 hodin.
Jana Fabianová, odbor majetku města

Využijte možnosti zasílání aktualit
do e-mail

Aktuální informace o dění ve městě snadno
a rychle. Přesně to nabízí často opomíjená funkce na webových stránkách města, která občanům umožňuje automatické zasílání vybraných
aktualit nebo údajů z úřední desky. Pro aktivaci
funkce stačí využít tlačítko Aktuality e-mailem,
které se nachází na webových stránkách http://
www.moravskatrebova.cz nalevo od kalendáře
akcí. Každý uživatel si zde může vybrat, který
okruh informací chce nechat zdarma zasílat na
svoji e-mailovou adresu (aktuality, články z vybraných sekcí, oznámení o vývěskách na úřední
desce apod.).
Další funkcí na webových stránkách města je
záložka Otázky a odpovědi, kde může každý
občan položit libovolnou otázku, na kterou mu
odpovědný pracovník úřadu odpoví. Upozorňujeme, že dotazy nesmí být vulgární povahy a tazatel musí být řádně podepsán (na anonymní dotazy nebude reagováno).
Václav Dokoupil, mluvčí města

Změna ve složení zastupitelstva města

Dne 10. května obdržel starosta města písemnou
rezignaci RNDr. Josefa Ošťádala na jeho mandát
člena Zastupitelstva města Moravská Třebová
za volební stranu Občanská demokratická strana. Novým členem zastupitelstva města se stal
dnem 11. května první náhradník za tuto volební
stranu, kterým je Ing. Pavel Charvát.
Stanislav Zemánek, tajemník

Zprávy z MTU3V
Zájezd do Senátu ČR

Dne 3. 5. se posluchači MTU3V zúčastnili na pozvání senátora R. Martínka zájezdu
do Senátu ČR. Zážitků jsme posbírali velké
množství, krásná zahrada Valdštejnského paláce, množství soch, uchvátili nás pávi a sovy,
jezírka, kašny a další krásné prostory. Poté
jsme prošli přes bezpečnostní rámy do Valdštejnského paláce. Pan Martínek se nám snažil přiblížit dobu Valdštejna i z pohledu MT,
která v té době patřila mezi významná města.
Zaujaly nás prostory i mobiliář. Je vidět, že
naši předkové krásu a umění intenzivně vnímali a uměli si těchto hodnot vážit. Po obědě jsme více než hodinu s panem Martínkem
debatovali o Senátu, o Moravské Třebové
a o tom, co v našem regionu vylepšit. Pak následovala prohlídka prostor, kde zasedají naši
senátoři. Odzkoušeli jsme si, jak se v těchto
lavicích sedí a někteří z nás si i u řečnického
pultu zařečnili. Děkujeme panu Martínkovi za pozvání a prohlídku krásných prostor
Valdštejnského paláce a velice zajímavé přiblížení historie především z pohledu historika
a patriota MT.
M. Moravcová, MTU3V

Bezpečnostní řetízky na kliku pro
naše seniory

Vzhledem k tomu, že staří lidé se často stávají
snadným terčem pachatelů, kteří se pod různými
záminkami snaží vloudit do jejich bytů, budeme i letos pokračovat v instalaci řetízků na kliky. Řetízky se budou instalovat zdarma. Občané města Moravská Třebová ve věku nad 65 let
a osoby zdravotně hendikepované se v případě
zájmu o instalaci řetízků mohou obracet na koordinátorku prevence kriminality Hanu Navrátilovou, tel. 461 353 055 nebo 731 131 261, e-mail:
hnavratilova@mtrebova.cz.
Hana Navrátilová, koordinátorka prevence kriminality

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 2018 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 127 občanů
ČR. Během měsíce dubna 2018 se do Moravské Třebové přistěhovalo 17 obyvatel, odhlásilo 14 obyvatel, zemřelo 8 občanů a narodilo
se 7 dětí. V rámci Moravské Třebové v dubnu
změnilo trvalý pobyt celkem 15 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 122
cizinců s povolením k pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
k 30. 4. 2018 evidováno 10 249 osob.
Průměrný věk občanů ČR v Moravské Třebové
k 30. 4. 2018 činí celkem 44,05 roků, z toho
u mužů je to 42,11 let a u žen 45,88 let.
V měsíci dubnu se v Moravské Třebové uskutečnily 3 svatební obřady.
(ln)

Univerzita třetího věku na výletě

Přestože školáky výlety po naší krásné zemi teprve čekají, posluchači univerzity třetího věku
mají letošní výlet už jenom ve vzpomínkách.
Školní rok univerzity končí v březnu a v dubnu
je tradice uspořádat exkurzi a tím odstartovat
půlroční prázdniny. Tentokrát se dva autobusy plné veselých účastníků vydaly do města
Brna. Prvním cílem byly skleníky Botanické
zahrady Přírodovědné fakulty v Brně. Krátký
čas před vstupem jsme strávili prohlídkou venkovní expozice. Samotná prohlídka skleníků
byla s výkladem průvodkyně. Poprvé někteří
z nás mohli vidět, jak vypadá kávovník, kakaovník a další tropické rostliny. Řádně vyhřátí ze skleníků jsme pokračovali do další části
Brna na Kraví horu. Tam je Hvězdárna s planetáriem. Přivítala nás krásná moderní budova a také příjemná průvodkyně. V poloze ležmo v pohodlných křeslech jsme pozorovali
hvězdnou oblohu, která se rozprostřela na kupoli nad námi. Zhruba hodinový výklad v nás
zanechal velmi dobrý dojem. S něčím tak zajímavým a poučným se člověk často nesetká.
Plni dojmů jsme se vydali na zpáteční cestu
a už teď se všichni těšíme na listopad, kdy se
sejdeme v hojném počtu při zahájení 19. roč.
MTU3V. Pevně věříme, že vedení města nám
nadále bude věnovat pozornost a opět pomocí finančního příspěvku na exkurze nám
umožní další vzdělávání.
M. Alexandrová

Z města

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Morový sloup se dočká opravy po 25 letech
Dne 24. dubna byla zahájena oprava morového
sloupu na náměstí T. G. Masaryka v Moravské
Třebové. Předpokládaný termín dokončení je
nejpozději v prosinci letošního roku. Významná
barokní památka z maletínského pískovce byla
zbudována v letech 1716–1718 pod dohledem
olomouckého měšťana a cechovního sochaře
Jana Sturmera. Vznik morového sloupu podmínila morová epidemie, která postihla město v roce
1715. „Opravy budou realizovány restaurátorem
Danielem Bartošem s celkovými náklady přes 1,6
mil. Kč. Nejnákladnější položkou bude oprava
a doplnění poškozených míst,“ uvedla Eva Štěpařová z odboru rozvoje města. V minulosti byl

morový sloup šestkrát opravován či restaurován,
například v roce 1906 se dle odborníků nacházel
v dezolátním stavu. Až v roce 1957 došlo k výraznější opravě sloupu, kterou provedl Olbram
Zoubek a kolektiv umělců. Tehdy byl zajištěn
zejména havarijní stav usazení sloupu na soklu
a usazení sochy panny Marie na hlavici sloupu.
Zatím posledním zásahem byly restaurátorské
práce z roku 1993. „Současný stav vyžaduje důkladné očištění a opravu kritických míst a ploch.
Odborný zásah bude zahrnovat také zpevnění
kamene, revizi zlacených prvků, barevnou retuš
a doplňující restaurátorský průzkum,“ doplnila
Eva Štěpařová. Václav Dokoupil, mluvčí města

Nepropásněte možnost a získejte domácí kompostér
Za splnění pěti základních podmínek může každý občan zdarma požádat o domácí kompostér.
Vyplněné žádosti lze do 30. června odevzdávat
na odboru majetku města, nám. T. G. Masaryka č.
o. 29, nebo na OIC MěÚ, ul. Olomoucká č. o. 2.

Kompostér může získat každý občan, který:
1) Má trvalý pobyt v obci Moravská Třebová.
2) Je vlastníkem (spoluvlastníkem) zahrady
u rodinného nebo bytového domu, NEBO
je nájemcem zahrady u rodinného nebo
bytového domu, NEBO je vlastníkem
nebo nájemcem zahrady v zahrádkářské
kolonii.
3) Nemá evidovaný dluh vůči městu.
4) Je zapojený do systému MESOH.
5) Podal žádost do 30. 6. 2018.

Prvotně bude kompostér vydán občanovi, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem zahrady
u rodinného nebo bytového domu. Poté budou
kompostéry poskytnuty nájemcům zahrad u rodinného nebo bytového domu. A jako poslední
budou kompostéry vydány vlastníkům nebo nájemcům zahrady v zahrádkářské kolonii. Kompostér bude vydán vždy jen jeden na jednu zahradu, rodinný dům nebo bytový dům. Formulář
žádosti o kompostér a kompletní informace jsou
k dispozici na webových stránkách města v záložce Nový systém sběru odpadů.

Jak správně kompostovat?

Během práce na zahradě se během roku vytváří
množství zeleného zahradního odpadu. Často se
stává, že jej obyvatelé vyhazují do kontejneru,
nebo ho spalují a znepříjemňují tak život sousedům v okolí. Ideálním způsobem jak naložit
s bioodpadem je ale kompostování, které je šetrné k přírodě a navíc díky němu získáme kvalitní
hnojivo. Níže uvádíme několik užitečných tipů,
jak kompostér správně využívat:

Volba místa

Není ideální vystavovat kompostér celodennímu
přímému slunci (lepší je polostín). Zároveň je
vhodné jej umístit do přímého kontaktu se zemí,
čímž se zlepší přístup mikroorganismů a půdních
organismů ke kompostování materiálu. Užitečné

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje 8. a 11. června - dovolená
Zástup pro akutní stavy MUDr. Madron,
Městečko Trnávka ve svých ordinačních
hodinách, tel. č. 461 329 139

bakterie a půdní organismy, které se starají o rozklad zeleného odpadu, potřebují
kromě živin i neustálý
přísun vzduchu a dostatek vlhkosti. Platí
však i pravidlo, že čím
jsou částice kompostu menší, tím je mezi
nimi méně dutinek, kde se může udržet vzduch.
Bez něj kompost pouze hnije a zapáchá. Proto je
třeba kompost čas od času provzdušnit. Vyzrálý
kompost má hnědou až tmavohnědou barvu, drobovitou strukturu, nezapáchá, ale voní jako lesní
půda. Nezapomínejte na dostatečný prostor kolem zásobníku na manipulaci s nářadím.

Co patří do kompostu?

Do kvalitního kompostu je ideální co nejrůznorodější a nejjemnější směs materiálů (tráva, listí, seno, sláma, plevel, hnůj, trus, piliny, dřevní štěpka, káva, čaj, podrcené skořápky z vajec
atd.). Zbytky vařených jídel se doporučují dávat
jen v malých množstvích. V kompostu by se naopak neměly objevit zbytky masa, ryby, mléčné
výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z dřevotřísky, uhynulá zvířata, chemicky ošetřené
zbytky atd. U hůře rozložitelných materiálů (uhlíkatých), jako jsou dřevo, tvrdší části zeleniny
či stonky starších rostlin, platí základní pravidlo,
že čím jsou částice menší, tím rychleji se zkompostují. Měkké šťavnaté materiály (dusíkaté),

jako je hnůj, posečená tráva, kuchyňský bioodpad, jsou snadno
rozložitelné, proto není třeba je
zmenšovat na menší části. Dobrý
rozklad zajistí vyvážené míchání
materiálů. Platí, že dusíkaté materiály bychom měli směšovat s uhlíkatými a jejich objemový poměr
by se měl přibližovat k 1: 1.
Postup pro vydání kompostéru:
1) Žadatel vyplní formulář a zanese jej na
odbor majetku, nebo na OIC.
2) Odbor majetku ověří splnění podmínek.
3) Po ověření bude občan vyzván k podpisu smlouvy o výpůjčce a následném
darování kompostéru. Při podpisu
smlouvy každý obdrží informativní
příručku o kompostování v zahradních
kompostérech.
4) Podepsanou smlouvu občan přinese na
technické služby, kde mu bude kompostér vydán.
5) Kompostéry budou vydávány od
30. května v areálu technických služeb
vždy ve středu od 14:30 do 17:00 hodin
a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Pro
vydání kompostéru je nutné mít s sebou
podepsanou smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Moravská Třebová jde vstříc elektromobilitě
Na začátku května byla poblíž
aquaparku uvedena do provozu
první nabíjecí stanice pro elektromobily v Moravské Třebové. Snahou o podporu rozvoje
elektromobility a moderních
technologií tak město reaguje
na koncept inteligentních měst
(Smart cities). Uživatelé zaregistrovaní do systému EVmapa
si zde mohou dobít elektromobil bez časového omezení za cenu dle spotřebovaných kWh. Zájem o oblast elektromobility
souvisí s důrazem na péči o životní prostředí.
Využíváním moderních technologií lze přispět
ke snižování emisí a úspoře provozních nákladů. „Přitom stávající infrastruktura dobíjecích
stanic v Česku stále nedostačuje vzhledem
ke všeobecnému trendu rozvoje elektromobilů.
Proto jsme rádi, že Moravská Třebová prostřed-

nictvím nové stanice pomáhá
alespoň částečně tuto situaci řešit,“ uvedl starosta Miloš Izák.
Na vybudování nabíjecí stanice
se město podílelo společně s firmou LUKYsystem, která zajistila dodávku a instalaci celého
zařízení. „Naším úkolem bylo
vybudovat betonový základ pro
nabíjecí stanici a zajistit přípojku s dostatečným jističem
na příkon. Jediným místem, které splňuje uvedené požadavky je lokalita u moravskotřebovského aquaparku poblíž chladícího zařízení zimního
stadionu. Nabíjecí stanice bude očividně hojně
využívána, již během prvního týdne od zahájení jejího provozu si zde elektromobil dobilo pět
uživatelů,“ upřesnila Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Václav Dokoupil, mluvčí města
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Aktuálně

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.

Pekelné guláše se
stávají tradiční akcí
Jak bývá zvykem před volbami, každá strana či sdružení
se snaží přijít s volnočasovým programem pro veřejnost.
My neradi zapadáváme do klišé pódia s proslovy. Vymysleli jsme tedy akci uprostřed přírody, které se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie. Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů byla správnou volbou. Zájem
ze strany účastníků byl velký. Přípravu nikdo nepodcenil. Musíme poděkovat všem návštěvníkům. Přiznáváme, že tak ohromnou návštěvností jsme byli zaskočeni a
mile překvapeni. Již nyní plánujeme vylepšení na příští
rok. Je jasné, že Pekelné guláše se nesmazatelně vepíší
do kalendáře akcí města Moravská Třebová.
Sdružení nestraníků – Srdcem Třebováci, pořadatelé akce

Z města
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Zprávy ze Zdravého města
Střevotour – Onkologická
prevence blíže lidem

Ve středu 16. května proběhla pod záštitou
Zdravého města ve spolupráci s Onkomajákem,
z.s., akce prevence rakoviny tlustého střeva.
Maketa tlustého střeva vzbudila velký zájem.
Návštěvníci byli, dle sdělení průvodců, velmi otevření a zvídaví. Zájemcům se rozdalo
více než 200 kusů testů. Jsem velmi potěšena,
že o tuto akci byl mezi lidmi tak velký zájem.
Doufáme, že se nám v budoucnu podaří připravit akci zaměřenou na prevenci rakoviny plic.

Den Země v režii DDM

V pátek 20. dubna připravili zaměstnanci DDM
pro děti z mateřských škol a žáky z 1. stupně základních škol bohatý program plný soutěží a her
s názvem Krtkovo putování po planetě Zemi zaměřený na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. V prostorách parku u muzea se během
dopoledne vystřídalo celkem 465 dětí z Moravské Třebové a okolí, nepočítaje v to veřejnost.
Nenápadnou formou byly děti vedeny k ekologickému smýšlení a k ochraně přírody a nutno říci,
že děti si hry a soutěže pořádně užily. Děkujeme

studentkám a studentům Gymnázia
Moravská Třebová,
kteří s velkou chutí
a nasazením pomáhali na jednotlivých stanovištích dětem zvládnout soutěžní úkoly. Děkujeme
kulturním službám za vytvořené zázemí a spolupráci. Velký dík posíláme také zaměstnancům
firmy VHOS, a.s., kteří se postarali o občerstvení
pro všechny soutěžící. Celou akci podtrhlo krásné slunné počasí.
Ludmila Lišková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Nové chodníky směrem do Sušic a k Rehau už slouží občanům
Jako první z dvojice investic byla dokončena
stezka pro chodce a cyklisty v ulici Olomoucká, vedoucí od odbočky na Linhartice směrem
k parkovišti firmy Rehau. „Byl tak umožněn
bezpečný pohyb chodcům, cyklistům a především zaměstnancům výrobního závodu, kterých
neustále přibývá. Celkové náklady na výstavbu
stezky dosáhly 7,3 mil. Kč. Do toho je započítán také příspěvek SFDI ve výši 5,9 mil. Kč,“
uvedl místostarosta Pavel Brettschneider.
Druhou investiční akcí je oprava chodníku
v ulici Lanškrounská směrem do Sušic, díky
čemuž došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců.
„Realizace byla zahájena minulý rok a hotovou stavbu jsme převzali v průběhu května.
Problematickou částí projektu bylo křížení ulic
Lanškrounská a Nádražní. Dle původních plánů

Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Olomoucká

zde měl vyrůst ostrůvek, projíždějící kamiony
by ale vlivem nedostatku prostoru poškozovaly okraje chodníku. Náhradním řešením se tak
stalo vynechání ostrůvku a realizace místa pro
přecházení chodců, které zjednoduší pohyb kamionů v obou směrech. Celkové náklady projektu dosahují částky 8,2 mil. Kč, z čehož je 4,3
mil. Kč požadováno jako příspěvek ze SFDI,“
uvedl místostarosta.
Několik dotazů ze strany občanů bylo v nedávné době směřováno k problematice parkování
u prodejny Quanto v Sušicích. Nový chodník
je zbudován také u pozemku před bývalou hospodou, který je v soukromém vlastnictví a kde
si obyvatelé zvykli parkovat svá vozidla. Město se proto s majitelem dohodlo na tom, že zákazníkům prodejny bude parkování umožněno.

Chodník v Sušicích

„Z toho důvodu byl formou snížených obrubníků realizován vjezd a výjezd ze soukromého
pozemku, jehož šířka je však limitována závaznými normami. V případě změny v užívání nemovitosti však budou pozemky využívány výhradně k soukromým účelům a město tak bude
muset hledat jinou alternativu zajištění parkování pro zákazníky obchodu,“ uvedl místostarosta Pavel Brettschneider.
Zároveň byla podána žádost o dotaci na SFDI
na II. etapu revitalizace ulice Olomoucké, a to
na chodník v úseku od ulice Vodní k odbočce
směrem na Linhartice. Na celý projekt je připraveno 8 mil. Kč. Významnou akcí bude také
výstavba chodníku v Udánkách, který zvýší
bezpečnost obyvatel v této místní části.
Václav Dokoupil, mluvčí města
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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 138 oznámení.
Hlídka MP Mor. Třebová přijala oznámení
od operačního důstojníka PČR Pardubice, s žádostí o výjezd do ul. Brněnské v Mor. Třebové,
kde se má nacházet podnapilá osoba s malým
dítětem, která pokřikuje po kolemjdoucích.
Po příjezdu na místo se zde nacházela zjevně
podnapilá žena, která měla při sobě v kočárku
malé dítě. Podnapilá žena odmítala s hlídkou
jakkoli komunikovat, proto hlídka MP Mor.
Třebová, přes operačního důstojníka Pardubice zajistila příjezd hlídky OO PČR Svitavy. Mezitím žena vzala brečící dítě z kočárku
s tím, že jej utěší, ale neudržela rovnováhu
a upadla na chodník. Při pádu si způsobila zranění horní části těla, a proto hlídka na místo
přivolala RZS. Při tomto pádu došlo též ke zranění dítěte. Po příjezdu vozidla RZS na místo
osádka vozu rozhodla o převozu ženy a dítěte
do nemocnice ve Svitavách na ošetření. Osádka vozu RZS naložila ženu i s dítětem do sanitního vozu a za doprovodu hlídky MP Mor.
Třebová je převezla do nemocnice ve Svitavách. Hlídka MP vyrozuměla pracovníka sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Moravská Třebová, který se následně dostavil do nemocnice
Svitavy. Mezitím se hlídce podařilo zjistit totožnost ženy. Při tomto bylo taktéž zjištěno, že

má ještě další děti. Proto hlídka MP, společně
s pracovníkem sociálně-právní ochrany dětí,
zajistila jejich předání babičce. Žena bude následně pro své protiprávní jednání řešena příslušnými odbory na MěÚ Mor. Třebová.
Hlídka MP Mor. Třebová přijala oznámení od místního občana, že přes potok pod
plotem vidí uvízlého psa, který od nočních
hodin kňučí a štěká. Hlídka MP se přesunula
na adresu oznamovatele, který jim místo i psa
ukázal. Následně hlídka přejela na protější
stranu potoka, k neoplocenému pozemku,
kde nalezla psa, který spadl do odpadní jímky
s vodou. Pes byl z jímky hlídkou MP vytažen.
Následně hlídka zjistila majitele a po dohodě
s ním psa dočasně ponechala u sousedů.
Při pochůzkové kontrolní činnosti hlídku MP
Mor. Třebová oslovila pracovnice jednoho
z místních OD, že mají v prodejně neplatícího
zákazníka, který odcizil láhev alkoholu a okamžitě ji začal konzumovat. Jelikož muž nebyl
schopen prokázat svoji totožnost, byl předveden na OO PČR MT. Po zjištění totožnosti
byl muž eskortován na protialkoholickou záchytnou stanici v Pardubicích k vystřízlivění.
Po odeznění intoxikace a návratu domů bude
řešen pro své protiprávní jednání.
Radovan Zobač, velitel městské policie

Akce pejskařů
Dogfly triatlon

Klub pejskařů srdečně zve všestranné sportovce s pejsky na Dogfly triatlon – plavání, kolo/koloběžka a běh se psem. Závod
se koná 17. 6. u rybníku Rosnička ve Svitavách v 7:30, kdy je prezence závodníků.
Start závodu bude v 8:45, začíná se plaváním v rybníku, následně jízdou na kole
či koloběžce na 2500 m a končí během
na 1500 m. Startovné týmu činí 200 Kč
do uzávěrky (3. 6.), na místě či po uzávěrce
300 Kč. Na závodníky čekají bohaté ceny
a pro předem přihlášené účastnické balíčky. Více informací na www.kppt.cz či Facebooku Klub pejskařů pozitivního tréninku.
Těšíme se na Vás i na Vaše psí sportovce.

Maskáček – akce pro děti

Pozor! Klub pejskařů pozitivního tréninku nepořádá pouze akce pro psy, 23. 6.
od 14:00 by rád přivítal s dětmi letní
prázdniny. Na Lánské zahradě ve Svitavách budou pro děti připraveny soutěže,
vystoupení členů klubu s pejsky, opékání buřtů a jiná velká překvapení. Vstupné
30 Kč za dítě (dítě převlečené za masku
20 Kč), dospělý doprovod zdarma. Prosíme, doprovod s dětmi je nutný a neberte s sebou pejsky. Více informací na
Facebooku nebo na stránkách www.kppt.
cz. Moc se těšíme na zábavné odpoledne
s Vámi i Vašimi dětmi.
Pavla Lipavská, členka kppt, z. s.

Policie České republiky informuje
Lidské hyeny úřadovaly - Policisté
apelují na občany, především
seniory a jejich rodiny

Ve čtvrtek 17. května „úřadovaly“ na Svitavsku
lidské hyeny, které okradly seniory o obrovské
finanční částky peněz. V jednom případě
falešný kominík vybíral zálohu na opravu
komína v Koclířově, ve druhém případě se
vloudila do domu v Moravské Třebové - Sušicích žena s klasickou legendou odpočtu vodoměru a vrácení peněz za energie.
Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí,
a proto se často stávají obětmi především majetkové trestné činnosti. Výjimkou v dnešní
době bohužel není ani domácí násilí páchané
na seniorech. Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou, a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty
je těžké je dopadnout. Pachatelé parazitují
na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, na první pohled působí
sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů
navazovat kontakty. Své podvody mají velice
dobře připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají
i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé
jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se

okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť
a snadno si získávají důvěru. Co mají pachatelé
společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.

Nikdo vám domů žádný přeplatek
za energii nepřinese a nikdy za tyto
služby neplaťte nikomu v hotovosti
u vás doma! Nic neplaťte v hotovosti
a nikoho si domů nepouštějte! Nikdy
se nenechte donutit cokoliv okamžitě
podepsat! Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu cizí
osobu.
A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své soukromí, nesvěřujte
se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném
případě nepouštějte cizí osoby do domu či
bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi.
Udržujte dobré sousedské vztahy a případně
sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo
je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých místech. Důležitá
telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu,
abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.
Pokud máte podezření, že se jedná o podvodníky, neváhejte okamžitě volat Policii ČR na lince 158.

Řidič – senior v dopravě –
dokončení

Pro řidiče nad 65 let je důležité při řízení vozidla
mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Lékařské prohlídce je řidič povinen se podrobit
nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let
a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin.
Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je
povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe
a na výzvu policisty mu jej předložit. Pokud
řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve
výši 5 000 až 10 000 korun plus zákaz řízení
od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté
setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého
věku méně pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně, a je pro ně těžší se
přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě.
A na závěr ještě informace k ježdění
na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží jako
na osobní přepravník a hovoří tak, že na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení se
lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro
chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro
chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo
na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze.
Obce mohou nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní značkou.
Markéta Janovská,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Různé

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Cyklobusem Českomoravským pomezím s řadou novinek
Už třináctým rokem bude po celé
léto projíždět Českomoravským
pomezím cyklobus, který vás přiblíží k turisticky atraktivním místům
tohoto regionu. Pro všechny příznivce cyklistiky i pěší turistiky je v letošní
sezóně připravena spousta novinek. Patří
k nim nejen nová trasa stávajícího cyklobusu,
ale zejména rozšíření celého projektu o nové
linky. Z Moravské Třebové se tak můžete vydat na pěší či cyklistický výlet dvěma autobusy
uzpůsobenými pro převoz kol a navštívit ještě
více zajímavých míst než v předchozích letech.
Linka 680017 (23. 6.–2. 9.) – pokud chcete
vyrazit třeba do Poličky, k rozhledně Terezka
u Proseče, do Toulovcových maštalí, na zámek
do Nových Hradů, do Litomyšle, k rozhledně

na Kozlově nebo k cyklostezkám na Orlickoústecku, vyjíždí váš autobus z Moravské
Třebové v 8:45.
Linka 680018 (23. 6.–2. 9.) – cyklobus vyráží z Moravské Třebové
v 8:30 a zaveze vás přes Štíty a Králíky až na Dolní Moravu.
Linka 650555 (2. 6.–30. 9.) – pokud se vydáte
na Poličsko ranní linkou 680017, můžete po poledni pokračovat do oblasti Žďárských vrchů
a k Sečské přehradě, kam odjíždí linka 650555
z Poličky v 12:40. Zpět vás večer přiveze opět
linka 680017, která vyráží z Poličky do Moravské Třebové v 18:45.
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu a neděli i o státních svátcích. Na linkách platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy

P o z v á n k a
Spolek sběratelů a přátel exlibris Vás co nejsrdečněji zve, v rámci oslav 100. výročí založení
SSPE, na XV. setkání sběratelů a přátel grafiky,
které se koná v sobotu 2. června v koncertním sále ZUŠ na zámku v Moravské Třebové. Slavnostní zahájení proběhne v 9:00 hodin. Na pravidelné mezinárodní setkání přátel grafiky a umělců
v Moravské Třebové každoročně přijíždějí účastníci nejen z Česka, ale také ze Slovenska a Polska. Letos v rámci celosvětového setkání sběratelů v Praze se ohlásili sběratelé i z dalších zemí.
Byli bychom rádi, kdyby přišli i občané MT.
Srdečně zvou pořadatelé

dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je
možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové
a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace
o provozu cyklobusů a tipy na výlet jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s jízdními řády, mapkou a tipy na výlet
budou v průběhu června distribuovány do všech
domácností v Moravské Třebové a k dispozici
budou také v informačních centrech a na řadě
dalších míst regionu. I letošní provoz cyklobusů
v Českomoravském pomezí je realizován díky
spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto za podpory Pardubického kraje. Tak tedy vzhůru na výlet. Přejeme vám šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

Mladějovská Historie
v pohybu
Průmyslové muzeum Mladějov zve návštěvníky do muzea v sobotu 16. 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. Proběhne kavalkáda zrenovovaných vozidel jak silničních, tak i drážních. V provozu pro veřejnost 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.
Zájemci o prohlídku expozic si zakoupí vstupenku na pokladně na nádraží úzkorozchodné dráhy. Občerstvení zajištěno. Více
informací naleznete na webových stránkách www.mladejov.cz.
Miloš Kopřiva, předseda PMM, Průmyslové muzeum Mladějov, z.s.

Žijeme s vodou – Jsme tu pro vás
Úroveň zákaznického servisu je vizitkou každé firmy, z tohoto důvodu i náš systém komunikace s odběrateli průběžně zdokonalujeme.
V současné době můžete volit mezi osobní návštěvou Zákaznického centra VHOS, a.s., telefonickým kontaktem (461 357 154-6) nebo
využitím webových stránek www.vhos.cz. V zákaznickém centru vyřídíte úhradu faktury za vodné a stočné, novou smlouvu o dodávce
vody a odvádění odpadních vod, změnu smluvních údajů, domluvíte
se na vyjádření k vodovodním a kanalizačním sítím. Můžete zde nahlásit stav vodoměru, požádat o vystavení mimořádné faktury za vodné a stočné nebo nastavení či změnu zálohových plateb. Projednat
a zaevidovat zde můžete i případné reklamace. Výše popsané úkony
můžete také řešit prostřednictvím našich webových stránek, konkrétně v sekci Zákaznický servis. Na úvodní stránce našeho webu můžete
zadat do odkazu Moje obec název Moravská Třebová a najdete údaje
a kontakty týkající se této lokality. Pokud si zde zaevidujete e-mailovou adresu, budete informováni o plánovaných i havarijních odstávkách. Nově je připravován vyjadřovací portál, který usnadní podávání
žádostí o vyjádření k sítím. Další užitečné informace a doporučení
najdete v úplném znění článku v sekci Žijeme s vodou. Již dříve avizovaná exkurze na čistírně odpadních vod v Linharticích se uskuteční
v sobotu 9. června 2018 od 9:00 hodin.
Eva Šplíchalová

Country kapela hledá hráče
na bicí nebo perkuse (cajon)

Prosíme případné zájemce, aby se ozvali na telefonní číslo 604 905 545 – Jaromír Mikeš, Proč ne Band
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 4. 6. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 4. 6. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace
platí jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00,
úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Tlumočník /SR, ČR/

Městské kino

Film v rámci Dnů slovenské kultury

25. 6. /2D/, pondělí v 19:00 hod.

Na krátko /ČR/

6. 6. /2D/, středa v 19:00 hod.

Režie: Jakub Šmíd
Hrají: J. Skokan, J. Issa, P. Špalková, M. Vančurová a další
Vstupné: 110 Kč, 110 min., nevhodný pro děti do 12 let

Ghost Stories

14. 6., 18:30 v kinosále muzea, vstupné 60 Kč

/VB/

Režie: Martin Šulík
Hrají: J. Menzel, P. Simonischek, Z. Mauréry a další
Vstupné: 100 Kč, 113 min.

Kulturní centrum
Divadelní představení

11. 6. /2D/, pondělí v 19:00 hod.

Režie: A. Nyman, J. Dyson
Hrají: A. Nyman, M. Freeman, A. Lawther, P. Whitehouse a další
Vstupné: 110 Kč, 98 min., české titulky, nevhodný pro děti do 12 let

Dámský klub /USA/

13. 6. /2D/, středa v 19:00 hod.

Režie: Bill Holderman
Hrají: J. Fonda, D. Keaton, M. Steenburgen, A. Gercia a další
Vstupné: 100 Kč, 103 min., české titulky, nevhodné pro děti do 12 let

Máš ji! /USA/

18. 6. /2D/, pondělí v 19:00 hod.

Režie: J. Tomsic
Hrají: J. Renner, E. Helms a další
Vstupné: 110 Kč, české titulky, nepřístupné pro
děti do 15 let

Debbie a její parťačky /USA/
20. 6. /2D/, středa v 19:00 hod.

Režie: G. Ross
Hrají: A. Hathaway, S. Bullock, C. Blanchett, Rihanna a další
Vstupné: 110 Kč, české titulky, nevhodné pro děti
do 12 let

Věra Nápravníková je rodačka z Moravské Třebové, která v polovině června přijede na návštěvu do svého rodného města a mimo jiné bude
přednášet o životě a práci v Peru. Věra se dlouhodobě zabývá uměním - konkrétně malbou. Její
obrazy jsou inspirovány také prostředím džungle.
Na přednášce promluví také o běžných radostech
a strastech života na opačné straně zeměkoule, o cestování a zavzpomíná na dobu, kdy žila
v Moravské Třebové. Součástí přednášky bude
projekce nejnovějších obrazů a fotografií nejen
z cest po Peru.

Příběh jednoho hradu

Festival

Hrají: hradní pán – Ernesto Čekan, sluha – Jarmil
Škvrna, Fatima – Veronika Nová, Lešek z Lešetínku – A. Duchoslav, ostatní paní – Anna Kulovaná,
pánův otec – Karel Soukup
Zcela srozumitelná divadelní komedie, která potěší
oko i duši diváka, který představení zhlédne, třeba
jen koutkem oka. Děj se odehrává na jednom hradě.
Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo.
18:00, nádvoří zámku Moravská Třebová, vstupné dobrovolné

16. 6. sobota, Koclířov – nad Hřebečským tunelem mezi Moravskou Třebovou a Svitavami

1. 6. pátek

Taneční vystoupení ZUŠ
ve dvoraně muzea

7. 6. v 17:30 a 8. 6. v 9:00 a 10:30

Akci pořádá Taneční obor při ZUŠ Moravská Třebová a Kulturní služby města Moravská Třebová.
Vstupné dobrovolné

Přednáška Věry Nápravníkové ml.
s přítelem Jorge Ariasem o Peru

Hřebečský slunovrat
Program

Malá scéna
15:00 overs for Lovers
17:00 andaamericano
19:00 +-40
21:00 a 22:30 DJ Martina Hrdinka
Velká scéna
16:00 Elán Revival
18:00 Echonaut
20:00 Žlutý pes
21:30 Katarína Knechtová
23:00 NEBE
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč
Změna programu vyhrazena!

Muzejní vycházka

Naučná stezka Dějiny školství v Moravské Třebové

19. června v 17:00 hodin u muzea

Společně projdeme novou naučnou stezku a povíme
si mnoho zajímavého o našem městě. Provází vedoucí muzea Robert Jordán

Peru – život a tvorba
v Jižní Americe

Jízdní řád Hřebečský slunovrat

(platí od 16. 6. do 17. 6. 2018)

14:00
14:04
14:08
14:15
14:18
14:21
14:30

směr tam
15:00
15:04
15:08
15:15
15:18
15:21
15:30

16:00
16:04
16:08
16:15
16:18
16:21
16:30

17:00
17:04
17:08
17:15
17:18
17:21
17:30

18:00
18:04
18:08
18:15
18:18
18:21
18:30

Přepravu zajišťuje: Jaroslav Hnát, Radiměř 444, 569 07 Radiměř, telefon 461 594 170
19:00 20:00 21:00
Svitavy, AN zastávka Hnát
15:00 16:00 17:00
19:04 20:04 21:04
Svitavy, vlakové nádraží před poštou
14:56 15:56 16:56
19:08 20:08 21:08
Svitavy, parkoviště Penny market
14:52 15:52 16:52
19:15 20:15 21:15
Koclířov, spáleniště
14:45 15:45 16:45
19:18 20:18 21:18
Koclířov, škola
14:42 15:42 16:42
19:21 20:21 21:21
Koclířov, pošta
14:39 15:39 16:39
19:30 20:30 21:30
Hřebeč
14:30 15:30 16:30

18:00
17:56
17:52
17:45
17:42
17:39
17:30

19:00
18:56
18:52
18:45
18:42
18:39
18:30

20:00
19:56
19:52
19:45
19:42
19:39
19:30

21:00
20:56
20:52
20:45
20:42
20:39
20:30

23:30
23:26
23:22
23:15
23:12
23:09
23:00

směr zpět
0:30
0:26
0:22
0:15
0:12
0:09
0:00

1:30
1:26
1:22
1:15
1:12
1:09
1:00

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

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

16:00
16:05
16:10
16:15
16:30

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

17:40
17:42
17:45
17:48
17:50
18:00
18:05
18:10
18:15
18:30

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

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

23:30
23:25
23:20
23:15
23:00

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

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

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
Moravská Třebová, vlakové nádraží
Moravská Třebová, autobus. nádraží
Moravská Třebová, u nemocnice
Moravská Třebová, u komína
Hřebeč

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

Kultura

Festival

Dny slovenské kultury

21. 6.
18.00 Slavnostní zahájení fotovýstavy Banská
Štiavnica vo veľkom
na náměstí v Moravské Třebové. Fotoklub partnerského města vystaví velkoplošné fotografie
v centru Moravské Třebové, aby podpořil výjimečnou atmosféru 100. výročí vzniku společné čs.
státnosti.
19:00 Slavnostní zahájení festivalu
Skupina NEREZ a slovenská zpěvačka Lucia
Šoralová
Po koncertě následuje raut
Dvorana muzea, vstupné: 250 Kč
22. 6. Den s partnerským městem Banská
Štiavnica /komponovaný program/
10:00 Taneční skupina TEXASKY ve dvoraně muzea
11:00 Sokolníci sv. Bavona - park před muzeem
17:00 Koncert Československého komorného dua Pavel Burdych, husle a Zuzana Berešová, klavír
19:00 Představení divadelního souboru PARADAJZ
PIKČR
23. 6. Holzmaister fest /hudební festival/
14:00 FLÁM
15:30 Gabriela V. G.
17:00 Pohádka LOKVAR
18:30 SABRAGE
20:00 Kapela Josefa Siváka Banská Štiavnica
Park za muzeem, vstup volný
24. 6. 19:00 Vytrvalý dážď /divadelní představení/
Představení uvádí Loď – Divadlo v podpalubí
Bratislava
Dílo významného současného amerického dramatika Keitha Huffa
Hrají: Kamil Mikulčík a Juraj Hrčka
Představení je nevhodné pro děti do 15 let, kinosál,
vstupné: 200 Kč
25. 6. 19:00 Tlumočník /slovenský film/
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří
páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali
pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi
a postupně si skládají mozaikovitý obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty. Díky poznání života toho druhého,
začínají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou
identitu.
26. 6. Československé objímání města spojení
s akademií moravskotřebovských škol na náměstí
TGM
27. 6. 8:30 a 10:00 Vlado Kulíšek – slovenský
mim, se svým představení pro nejmenší diváky
28. 6. 17:00 FIDLIKANTI – podvečer se slovenským folklórem na zámku
Zámecké nádvoří, vstupné: dobrovolné
29.6. Česko-slovenské kapely na náměstí
17:00 SMOLA A HRUŠKY
18:30 FASTFOOD ORCHESTRA

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

20:00 MADUAR
21:30 METALINDA
30. 6. 20:00 Galakoncert Štefana Margity, Leony Machálkové a Elišky Weissové s hudebními
hosty
Nádvoří moravskotřebovského zámku, vstupné:
350/400 Kč

Na Dvorečku ve městě
30. 6. v 10:00

Čertovská pohádka - DS J. K. Tyla Moravská Třebová, dvoreček vedle Třebovské restaurace

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
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Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
sobota-neděle: 14:00–16:00

Stálé expozice

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

Galerie Františka Strážnického

Stálé expozice

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

Moravskotřebovský
bramboráček

8. 6. od 18 hodin na nádvoří zámku

3. ročník country večera pro děti i dospělé s živou
hudbou. Součástí programu bude i výuka country
tanců nebo výtvarné dílny pro děti ve spolupráci
s DDM Maják.

Roztančený zámek

14. 6. od 18 hodin na nádvoří zámku

Přibližně hodinový taneční program na nádvoří
zámku, ve kterém se představí skupiny PS Háčka
z Moravské Třebové. Vstupné dobrovolné. Program
ve spolupráci s KSMT.

Od 20.6. Výstava fotografií

Mladí tvůrci z Brna získali v roce 2017 na partnerské fotografické události Nipos Artama ve Svitavách 1. místo v kategorii fotokluby a náleží jim cena
Fotofestivalu Rudolfa Zukala. S tímto oceněním
byla spojená možnost fotit na podzim 2017 město
a výsledný soubor fotografií vystavit v hlavním čase turistické sezóny na zámku v Moravské Třebové
v roce 2018 v rámci předposlední fotofestivalové
výstavy letošního ročníku.

DANCE PARTY – Dj T-Maxx
2.6. 9HÿHUV*LQHP – Dj Choruno
8.6. 3OXMV025*$1(0 – Dj Choruno
9.6. 7DQÿtPHV-lJUHP – Dj Maty
15.6. 5(752YHÿHU – Dj Choruno
16.6. %RæNRYVNëPHMGDQ – Dj J.M.X.
22.6. 9HONi5('%8//3DUW\ – Dj Maty
23.6. 6HPWH[;;/ – Dj T-Maxx
29.6. 3Ui]GQLQ\]DÿtQDMt – Dj Maty
30.6. OLDIES PARTY – Dj J.M.X.
1.6.
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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
Vážení čtenáři, děkujeme za trpělivost s drobnými obtíži, které provází změnu knihovního systému.
Po dobu letních prázdnin bude upravena půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddělení:
Po-čt: 8:30–17:00 hod.
Pá-ne: zavřeno
Studovna
Po-čt: 8:30–15:00 hod.
Pá-ne: zavřeno
1.–30. 6. Výstava: Barevný a černobílý svět
fantazie a reality
Olejové a akrylové malby moravskotřebovské
výtvarnice Danuše Navrátilové. Přijďte si prohlédnout obrázky Moravské Třebové, přírody,
ale třeba i portréty. Přístupno v otvírací době
knihovny. Všechna díla je možné zakoupit.
1.–30. 6. Velký výprodej knih a časopisů
Během června se můžete těšit na velký výprodej
knih. Cena je 5 Kč za knihu, 1 Kč za časopis.
1.–30. 6. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v červnu pomůžeme výstavkou
z těchto knih - témat: kniha, podle níž byl natočen seriál, kniha od slovenského autora, kniha,
která obdržela cenu Magnesia Litera.

1.–14. 6. Červnová soutěž
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně
v dospělém oddělení. Správná odpověď na květnovou otázku zní, že knihu Hadrový panák napsal Daniel Cole. Tentokrát se poštěstilo E. Rozbořilové. Gratulujeme
Aktuální otázka zní: Tipněte si, kolik knih najdete v dospělém oddělení naší knihovny?
V případě více správných odpovědí náhodně vybereme jednoho výherce. Odpověď nám sdělte
do 14. 6. Hraje se o jednu z těchto knih: Alexandrie (L. Davisová), Naslouchač (P. Stehlíková),
Němé oběti (T. Weaver), antistresové omalovánky pro dospělé.
Knihovna u vody
I letos jsme pro vás společně s technickými službami připravili službu: po celou letní sezónu si
pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete
zpestřit četbou. U pokladny aquaparku je umístěna knihovnička s vyřazenými knihami a časopisy, které si můžete půjčovat, číst či vyměňovat.
Na své si přijdou děti i dospělí, muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek.
Dárkové poukazy
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…
Knihovna dětem
1.–30. 6. Pověsti Moravskotřebovska
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 2018
- Pověsti Moravskotřebovska. Výtvarná a literární díla soutěžících si můžete prohlédnout
v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 6. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Proč nekveteš?
Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší informace
a objednání v dětském oddělení.
Tvořivé středy
6. 6. Krajina
13. 6. Kšilt
20. 6. Beruška
27. 6. Kytička do školy
Začátek je vždy ve 14 hod. v dětském oddělení
MěK
Tvoření pro nejmenší
20. 6. Beruška pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
7. 6. Pohádka na zámku – Čertovské pohádky
Hraje ochotnický soubor J. K. Tyla. Akce se
uskuteční v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Začátek v 17:00 hod. na nádvoří zámku.
19. a 20. 6. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lovci perel 2018, kteří budou mít možnost utratit
vydělané moriony. Směna bude probíhat v čase
otevírací doby dětského oddělení knihovny.

III. Raná fáze poválečného sportu
V třetím pokračování stoletého sportovního
vývoje ve městě se zaměřme na stav a podmínky po světové válce (1945).
V této době došlo k odsunu německého
obyvatelstva a masivnímu dosídlení. Sport,
který bývá za všech okolností a ve všech
situacích nepostradatelný, měl své nezastupitelné místo. Obnovený Sokol v mnohém navázal na předešlé období. Jednota
měla k 31. 12. 1945 celkem 152 členů (sokolských příslušníků), z toho 55 mužů, 32
žen, 5 dorostenců, 15 dorostenek, 20 žáků
a 25 žákyň. Jednotlivá německá sportoviště přebraly po roce 1945 české organizace,
aby zajistily českému obyvatelstvu, dosídlenému většinou z Moravy po odsunutých
Němcích, sportovní vyžití. I to se mělo stát
prostředkem k nalezení vztahu lidí k nové
lokalitě. Svou prací dovedl Sokol český
život tvořit, rozvíjet, posilovat i stmelovat.
Činnost řídil sedmičlenný výbor, včele s náčelníkem Vojtěchem Herodkem. Dne 4. srpna 1946 proběhl na hřišti Na Písku slavný
Sokolský den za účasti cvičenců z Boskovic
a Jevíčka.
Tělovýchova byla organizovaná v rámci jednotlivých podniků, které také převážně dotovaly potřebné náklady. Nejpatrnější to bylo
na úseku kolektivních sportů. K nejstarším
českým sportům se zařadily: fotbal, rohování (box), stolní tenis, volejbal. Družstva se
zúčastňovala pravidelných soutěží. Fotbalisté Jiskry disponovali hřištěm v ul. Kolonie
(dnes B. Němcové, hřiště II. ZŠ) a „spartakovci“ využívali hrací plochy v ul. Nádražní (stávající areál SKP Slovan). Vyznavači
kuželkářského sportu se ke svým zápasům

1. zemské ligy scházeli v herně (dnes
turistická klubovna KČT v ul. Piaristické – hřiště bývalé SZeŠ). Boom
„kolků“ trval až do konce 50. let.
Oddíl rohování (boxu) vyvíjel svou
činnost v návaznosti na sportovní aktivitu vojenské střední školy. V jeho
středu se objevila řada reprezentantů.
Pravidelná utkání byla hojně navštěvována množstvím diváků (využívány též městské kino, sál Na Písku,
restaurace Besední dům; boxovalo se i na náměstí či na koupališti).
Ani stolní tenis nezaostal a zařadil
se k nejstarším sportům v novodobé
historii.
V roce 1948 měla jednota 295 registrovaných členů, 170 mužů a 125
žen, a celkem 318 přihlášených členů, 184 mužů a 134 žen. Další kvalitativní i kvantitativní posun nastal
v roce 1950, kdy ve městě vznikly čtyři závodní sokolské jednoty:
Sokol Hedva, Sokol Jednota, Sokol Kras a Sokol Sandrik, do nichž
místní sokolská jednota vplynula
(12. ledna 1951 byla ukončena),
členstvo vstoupilo do svých závodních jednot jako celek, se svým majetkem – kuželkářský odbor do Sokola Kras, boxerský odbor do Sokola
Hedva, fotbalový odbor do Sokola
Sandrik, hokejový odbor do Sokola Jednota. Nicméně vše směřovalo ke sjednocení všech aktivit pod
nové instituce a orgány. Zpracováno
na základě sokolské kroniky. (mt)
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Prvňáčci z Kostelního náměstí a jejich Pasování na čtenáře
Vyvrcholením a oceněním čtenářských dovedností prvňáčků bylo Pasování na čtenáře.
Slavnostní oblečení, velký sál ZUŠ se spoustou rodičů, příbuzných i známých, zástupci
z městského úřadu, městské knihovny i naší
školy, to byla obrovská atmosféra, s jakou se
děti ještě nesetkaly. Důstojnost této akce ještě
navíc okořenila nečekaná návštěva pána Ladi-

slava z Boskovic. Své vystoupení s pásmem
písniček, tanečků, pohádek i říkanek zvládli
prvňáčci na výbornou a stejně tak si užívali
i vlastní pasování. Rozzářené oči i úsměvy
všech účastníků i přihlížejících byly dokladem
toho, že se akce vydařila. Děkuji touto cestou
všem za krásný kulturní zážitek.
Eva Šařecová, třídní učitelka

Křižovatka informuje o dění ve škole
Křižovatka na návštěvě u seniorů

Koukám, jak ten čas letí. Šest měsíců uběhlo
jako voda a my, pedagogové a děti z Křižovatky, procházíme chodbou domova pro seniory.
Ve zcela zaplněném sále na nás čekala asi padesátka klientů domova. Děti přípravné a první třídy secvičily program z básní a písniček.
Programem se linula společná nitka – oslava
přírody, živočichů a člověka. Za klavírního doprovodu Evy Izákové jsme rozezněli sál písní
Ach synku, synku, která nás velmi slavnostně
naladila a setřásla z nás ostych. Závěr patřil našim babičkám k svátku. Píseň a verše byly vyznáním, že je máme moc rádi a vážíme si toho,
že tu s nimi můžeme být. Nikdo dnes neode-

šel s prázdnou. Obecenstvo si kromě kulturního zážitku odneslo květ karafiátu a děti sladkou odměnu. Společných 40 minut nám velmi
rychle uteklo a my si slíbili, že se opět sejdeme
v předvánočním čase.
Jiřina Holešovská a Eva Izáková

Pasování prvňáčků na čtenáře

Bylo, nebylo, kdysi velmi dávno, sváděli
šlechtici boj s nepřáteli svého krále a za zásluhy pak byli pasováni do stavu rytířského. Dnes
již nebojujeme ani za krále, ani neusilujeme
o rytířské ostruhy, ale pasování se traduje dál.
Od září jsme my prvňáci sváděli boj s písmenky a následně se slabikami a slovy. Zpočátku
to byl zápas velmi těžký a ne každý souboj vítězný, ale dozráli jsme a stáváme se stále zdatnějšími čtenáři. Abychom mohli dále rozvíjet
své schopnosti, dostalo se nám dne 18. dubna
velké cti. V koncertním sále třebovského zámku jsme odvážně předstoupili před naši paní
učitelku Jiřinu Holešovskou a nechali se mečem pasovat na čtenáře. Této slavnostní chvíli
přihlíželi naši nejbližší – rodiče a prarodiče,
zastupitelé města, pracovníci městské knihovny a vážený pán Ladislav z Boskovic. Všem
přítomným děkujeme za podporu.
Prvňáci a Jiřina Holešovská

ZŠ Palackého
Výlet

V pátek 4. května jsme byli se třídou v Brně na
školním výletě. Navštívili jsme Planetárium
a Wikyland. V Planetáriu jsem byl poprvé a byl
jsem velice překvapený. Nebyla to v žádném případě nuda, jak jsem očekával. Pustili nám prezentaci o vesmíru a připadal jsem si jako v kině. Čas
od času padla také nějaká kontrolní otázka. Přibyla mi další turistická známka do deníku s pěkným hodnocením návštěvy. Po Planetáriu jsme
jeli do Wikylandu, kde byla spousta atrakcí. Byly
tam prolézačky, klouzačky, trampolíny a třeba
i videohry. Dokonce nám pustili i dance plochu.
Podobných míst jsem navštívil už několik, ale se
třídou a kamarády to byla fakt zábava. Myslím, že
mluvím za všechny, když řeknu, že to byl super
výlet. Já si ho náramně užil. Adam Žáček, V. B

Florbalové utkání

Asi před dvěma měsíci jsme byli na florbalovém
zápase. Reprezentovali jsme naši školu Palackého. Z obvodního kola jsme postoupili jako první
v pořadí. Další kolo se konalo v Dolním Újezdě
v tělocvičně místní školy. Po příchodu jsme se
převlékli do dresů s logem naší školy, šli se trochu
rozcvičit a poté začaly jednotlivé zápasy. Soutěžilo sice jen pět družstev, ale soupeři byli silní.
Nejhorším soupeřem pro mne byl tým ze Svitav,
protože většina z nich jsou moji spoluhráči ze svi-

tavského florbalového klubu Hydry, za který hraji.
Naštěstí jsme proti sobě nehráli. Zrovna se jim totiž moc nedařilo, tak jsme se ve skupině nepotkali.
Nám se podařilo vyhrát všechny zápasy a získali
jsme 1. místo. Paní učitelka nám po celou dobu
fandila a měla velikou radost z našeho vítězství
s námi. Bohužel se nepostupovalo do dalšího kola
soutěže, ale přesto se těším na další florbalové zápasy se svými kamarády.
Tadeáš Ladra, V. B

Třebová si hraje Na Písku

Se třídou jsme se zúčastnili zábavného dopoledne v sále Na Písku – Třebová si hraje.
V sále pro nás byla připravena jednotlivá stanoviště, kde byly pro hráče připraveny deskové stolní hry – každé stanoviště mělo svého
garanta, který nám hru vysvětlil a v počátku
pomohl se hrou, než jsme si osvojili její pravidla. Byly to různé zábavné hry jako například: Dobble, Piškvorky, IQ Puzzle, hlavolamy
a spousta dalších zábavných a naučných her.
Byl zde i turnaj v Piškvorkách. Vítězové byli
odměněni stolní hrou, kterou si mohli odnést
domů. Super je i to, že hry si nemusíte kupovat, ale jsou k dispozici v místní knihovně
k zapůjčení. Dopoledne jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně. Na zábavné dopoledne
s hrami se vždycky velice těšíme, protože si ho
moc užijeme.
Žáci V. B ze ZŠ Palackého

Na ZŠ Kostelní nám.
řádili Goblíci jedlíci

Ve středu 16. května se uskutečnilo na ZŠ Kostelní náměstí první kolo školního turnaje v Goblících
jedlících. Goblíci jedlíci je hra podobná piškvorkám, která rozvíjí paměť, logické myšlení a rychlé
rozhodování. Do soutěže se přihlásilo 27 žáků 5.–
9. tříd, kteří byli dle věku rozděleni do dvou kategorií. V kategorii žáků 5.–6. tříd se nejlépe vedlo
Lukáši Benešovi, který obsadil 1. místo, Andree
Pavlíkové, které patřilo 2. místo, a Radimu Kadidlovi, který se umístil na 3. místě. V kategorii
žáků 7.–9. tříd zabodovali Jan Kalina (1. místo), Martin Peterka (2. místo) a Jaromír Prosecký (3. místo). Poděkování za příjemně strávené
odpoledne a fair play hru patří bez rozdílu všem
účastníkům turnaje. Už teď se na další kolo soutěže těší vyučující matematiky. Martin Krejčí
Dům dětí a mládeže Maják a Komise pro
výchovu a vzdělávání Vás zvou na akci

Tradiční obejmutí města,
která se bude konat

26. června
od 9:00 do 11:30 hodin
na náměstí T. G. Masaryka

Těšit se můžete opět na akademie moravskotřebovských škol, tentokrát na téma
Československo slaví 100 let.
V 11:30 hodin společně obejmeme moravskotřebovské náměstí.

Pasování na čtenáře

Ve středu 18. 4. zažili žáci 1. tříd ZŠ Palackého
pěkné a nezapomenutelné dopoledne, které jim
připravila Městská knihovna Ladislava z Boskovic. Byli pozváni na zámek do velkého sálu ZUŠ,
kde je přivítal sám pán Ladislav z Boskovic. Vyprávěl o své velké knihovně a projevil radost, že
se naši prvňáčci už naučili číst. Na oplátku jemu
i rodičům a příbuzným, kteří se také zúčastnili
jako diváci, předvedli malé kulturní vystoupení,
které si na tuto slavnostní příležitost připravili
(zpěv, recitace, tance). Za to je čekala odměna
– pasování do stavu čtenářského. Této slavnostní ceremonie se ujaly paní učitelky, které svým
žáků, pokládaly na ramena meč za dohledu pána
Ladislava, který prvňáčkům pogratuloval a předal diplom. Od zastupitelů města a ředitelky
knihovny dostali malý dárek – knihu a průkazku do knihovny. Doufáme, že pasováním budou
děti motivovány k dalšímu zdokonalování čtení
a prohloubení jejich zvídavosti. „První jest, aby
rodiče první základ k šťastnému vzdělání ducha
položili…“ J. A. Komenský.
Sylva Jarůšková, třídní učitelka 1. B
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Zprávy z II. mateřské školy Jiráskova
Děti a chovatelská přehlídka trofejí

V každodenním vzdělávání se snažíme dětem
přiblížit a zprostředkovat kontakt s přírodou
v jakékoliv podobě, ať už se jedná o vycházky
do přírody nebo přírodní učebnu zřízenou na naší
zahradě. Rovněž považujeme za podstatné dětem
objasnit význam a potřebu přírodu chránit a pečovat o ni. Proto, stejně jako loni, jsme zavítali
na Chovatelskou přehlídku trofejí za okres Svitavy v KD v Boršově. K vidění byly nejen trofeje z ulovených druhů zvěře, ale rovněž byl pro
děti připravený program, kde měly možnost vidět několik druhů živých dravých ptáků (jestřáb,
sokol, orel), které jsou využívány v sokolnictví
a dozvědět se o nich mnoho zajímavých informací. I letos byli představeni psi loveckých plemen,
které si děti mohly pohladit. Zjistily, k čemu se
pes v myslivosti využívá. V neposlední řadě musím zmínit ukázku mysliveckých signálů na bor-

lici a lesní roh. Na tuto část se děti těšily, protože
již z minulého roku věděly, že si mohou na závěr
troubení vyzkoušet. Je to pro ně vždy zpestření
a zábava. Novinkou byla výstavka preparátů volně žijící zvěře. Lesní pedagogové, kteří výstavou provázeli, dětem předvedli, jak se vábí zvěř
na vábničky. Děti díky programu získaly povědomí o tom, jaký význam má myslivost nejen v péči
o zvěř, ale o přírodu celkově. Závěrem bych ráda
poděkovala paní Havranové ze Státní správy lesů
a myslivosti MěÚ Litomyšl, lesním pedagogům
LČR z lesní správy Svitavy a myslivcům ze Spolku Boršov za to, jak pěkný, zajímavý a přínosný
program pro nás připravili. Budeme se těšit zase
příští rok.

vyhrály například skákací hrad na jeden den nebo
balíček výtvarných potřeb v hodnotě 10 000 Kč.
I v letošním roce se nám dařilo. Ve výtvarné soutěži
Modrá planeta 2018 se Tereza Stejskalová umístila
na 1. místě, Matyáš Hejl na 2. místě a Sofie Vykydalová na 3. místě. Za významný úspěch považujeme
ocenění v mezinárodní výtvarné soutěži, kterou pořádalo město Banská Štiavnica, kde se děvčata Sofie Vykydalová a Natálie Červenková umístila na krásném
1. místě. Všechny oceněné děti navštěvují Žlutou třídu MŠ Jiráskova. Našim malým umělcům gratulujeme a děkujeme za úspěšné reprezentování nejen školky, ale i města. Lenka Peterková, II. MŠ Jiráskova

Malí umělci

Děti z naší školky se často účastní nejrůznějších výtvarných soutěží. V minulém roce za svoje snažení

Obrovský úspěch ZUŠ
Moravská Třebová

Co se děje v I. MŠ Piaristická
Čarodějnice

Stalo se již tradicí v naší MŠ, že se ke konci měsíce dubna všichni proměníme v čarodějnice a čaroděje. Za pomoci maminek
a tatínků je tato proměna vždy dokonalá.
Nebylo tomu jinak ani letos, nejdříve jsme
se sešli ve školce a při módní přehlídce
předvedli své modely. Průvodem městem
jsme potěšili i naše spoluobčany. Nakonec jsme si na nádvoří zámku zatančili čarodějnické tance a proletěli se na košťatech. Už teď se všichni moc těšíme na příští
rok.
Učitelky I. MŠ Piaristická

Výlet do Útěchova

Dne 3. 5. jsme navštívili jezdecký klub Edity
Weissarové v Útěchově. Pro děti byla připravena
jízda na konících. Po svačince byli připraveni čtyři koníci. Andrejka Aberlová z DDM pro ostatní
děti připravila zábavná stanoviště, na kterých si
děti mohly vyzkoušet svou šikovnost. Děkujeme
Editě Weissarové za pozvání a realizaci tohoto
výletu. Po dopoledním programu u koní jsme přešli na zahradu manželů Haasových. Připravili pro
nás oheň, byly připraveny párky na roštu. Paní
Hassová pro děti vyrobila čarodějnici, kterou
jsme upálili. Po občerstvení děti mohly vyzkoušet nespočet dobrodružství. Za pěkného
počasí se děti mohly proběhnout po veliké
zahradě a dostatečně si pohrát. Za skvělé
zázemí a příjemné prostředí patří manželům Haasovým veliký dík. Poděkování
patří také Andrejce Aberlové za zajištění
programu pro děti, které se právě nevozily na koni. A v neposlední řadě děkujeme
všem, kteří se podíleli na jízdách pro děti.
Tento den byl pro děti velkým zážitkem,
zažily spoustu nových věcí, byly neskutečně hodné a pozorné, vyšlo nám krásné
počasí a byla to neopakovatelná atmosféra. Ještě jednou všem moc děkujeme.
Kolektiv I. MŠ Piaristická – Zvoneček

V letošním školním roce zaznamenala ZUŠ Moravská Třebová skutečně výjimečný úspěch svých
žáků v soutěži základních uměleckých škol.
4. května se v Praze konalo celostátní kolo soutěže
ve hře na dechové dřevěné nástroje. I přes silnou
konkurenci získal náš žák Tomáš Moravec ve hře
na saxofon skvělé 2. místo. Žáci studijního zaměření sólový zpěv se kromě soutěže základních
uměleckých škol letos zúčastnili i celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, kde
si vyzpívali tato umístění: Jan Hrubý - bronzové
pásmo, Valentýna Papa - stříbrné pásmo, Martina Koudelková - zlaté pásmo, Vanesa Soaresová
- zlaté pásmo a duo Martina Koudelková a Valentýna Papa - stříbrné pásmo. Všem našim žákům,
pedagogům i korepetitorům moc gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci školy a našeho města.
26.-27. května proběhl již 18. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády. Během 18. ročníku Moravskotřebovských arkád letos vystoupily soubory a skupiny: BLACK MERCURY, kapela, která
získala 1. místo v Music Talent Awards - Image
a projev roku, taneční obor ZUŠ Moravská Třebová, zpěvák a hudebník David Deyl, literárně
dramatický obor ZUŠ Moravská Třebová, JEJDA
BAND a HOBBY BAND, hudební soubory žáků
ZUŠ Moravská Třebová a hudební skupiny JUMPING DRUMS nebo MOTORBAND. Hlavní
hvězdou letošních Moravskotřebovských arkád
byl mladý český zpěvák a hudebník Sebastian.
I v tomto roce děkujeme za velkou přízeň veřejnosti. Výtěžek z celé akce byl věnován sbírkovému projetu Nadace rozvoje občanské společnosti
a České televize Pomozte dětem.
Srdečně Vás zveme na třídní koncerty jednotlivých pedagogů a Slavnostní vyřazení absolventů
a pasování prvňáčků, které proběhne ve čtvrtek
21. června v 17:30 hod. ZUŠ Moravská Třebová

DDM
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Dům dětí a mládeže
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12. 6. Okresní kolo v poznávání rostlin od 8:30
v DDM. Soutěž určená žákům 5.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia.
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Propozice zaslány do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-mailem do DDM.
Moravskotřebovská perla
2.–3. 6. Mistrovství České republiky ve střekáš a Honza. Občerstvení s vůní bramboráku.
Dne 12. 5. se v našem městě konal 2. ročník
leckém víceboji mládeže SBTS ČR – areál
Bližší informace na plakátech.
nepostupové celorepublikové soutěže mažorerekreačního střediska Srnčí, 20. ročník střelba
10. 6. Den otevřených dveří – Nedělní odpotek, Moravskotřebovská perla 2018. Na souze vzduchových zbraní. Pořadatel Svaz branledne s Majákem. Od 14:00 do 15:30 hod. klutěž se sjelo více jak 250 soutěžících z blízkéně-technických sportů České republiky, z. s.,
bovny a zahrada DDM. Akce pro rodiče s dětmi
ho okolí, ale také ze vzdálenějších koutů naší
organizátor Pobočný spolek Svazu branně-techa ostatní veřejnost. Prezentace DDM – videoprorepubliky a jejich věk se pohyboval v rozmezí
nických sportů Moravská Třebová ve spolupráci
jekce a fotogalerie z činnosti, letáčky zájmových
5-23 let. Nad všemi výkony dohlížela nezáviss DDM Maják.
kroužků na nový školní rok. Zájemci mohou vylá odborná porota z mažoretkového světa, ale
6. 6. Poznávání rostlin od 8:30 v DDM. Soutěž
zkoušet lezení na umělé stěně, zahrát si různé
také z toho tanečního. Její úkol nebyl jednourčená žákům 5.–9. tříd základních škol a odpodeskové hry, zhotovit si výrobky na kreativních
duchý, o vítězích mnohdy rozhodovaly detaivídajících ročníků gymnázia. Propozice zaslány
stanovištích, zúčastnit se prezentace HBT nebo
ly. Hodnotila se práce s hůlkou, choreografie
do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-maisi zahrát ping-pong. Možnost opékání špekáčků.
a pohybové techniky, ale také celkový dojem,
lem do DDM.
S sebou sportovní oblečení a špekáček. Limo,
kostýmy apod. I když všechna děvčata nemohla
7. 6. Okresní kolo v poznávání živočichů
káva a vstup zdarma.
stát na stupínku nejvyšším, žádná neodod 8:30 v DDM. Soutěž určená žákům
jížděla bez medaile a nějakého ocenění,
5.–9. tříd základních škol a odpovídajía to především díky městu Moravská
cích ročníků gymnázia. Propozice zaslány
–
Třebová a všem sponzorům, kteří tuto
do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo
prodloužení termínu přihlášek
akci podpořili. Obrovské poděkování pae-mailem do DDM.
tří také Aloisi Bílkovi, který zavítal mezi
7. 6. Atletická všestrannost nejmladšíMezinárodní výměnný pobyt pro mládež z Čech, Němecmažoretky a svým stepařským číslem
ho žactva – obvodní kolo atletické souka a Maďarska
zpříjemnil odpolední přestávku. Sklidil
těže od 9:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého.
Město Moravská Třebová a Společnost česko-německéza něj obrovský potlesk a obdiv všech
7. 6. Akce na Hvězdárně Boleslava Techo porozumění organizuje s partnerským městem Staupřítomných. Tato akce by se však nemohla – program pro žáky ZŠ Vranová Lhota
fenberg/Hessensko mezinárodní výměnný tábor v termíla konat bez náklonnosti Vojenské střední
8. 6. Dopoledne u koní v JK Útěchov –
nu od 16. do 23. 7. v maďarském městě Tarján.
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva
program pro děti z MŠ Piaristická a MŠ
Proč jet na mezinárodní tábor?
obrany Mor. Třebová, která poskytla své
Sušice
- vyzkoušíš si jazyky
prostory a umožnila tuto soutěž zorgani9. 6. Dobrodružství Catanu na vlastní
- poznáš nové přátele
zovat.
kůži – seriál akcí po celé republice pro
- zažiješ nespočet dobrodružství a zážitků
Prázdniny se blíží
obdivovatele hry Osadníci z Katanu a pro
Co tě čeká?
Jelikož se školní rok chýlí ke svému konci
všechny, kteří se ji chtějí naučit nebo jen
Týden plný zábavy, výlety za krásami Maďarska, spora zájmové kroužky DDM pomalu ukončuvyzkoušet. Od 13:30 hodin v DDM Matovní klání a spousta nových kamarádů.
jí svoji letošní činnost, chtěli bychom poják.
Základní informace:
děkovat vedoucím těchto kroužků a také
8. 6. Moravskotřebovský bramboráček
Termín: 16.–23. 7.
dobrovolníkům za jejich práci s dětmi
na zámku od 18:00 hod. Zveme vás na seCena: 3 000 Kč – poplatek zahrnuje dopravu, pobyt, straa pomoc při zajišťování různých akcí. Netkání s country a trampskými písničkami.
vu, výlety a veškerý táborový program. Pro mládež od
smírně si všech vážíme a budeme se těšit
Vystoupí: The Addams Sisters Moraviča13–18 let.
na další spolupráci. Děkujeme také dětem,
ny, MŠ Útěchov, Moravská taneční counŽádost o zaslání přihlášky posílejte do 6. června na tyto
které tyto kroužky navštěvují a smyslupltry Olomouc - ukázky tanců, Westernová
e-mailové adresy: irena.kuncova@seznam.cz, phoracně tráví svůj volný čas. Věříme, že se jim
show - lasa, kolty, biče - ranč Bezměrov,
kova@mtrebova.cz. Pro více informací: Irena Kuncová
činnost v kroužcích líbí, a že se budeme
A. M. Úlet Potichu Moravičany - folk
(Středisko česko-německého porozumění), bgz-mtrebovídat zase po prázdninách. Přejeme všem,
rock kapela. Proběhne výuka country
va@seznam.cz, tel.: 723 956 882 nebo Pavlína Horáčkoať si je krásně užijí a doufáme, že k té letní
tance, soutěž o divácký vtip za 100 Kč
vá, e-mail: phorackova@mtrebova.cz, tel.: 461 353 120
pohodě přispějí i naše tábory, které jsme
- téma kovbojové-indiáni-Divoký Západ
Pavlína Horáčková
pro děti společně s dalšími pomocníky
a Workshopy - tvůrčí výtvarné dílny pro
připravili.
Zaměstnanci DDM
děti z DDM Mor. Třebová. Moderují Lu-

Tábor v maďarském Tarjánu

A zase ty Střípky…
V dubnu se Střípky zúčastnily soutěže O poklad hanáckých Athén
v Kroměříži. Děvčata soutěžila v klasické mažoretce jak v sólech, duích, tak i v miniformacích a velkých formacích. Miniformace Střípky
4 získaly bronz, miniformace Střípky 2 zlato a miniformace Střípky
1 stříbro. Choreografie Titanic obsadila zlatou příčku. V sóle se umístila Zuzana Dvořáková junior ml. A na 2. místě, Nela Sýkorová v téže
kategorii na 3. místě. V kategorii junior ml. B získala Natálie Vaníčková
zlato a Simona Krbcová stříbro. V minidětech Vendulka Novotná obsadila 2. příčku a Kateřina Malurová 3. místo. V duích obohatily skupinu o bronz Nela Sýkorová se Zuzkou Dvořákovou v kat. junior ml.
A, v kat. kadet A Nicol Matoušková a Kristýna Kalenčuková získaly
stříbro a v kat. junior st. B i Denisa Bubeníková se Simonou Krbcovou
vybojovaly bronz. 29. 4. se děvčata zúčastnila soutěže Majorettes cup
v Nymburce. Opět se soutěžilo v klasické mažoretce všech formací.
Miniformace Střípky 2 získaly stříbro, miniformace Střípky 1 bronz,
miniformace Střípky 4 bronz. Ve velké konkurenci v sólech Nicol Matoušková přivezla bronz a Nela Sýkorová se umístila na 4. místě. V duích Nicol Matoušková s Kristýnou Kalenčukovou obsadily 4. místo.
Daniela Dvořáková, mažoretky Střípky (red. kráceno)
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Projekt Vzdělávání praxí přináší firmám možnost
kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního
zaměstnance a účastníkům větší šanci získat práci
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří
chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném
pracovním prostředí, s firmami, které si chtějí prostřednictvím nabízených praxí nezávazně a s finanční podporou otestovat a zaškolit potencionální
zaměstnance. Poskytovatelem praxí se mohou stát
právnické osoby nebo OSVČ. Účastníky projektu
mohou být lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči
o zaměstnání, absolventi, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní, lidé ve věku
nad 50 let nebo osoby zdravotně znevýhodněné.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané
pozice. Vybírat je možné z velkého spektra oborů,

Bohoslužby
Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

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

Pravidelné bohoslužby:
po
út, st
čt
pá, so
ne

Různé

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

9 hod. klášterní kostel
18 hod. klášterní kostel
18 hod. farní kostel
18 hod. klášterní kostel
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace klášterní
kostel

jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale také pozice
v zemědělství, cestovním ruchu, stavebnictví, ICT
a mnoha dalších. Po celou dobu praxe účastníka
provází zkušený zaměstnanec firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu přináší jak účastníkům, tak i firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména
možnost prohloubení znalostí, získání praktických
zkušeností a v neposlední řadě případné získání
pracovní nabídky. Firmy si díky projektu vyzkouší
a vyškolí potencionální zaměstnance v praxi, ověří
si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají finanční kompenzaci vynaložených nákladů.
Kontakt: tel.: 770 102 817, email: pavla.merkova@fdv.cz
Pavla Merková

Cesta na severozápad
Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, pořádá v neděli 3. června pro veřejnost již 18.
ročník cyklistické akce Cesta na severozápad.
Prezence a start mezi 9:00–9:30 u hasičské zbrojnice v Udánkách u Moravské Třebové (cca 100 m
od křižovatky u hostince). Akce je určena zejména dětem a školní mládeži, ale i všem ostatním,
kteří chtějí strávit příjemné nedělní dopoledne
v pěkném koutě přírody mezi Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebenem. Účastník ujede na kole přibližně 12 až 14kilometrový okruh
převážně po zpevněných cestách (trať a délka se
operativně přizpůsobují počasí) a na vložených
traťových kontrolách plní nenáročné a zábavné úkoly. Nezávodí se (na čase nezáleží, každý může jet jemu vyhovujícím tempem) a není
nutné speciální kolo. Akce je proto vhodná i pro
menší děti s doprovodem rodičů. Účastníci neplatí startovné. Více o akci i její historii najdete
na www.cnsz.wz.cz. Junák Moravská Třebová

Nízkoprahový klub Díra
NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB

DÍRA

Komenského 46,
Moravská Třebová, 571 01
Telefon: 733 598 576,
email: dira-mt@osbonanza.cz

Letní příměstský tábor
s Nízkoprahovým klubem Díra

Právě probíhá přihlašování na letní příměstský tábor. Myslíme si, že s námi zažiješ
v létě spoustu legrace a o nevšední zážitky
nebude nouze. Máme připravený skvělý
program plný her, výletů a hlavně báječných
lidí. Takže na nic nečekej a pošli nám svou
přihlášku, ať s námi u toho můžeš být. Počet
účastníků je omezen, proto je lépe se přihlásit již teď. Těšíme se na Tebe.
Letní příměstský tábor se bude konat v týdnu od 30. 7. do 3. 8. Pokud budeš mít zájem
o přihlášku, tak nám můžeš napsat e-mail
na: dira-mt@osbonanza.cz nebo se pro ni
za námi můžeš do klubu zastavit, a to každý
všední den od 13:00 do 18:00 na adrese: Komenského 46, Moravská Třebová, 571 01.
Program letního příměstského tábora:
30. 7. Fitness stezka na křižáku s opékáním
buřtů (Moravská Třebová), 8:00–15:30,
100 Kč
31. 7. Lanový park a návštěva rozhledny (Březová nad Svitavou), 8:00–15:30,
300 Kč
1. 8. Vida! Science centrum (Brno), 7:00–
18:00, 500 Kč
2. 8. Litomyšl, 7:00–15:30, 300 Kč
3. 8. Hřebečské důlní stezky (Boršov), 7:00–
14:00, 150 Kč
Cena tábora je 1350 Kč. V případě přihlášení jen na některé dny se platí cena uvedená
u konkrétních dní. V ceně je zahrnuta doprava, oběd, vstupné.

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů se
uskuteční 4. 6. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 13. 6. Odjezd
v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na tel: 730 545 871.
Co je náplní naší Občanské poradny?
Občanská poradna bezplatně poskytuje základní
a odborné poradenství, pomoc a podporu lidem
v situaci, kterou vnímají jako obtížnou či krizovou a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. V posledních měsících poradna často
pomáhá klientům při řešení oddlužení (osobního bankrotu), zastavování exekucí z důvodu neplatných rozhodčích doložek, zpracování návrhů
na svěření dětí do péče a na rozvod manželství.
Dále poradna poskytuje rady ze všech oblastí práva s výjimkou podnikání. Poradna doposud zpracovala téměř 20 návrhů na povolení oddlužení,
přičemž všem klientům insolvenční soud oddlužení schválil. Poradna má tedy 100% úspěšnost
podaných návrhů na oddlužení. Vedoucí poradny
vystoupil 18. května na semináři v Senátu s názvem Odstraníme dluhové pasti? Podmínkou pro
poskytování služeb Občanskou poradnou je skutečnost, že si klient nemůže dovolit běžně dostupné placené služby, např. služby advokáta. V Mo-

ravské Třebové se můžete na Občanskou poradnu
obrátit v pondělí, středu a čtvrtek od 8:00 do12:00
a od 13:00 do 17:00. Doporučujeme předchozí
objednání schůzky na tel. 736 503 393 či emailu:
poradna@mtrebova.charita.cz.
Dále vám nabízíme tyto služby:
Charitní pečovatelská služba: kontakt: Helena
Hejná, 733 592 359, E: chps@mtrebova.charita.
cz. Sídlo služby je v ul. Svitavská 44 v Moravské Třebové, kam se také můžete osobně přijít
domluvit.
DS Domeček, STD Ulita: kontakt: Eva Růžičková, 733 676 795, E: stacionar@mtrebova.charita.
cz, dilny@mtrebova.charita.cz
Centrum pěstounské péče Cesta: kontakt: Martina Jínková T: 733 742 083, E: centrumpp@
mtrebova.charita.cz
SAS: kontakt: Martina Jínková, 733 742 083,
E: sas@mtrebova.charita.cz

Dobrovolnické centrum: Nabízí 3 akreditované dobrovolnické programy: Lebeda, Déčko,
Kamarád. Chcete se stát dobrovolníkem nebo
potřebujete s něčím pomoci, co může vyřešit
dobrovolník? Pak se obraťte na naši koordinátorku: E: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz,
731 608 323. Za vykonání dobrovolnické služby
vystavíme dobrovolníkům Osvědčení, nabídneme supervizi, školení a podporu koordinátorů.
Půjčovna zdravotních pomůcek: Provozní
doba: po-st-čt od 12:00 do 14:00. Kontakt: Renáta Husáková, 733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o našich dalších službách najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Krásné a slunečné dny vám přejí zaměstnanci
Charity M. Třebová

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
CPR Sluníčko je z provozních důvodů během
června uzavřeno.

Během letních prázdnin budou v prostorách centra
probíhat plánované aktivity. Těšíme se na vás v září.

Rada 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 94. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala
v pondělí 14. 5. 2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice
Kompletní podoba usnesení je dostupná na webových stránkách města Moravská Třebová v sekci Radnice/Rada města/usnesení rady
Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/rada-mesta/usneseni-rady.html.

Rada města schvaluje:

3569/R/140518: předložený program schůze rady
města.
3570/R/140518: dodatek č. 1 vnitřního předpisu č.
1/2018, Organizační řád MÚ MT. Z: Stanislav Zemánek, T: 25.05.2018
3571/R/140518: zahraniční pracovní cestu. Z: Dana
Buriánková
3572/R/140518: vyvěšení moravské vlajky na radnici.
Z: Pavel Šafařík
3573/R/140518: uzavření smlouvy o recertifikačním
auditu. Z: Jana Zemánková, T: 31.05.2018
3574/R/140518: udělení výjimky z vnitřního předpisu
č. 7/2016, směrnice rady města Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, a to v souladu s ustanovením článku 12 odst. 1 písm. b) tohoto předpisu,
na dodávku služby výkonu funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů (GDPR); dodavatelem
této služby bude firma MANA Consulting s.r.o., se
sídlem U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk, IČO:
27460941. Z: Jana Zemánková, T: 31.05.2018
3575/R/140518: uzavření smlouvy o poskytování služeb, výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních
údajů v souladu s ustanoveními nařízení GDPR,
mezi městem Moravská Třebová a firmou MANA
Consulting s.r.o. se sídlem U Daliborky 1177, 564
01 Žamberk, IČO: 27460941, podle předloženého
návrhu. Z: Jana Zemánková, T: 31.05.2018
3576/R/140518: uzavření smlouvy o zpracování
osobních údajů pro webové stránky. Z: Jana Zemánková, T: 25.05.2018
3577/R/140518: uzavření předložené smlouvy
s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje na přípravu a konání festivalu Dny slovenské
kultury v Moravské Třebové. Z: Dana Buriánková
3578/R/140518: uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na projekt
Partnerská výměna žáků ZŠ mezi městy Moravská
Třebová/ČR a Vlaardingen/Holandsko. Z: Dana
Buriánková
3579/R/140518: čerpání rezervního fondu tvořeného
ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové
organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs.
armády 179 k rozvoji činnosti organizace. Z: Dana
Buriánková
3580/R/140518: poskytnutí odměny ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Kostelní nám. 21.
Z: Dana Buriánková
3581/R/140518: uzavření Závěrkových listů s vítězem výběrového řízení na dodávku elektřiny.
Z: Viera Mazalová, T: 31.05.2018
3582/R/140518: dohodu o úhradě. Z: Viera Mazalová, T: 31.05.2018
3583/R/140518: záměr pronájmu prostoru. Z: Viera
Mazalová, T: 31.05.2018
3584/R/140518: pronájem prostoru sloužícího podnikání. Z: Viera Mazalová, T: 31.05.2018
3585/R/140518: pronájem prostoru sloužícího podnikání. Z: Viera Mazalová, T: 30.06.2018
3586/R/140518: pronájem prostoru sloužícího podnikání. Z: Viera Mazalová, T: 31.05.2018
3587/R/140518: záměr pachtu části pozemku. Z: Viera Mazalová,
3588/R/140518: záměr pachtu částí pozemků. Z: Viera Mazalová
3589/R/140518: ukončení nájemní smlouvy. Z: Viera
Mazalová
3590/R/140518: pronájem části pozemku. Z: Viera
Mazalová

3591/R/140518: pronájem pozemku. Z: Viera Mazalová
3592/R/140518: pronájem pozemku. Z: Viera Mazalová
3593/R/140518: uzavření předloženého dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu. Z: Viera Mazalová
3594/R/140518: uzavření předloženého dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu. Z: Viera Mazalová
3595/R/140518: uzavření předložené dohody o zápočtu. Z: Viera Mazalová
3596/R/140518: uzavření předloženého dodatku č. 4
k příkazní smlouvě. Z: Viera Mazalová
3597/R/140518: záměr prodeje části pozemku. Z:
Viera Mazalová
3598/R/140518: záměr prodeje pozemku. Z: Viera
Mazalová
3599/R/140518: záměr prodeje pozemku. Z: Viera
Mazalová
3600/R/140518: záměr prodeje pozemku. Z: Viera
Mazalová
3601/R/140518: záměr bezúplatného převodu pozemku. Z: Viera Mazalová
3602/R/140518: záměr bezúplatného převodu pozemku. Z: Viera Mazalová
3603/R/140518: uzavření předložené smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích ve
vlastnictví města. Z: Viera Mazalová
3604/R/140518: uzavření předložené smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy na zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích ve
vlastnictví města. Z: Viera Mazalová
3605/R/140518: vítěze zadávacího řízení na veřejnou
zakázku MŠ Tyršova, Moravská Třebová – Venkovní ochrana před bleskem. Z: Miroslav Netolický
3606/R/140518: uzavření smlouvy o dílo s vítězem
zadávacího řízení na veřejnou zakázku MŠ Tyršova,
Moravská Třebová – Venkovní ochrana před bleskem. Z: Miroslav Netolický
3607/R/140518: předloženou výzvu k podání úvěrové nabídky na financování rekonstrukce bazénu ZŠ
Palackého vč. přílohy 1 a 2. Z: Dana Buriánková

Rada města souhlasí:

3608/R/140518: s ubytováním na městské ubytovně
v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové. Z: Viera Mazalová, T: 31.05.2018
3609/R/140518: s ubytováním na městské ubytovně
v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové. Z: Viera Mazalová, T: 31.05.2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

3610/R/140518: neschválit poskytnutí daru Babyboxu
pro odložené děti. Z: Dana Buriánková

Rada města bere na vědomí:

3611/R/140518: předloženou informaci o plnění
usnesení rady a zastupitelstva města.
3612/R/140518: předložený zápis z jednání Komise
památkové péče rady města. Z: Miloslav Kužílek
3613/R/140518: předložený zápis z jednání Samosprávné komise Udánky ze dne 07.03.2018.
3614/R/140518: předložený zápis do kroniky města
Moravské Třebové za rok 1990.
3615/R/140518: vítěze výběrového řízení na dodávku
elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace.
Z: Viera Mazalová, T: 31.05.2018

3616/R/140518: předložený návrh územní studie lokality Hřebečská.
3617/R/140518: rezignaci RNDr. Josefa Ošťádala na
mandát člena Zastupitelstva města Moravská Třebová za volební stranu ODS ke dni 10.05.2018. Z:
Stanislav Zemánek
3618/R/140518: nastoupení Ing. Pavla Charváta za
člena Zastupitelstva města Moravská Třebová za
volební stranu ODS ke dni 11.05.2018. Z: Stanislav
Zemánek

Rada města jmenuje:

3619/R/140518: výběrovou komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová. Z:
Stanislav Zemánek

Rada města zmocňuje:

3620/R/140518: starostu města podepsat zápis do
kroniky města Moravské Třebové za rok 1990
a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. Z: Dana
Buriánková

Rada města vyhlašuje:

3621/R/140518: v souladu s vnitřním předpisem č.
7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Výměna
kanalizace v ulici Tyršova“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou
k podání nabídky
2. Hodnotící komisi
3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH 100 %. Z: Miroslav Netolický
3622/R/140518: v souladu s vnitřním předpisem č.
7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Rekonstrukce sociálního
zařízení 3.NP – Pavilon U15“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro
předložení nabídky
2. Hodnotící komisi
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání
nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH 100 %. Z: Miroslav Netolický
3623/R/140518: v souladu s vnitřním předpisem č.
7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce atletického stadionu, ZŠ Palackého, Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou
pro rekonstrukci atletického stadionu
2. Hodnotící komisi
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání
nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH 100 %. Z: Miroslav Netolický

Rada města ukládá:

3624/R/140518: vedoucí odboru majetku města jednat ve věci prodeje pozemků. Z: Viera Mazalová

Rada města odkládá:

3625/R/140518: projednání tisku č. 42, Informace
o realizaci akce „Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové“ do příští schůze rady města. Z: Pavel Brettschneider
V Moravské Třebové 14. 5. 2018
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města
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Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala
v pondělí 21. 5. 2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice
Kompletní podoba usnesení je dostupná na webových stránkách města Moravská Třebová v sekci Radnice/Rada města/usnesení rady
Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/rada-mesta/usneseni-rady.html.

Rada města schvaluje:
3626/R/210518:
předložený program schůze
rady města.
3627/R/210518:
uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 1 rok na:
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9
v Moravské Třebové s platností od 01.06.2018
- byt č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7
v Moravské Třebové s platností od 01.06.2018
- byt č. 1 o velikosti 1 + 0 v ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od
01.06.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči
městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy
- byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18
v Moravské Třebové s platností od 01.06.2018
- byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17
v Moravské Třebové s platností od 01.06.2018
- byt č. 1 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od
01.06.2018
- byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ul. Jiráskově č.
o. 130 v Moravské Třebové s platností od
01.06.2018
- byt č. 9 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9
v Moravské Třebové s platností od 01.06.2018
- byt č. 11 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3
v Moravské Třebové s platností od 01.06.2018.
Z: Viera Mazalová, T: 30.06.2018
3628/R/210518:
vítěze zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „MŠ Sušice, Moravská Třebová – rekonstrukce denní místnosti, herny“ firmu
HPK Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 24141640. Z: Miroslav
Netolický
3629/R/210518:
uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„MŠ Sušice, Moravská Třebová – rekonstrukce denní místnosti, herny“ firmou HPK Stavby
s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 24141640, dle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
3630/R/210518:
vítěze zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Obnova soklové části fasády

muzea Moravská Třebová“ firmu KOLP, s.r.o.,
Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO:
60110066. Z: Miroslav Netolický
uzavření smlouvy o dílo
3631/R/210518:
s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova soklové části fasády muzea
Moravská Třebová“ s firmou KOLP, s.r.o.,
Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639 00 Brno, IČO:
60110066, dle předloženého návrhu. Z: Miroslav Netolický
3632/R/210518:
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská
Třebová jako centrálním zadavatelem (centrálním odběratelem) a následujícími subjekty jako
veřejnými zadavateli (podřazenými odběrateli):
- ZIKOS, příspěvková organizace, IČO:
00401986, se sídlem Komenského sady 1642,
Moravské Budějovice
- Město Jaroměř, IČO: 00272728, se sídlem
nám. Českomoravské armády 16, Jaroměř
- Městská nemocnice v Odrách, příspěvková
organizace, IČO: 66183596, se sídlem Nadační
375/14, Odry
- Město Hodonín, IČO: 00284891, se sídlem
Masarykovo nám. 53/1, Hodonín
- Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace, IČO: 70279055, se sídlem
Hraničářů 617 E, Mikulov
z důvodu poptávky po elektrické energii v hladině vysokého napětí na rok 2019, dle předloženého návrhu. Z: Viera Mazalová, T: 30.06.2018
3633/R/210518:
uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. ORM-0031/17 na akci „
Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská
- Sušice, Moravská Třebová“ s firmou EKOZIS
spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh,
IČO: 41031024 v souladu s předloženým návrhem. Z: Miroslav Netolický
Rada města neschvaluje:
3634/R/210518:
záměr prodeje pozemku parc.
č. 2055/126 o výměře 706 m2, druh pozemku
orná půda v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, ul. Strážnického.
Z: Viera Mazalová

Rada města souhlasí:
3635/R/210518:
s užíváním části objektu v ul.
Komenského č. o. 46 v Moravské Třebové občanským sdružením Květná Zahrada, z.ú., IČO:
27005879, se sídlem Květná 40, 572 01 Polička,
za účelem zřízení kontaktního místa pro práci
s nezaměstnanými obyvateli Moravské Třebové
v rámci projektu Nový start do života. Z: Viera
Mazalová, T: 31.05.2018
3636/R/210518:
s přípravou a podáním žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem
Singletrack Glacensis III do programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko v roli vedoucího
partnera. Z: Miroslav Netolický
Rada města doporučuje:
3637/R/210518:
zastupitelstvu města schválit přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt
s pracovním názvem Singletrack Glacensis III do
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
v roli vedoucího partnera. Z: Miroslav Netolický
Rada města bere na vědomí:
3638/R/210518:
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti
konané dne 27.03.2018.
3639/R/210518:
předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti
konané dne 23.04.2018.
informaci k výzvě Milana Ce3640/R/210518:
dza zastupitelům „přehodnotit rozšíření průmyslové zóny směrem k Udánkám“ ze dne 22.04.2018.
3641/R/210518:
předložené informace k realizaci akce Rekonstrukce budov C a D domova
pro seniory v Moravské Třebové.
Rada města ukládá:
3642/R/210518:
vedoucí odboru majetku
města jednat ve věci prodeje pozemku parc. č.
2936/122, 2936/123, 2936/124 v obci a katastrálním území Moravská Třebová o ceně výši 520
Kč/m2 + DPH. Z: Viera Mazalová
V Moravské Třebové 21. 5. 2018
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

Setkání žáků VSŠ a VŠO MO se starostou města
Dne 2. května měli žáci prvních a třetích ročníků
příležitost vyslechnout přednášku starosty města
Miloše Izáka. Setkání se starostou bylo ve znamení toku otázek. Předmětem přednášky bylo
propojení historie, ekonomie a politiky. Žáci se
seznámili s běžným životem na radnici, s prací
starosty, s každodenními povinnostmi, účastmi na nejrůznějších akcích, zastupováním města navenek, celkovou odpovědností za činnost

úřadu a s řešením problémů veřejných financí.
Dále starosta nastínil práci rady města a zasedání zastupitelů města. Přednáška se ubírala přes
politickou scénu až k problémům, které trápí
většinu obyvatelstva města, jako jsou problematika vzdělání, sociálních jistot, kriminalita a další. Závěrem přednášky se rozběhla čilá diskuze
plná podnětných dotazů ze strany žáků, kteří si
mohli prohlédnout krásné prostory radnice. Jako

správný politik, který má bohaté zkušenosti a je
vybaven verbální dokonalostí, ustál veškeré dotazy a mnohým osvětlil mnohdy zastřený pohled
na danou věc. Podle pozitivních reakcí žáků se
přednáška vydařila a byla obrovským přínosem
pro zefektivnění výuky základů ekonomie a občanské nauky. Miloš Izák byl několikrát odměněn
velkým potleskem žáků a škola mu tímto děkuje
za pozvání a přízeň. Lenka Lazarová, učitelka
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Úspěšná sezóna volejbalových žaček
Volejbalové žačky (mladší i starší) TJ Slovan se
v sezóně 2017/2018 zapojily do Olomouckého
kraje, kadetky pak do soutěže Pardubického kraje.
V obou si „odjezdily“ trojkový volejbal nejmenší
žačky. Soutěže byly náročné, hrály se totiž turnajovým způsobem ve dvou kvalifikačních skupinách.
Mladší hrály (12 soupeřů) prim v elitní skupině,
v závěrečném klání s Prostějovem jim cinklo stříbro. Starším žačkám nevyšlo vše dle představ, dlouho se držely na ceněných místech v elitní skupině, v závěru úzký kádr stačil jen na „bramborové“
místo. I ten znamená úspěch v konkurenci 12 soupeřů. V obou případech je nutné obě družstva pochválit za celoroční úsilí, odvozené pod nadšením
trenérské dvojice Richarda a Majky Adamových.
Soutěž kadetek Pardubického kraje byl poznamenán souběhem všech soutěží, závěrečný skalp
Svitav dovedl kadetky rovněž na čtvrté pořadí.

V soutěži trojkového volejbalu pro naše nejmenší děvčata skončila cesta v Olomouckém i Pardubickém kraji uprostřed tabulky. Smyslem nebyly
pouhé výsledky, ale nácvik zvládnutí základních
herních činností. Na základě stříbra z Olomouckého kraje absolvovaly mladší žačky kvalifikaci
na MČR v Přerově. Organizace a zážitky hráček
skvělé, nicméně páté místo znamená, že vrcholná
soutěž bude bez Moravské Třebové. Ztráta životní šance byla zklamáním. Město reprezentovaly
hráčky: Grundová Leona, Janečková Tereza, Jánská Natálie, Kolářová Tereza, Kubínová Laura,
Millonigová Eliška, Pálková Simona a Podhorná
Zuzana.
V sezóně hrála tři družstva (starší žačky, kadetky, juniorky) také soutěže Českého poháru. Proti očekávání starší žačky cesta ze skupiny útěchy
skončila až ve finálové sedmičce (turnaj v Bílov-

ci) na čtvrtém místě. Český pohár kadetek a juniorek rovněž cílil na sbírání zkušeností proti starším
hráčkám. V kvalifikaci skončily ve třetí sedmičce,
postup vzhůru vyvrcholil v posledním kole v Praze
prvenstvím ve skupině. Obě soutěže byly celorepublikové, tedy holky odehrály 12 víkendů v konkurenci družstev Čech a Moravy a získaly cenné
volejbalové zkušenosti. Děvčata přesto zaslouží
pochvalu za bojovnost, obětavost a nasazení, předvedly úctyhodný výkon. Volejbal je sport a ony byly
v jednom kole (ve velké zátěži při souběhu soutěží). Bojovaly statečně a s plným nasazením. Mohou
mít dobrý pocit z prožité sezóny ve skvělé partě
a vynikající atmosféře vytvářenou rodiči.
(mt)

Program činnosti
Klubu českých turistů
2. 6. Kombinovaná akce Litovelským Pomoravím pro pěší a vodáky. Sraz přihlášených v 7:00 hod. u klubovny KČT. Délka
tras pro pěší 8-16 km dle propozic. Sjezd
řeky Moravy z Moravičan do Litovle. Cena
pro členy KČT 100 Kč, pro ostatní 150 Kč.
Zajišťuje: J. Filipi
9. 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 10:00 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: L. Weinlich
10. 6. Odkudkoliv na hrad Cimburk - setkání účastníků od 11 do 16 hod. v hostinci
U Valacha. Sraz zájemců o cyklo v 13:00
hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje:
P. Harašta. Zájemci o pěší výlet se sejdou
v 13:00 hod. U Písku. Zajišťuje: J. Kuncová
13. 6. Schůze odboru KČT v 19:00 hod.
www.kctmt.webnode.cz

Rozpačitá sezóna
stolních tenistů
Espiral ve finále kategorie B
Sobota 12. 5. byla pro Mažoretkovou a twirlingovou skupinu Espiral Moravská Třebová prvním vyvrcholením letošní mažoretkové soutěžní sezóny. Finále
České Mažoretkové Federace kategorie B v Jaroměři se účastnili naši
mladší soutěžící,
kteří si sem vybojovali postup z oblastního kola. Celkem jsme ve finále bojovali s šesti
vystoupeními. Espiral si domů dovezl 5 medailí a 3 postupy do finále A, a tím možnost bojovat s těmi nejlepšími z celé republiky o tituly mistrů ČR. V kategorii miniformace kadet jsme získali 1. místo a postup do finále A. Kategorie sólo
kadet byla velmi náročná a vyrovnaná, přesto zde
získala Denisa Šatníková stříbrnou medaili a Va-

nesa Boledovičová krásné 6. místo. V sóle junior Sára Teran vybojovala 1. místo. V seniorské
kategorii bojovala velmi úspěšně
Veronika Kynclová, kromě zlaté medaile získala i pohár partnera soutěže a také
postup do finále A. Posledním
naším soutěžním
vystoupením bylo
duo Ivana Greplová a Karin Kolářová. Děvčata si
v úplně nejpočetnější kategorii dne vybojovala opět zlatou medaili a opět postup do finále A.
Mistrovství ČR v kategorii A, a tedy boj o tituly mistrů ČR nás čeká 9.–10. 6. v Čáslavi, zde se
bude bojovat i o postupy na Mistrovství Evropy
EMA (European Majorettes Association) v Srbsku.
Jitka a Andrea Štolovy (red. kráceno)

Sezóna 2017/2018 skončila v celookresním měřítku neslavně. Padly týmy ze Svitav, Vidlaté
Seče aj. TJ Slovan v divizi byl nováčkem, a třebaže vybojoval na pohled solidní deváté místo, kvůli vysokému počtu sestupů ze třetí ligy
do Pardubického kraje, se rovněž „odporoučel“
dolů. Divizní účinkování si hráči užili jen krátce. Další dvě družstva startovala v regionálním
přeboru. Zatímco B tým si zajistil čtvrté místo,
céčku se tolik nevedlo (8. místo). Nicméně získalo jiné prvenství: nejstarší tým všech soutěží
v ČR (průměr cca 65/70). Řada hráčů začínala
před padesáti či čtyřiceti lety
Poslední kola divizní soutěže:
TJ Slovan - TJ Jiskra Holice 10:5
TJ Slovan - Tesla Pardubice A 8:10
Konečné pořadí po 22. kole: 9. TJ Slovan M. T.
22 8 1 13 147:186 25 bodů
Regionální přebor:
Mezi 12 účastníky startovala dvě zbylá moravskotřebovská družstva B a C. V celkovém pořadí je od sebe dělily čtyři místa a 10 bodů.
4. místo - Slovan B 22 12 4 6 0 188:160 50 bodů
8. místo - Slovan C 22 8 2 12 0 124:183 40
bodů 				
(mt)
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Bilance roku 2017 z pohledu TJ Slovan
Předehrou ke sportovní bilanci města za uplynulý rok bylo dubnové vyhlášení nejlepších
sportovců za rok 2017. Vzápětí vše zhodnotila valná hromada TJ Slovan, z.s. Projev přednesl předseda Pavel Charvát a ocenil garanci
města. Rozšiřuje se členská základna sportujících, 10 % obyvatel města je sdruženo ve 13
oddílech. Všem se více či méně daří, město
poskytuje dostatečnou garanci, čímž vytváří 1276 členům přijatelné zázemí. Peníze pro
sport jsou dobrá investice. Je radost se dívat
na plné tělocvičny, hřiště, sportoviště a paralelně také na úspěchy sportovců. Hlavní výbor

vyvíjí standardní činnost, bez excesů. V roce
2017 hospodařil Slovan účelně, ekonomicky se
mu dařilo. Rozpočet na rok 2018 má podobné

parametry. Příjmy a výdaje jsou v rovnováze.
Příští perspektivy na úseku sportu ve městě nastínil místostarosta V. Mačát: “Sportovci prožili dobrou sezónu, svědčí o tom četné úspěchy.
Město akceptuje většinu požadavků oddílů.
V současnosti jsou zvažovány varianty: umělá
tráva, rekonstrukce plaveckého bazénu, rekonstrukce atletické dráhy aj.“
O reálnosti a prioritách se rozhodne v průběhu
letošního roku v závislosti na možných dotacích.
Rozpočet se předpokládá vyrovnaný, přičemž
dochází k dalšímu navýšení příjmů a výdajů (cca
o 1 milion).			
(mt)

Roztančený zámek
Pohybové studio Háčko ve spolupráci s Kulturními
službami města Moravská Třebová pořádá IV. ročník
tanečních vystoupení Roztančený zámek. Akce se
koná 13. června v 18:00 na nádvoří zámku Moravská Třebová. Vstupné dobrovolné. Čeká na Vás cca
hodinový taneční program, ve kterém se představí
všechny skupiny PS Háčko. Hostem této akce budou
moravskotřebovské mažoretky Střípky. Přijďte se
podívat na taneční vystoupení. Pokud se Vám skupiny budou líbit, rádi Vás mezi sebou uvítáme jako
nové členy od září 2018. Kontakt: Helena Gálová,
tel.: 725 222 159, e-mail: helena.trojakova@seznam.
cz, www.pshacko.webmium.com
Helena Gálová

Letošní fotbalová sezóna pílí k cíli

Fotbal se rozjel, ale současně kvůli blížícímu
se MS ve zrychleném tempu pádí k cíli. Třebovští fotbalisté zatím mají vesměs solidní
pozici. Trpělivě připisují body a výsledky vytvářejí v oddíle spokojenost. Zejména výkony
starších žáků stojí za pozornost. V krajském
přeboru drží průběžné první místo a mají tak
reálnou šanci na zisk titulu. Objevují se nečekané ztráty, výpadky v bojovnosti, překvapivé výsledky, ale zejména chybí více gólů.

Po předchozím „výprasku“ v Lanškrouně se
tamtéž uskutečnila „odveta“ v rámci 3. kola
Poháru hejtmana, ta jen potvrdila výše uvedené řádky (Lanškroun – SKP Slovan A muži 1:1
(0:1), np 4:2).
A muži (krajský přebor P. k.)
Průběžné pořadí: 5. místo 25 16 0 9 28:26 42 b.
B muži (1. B třída)
Průběžné pořadí: 9. místo 21 9 0 12 34:41 28 b.
C muži (III. třída)

Průběžné pořadí: 3. místo 20 12 3 5 58:32 39 b.
Dorost (KP P. k.)
Průběžné pořadí: 13. místo 20 4 0 15 18:71 14 b.
Žáci starší (KP)
Průběžné pořadí: 1. místo 21 18 0 3 99:23 54 b.
Žáci mladší (KP)
Průběžné pořadí: 9. místo 21 3 1 17 43:100 10 b.
Žáci (OP)
Průběžné pořadí: 4. místo 20 13 1 6 71:31 40 b.
(Stav k 13. 5.) 			
(mt)

2. ročník příměstského tábora s atletikou pro děti
O prázdninách pořádáme příměstský tábor
s atletikou a jinými sporty pro děti v Moravské Třebové. Tábor se uskuteční ve dvou termínech, a to 9.–13. 7. a 13.–17. 8. 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, jízden-

ky, 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.
Tomáš Kraus
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Terénní časovka pod taktovkou Königa
Druhý závod Cykloman 2018 byl náročnější než
úvodní silniční časovka. Ale i do terénu vjížděli
závodníci plni sebevědomí, s ambicemi alespoň
lepšího umístění než jejich soupeři. Každý ze 40
startujících třebovského Superbiku měl „pifku“
na někoho jiného. V pelotonu chyběli někteří favorité (Lidmila), konkurenci nejlepším vytvářeli
obvyklí „přespolňáci“ (Bike Svitavy, Cykloprofi
Holice aj.). Největší zájem se soustředil na am-

biciózní mládí (junioři, M1), které znovu chtělo
matadorům znepříjemnit cestu k úspěchu. Závod
byl znovu rozvržen jako dvoukolový, rozhodoval
součet obou časů na náročném 4km okruhu v lokalitě Křížový vrch. Závodníci startovali v minutových intervalech, první kolo se jelo na čas,
poté se jelo Gundersenovou metodou kolo druhé,
ve stejně famózním tempu. V obou kolech stlačili
čas pod 14 minut pouze čtyři bikeři, nejrychleji
vždy Gabriel Kӧnig (0:13:05).
Ten nakonec zaslouženě vystoupal nejvýše na stupně vítězů.
Jeho vítězství bylo jednoznačné.
„Co dodat? Věřil jsem si, jsem
spokojený. Sluší se poděkovat
TOP 10 (bez rozdílu kategorií):
1. Kӧnig Gabriel
M1
2. Šich Petr
J
3. Kvapil Jiří
M1
4. Doležel Josef
M3
5. Sirový Aleš
M2
6. Kadidlo Jiří
M2
7. Smékal Filip
M1
8. Pocsai Sandor
M2
9. Štěpař Petr
M3
10. Jansa Dominik
J

Závod míru nejmladších 2018
První etapa (prolog) proběhla v pátek 4. května
na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové.
Po vystoupení mažoretek pozdravil závodníky
a diváky 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 128 cyklistů
z jedenácti zemí. Závodu přihlíželo značné množství diváků, především z řad mládeže, kteří vytvořili pro závod pěknou diváckou kulisu. V prologu
zvítězil Pavel Bittner z Mapei Cyklo Kaňkovský
v čase 02:11,233, před Andrea Dˇamato Team
Giorgi A. S. D. z Itálie a Maticem Mačkem ze
Slovinska. Poděkování za pomoc při uspořádání
závodu patří Policii ČR, městské policii, technickým službám a kulturnímu centru v Moravské
Třebové. Zvlášť chceme poděkovat studentům
vojenského gymnázia za přípravu trasy závodu
a pořadatelskou službu. Občanům Moravské Třebové za respektování pokynů pořadatelů a nutná
omezení pro bezpečnost závodníků a ostatních
účastníků. Všem Vám děkujeme. Výsledky a fotogalerii najdete na webu www.tjcykloklubjevicko.
cz. Zde je i záznam celého závodu včetně slavnostního vyhlášení výsledků ZMN a závodu škol.
Antonín Dostál, TJ Cykloklub Jevíčko

všem, kteří závod skvěle připravili, i těm, kteří
fandili,“ doplnil vítěz. Do TOP 10 se nově vklínil
Petr Šich a Sandor Pocsai.
Paralelně se uskutečnil další díl dětského Cyklománku. Na náročné trati na Křížovém vrchu
se zúčastnila třicítka dětí. Elévi D: 1. Pudíková
Andrea, 2. Lipovská Eliška; Elévi CH:1. Mlčoch Šimon, 2. Maus Jakub, 3. Kučera Jan; D1:
1. Kriklová Lenka; CH1: 1. Grubhoffer Nikolas,
2. Kaláb Ondřej, 3. Pudík Tobiáš; D2: 1. Nastoupilová Nela, 2. Nastoupilová Linda, 3. Dvořáková Pavlína; CH2: 1. Zezula Denis, 2. Maurer
Lukáš, 3. Ladra Tadeáš; D3:1. Dvořáková Petra,
2. Matoušková Jana, Kostíková Adéla.
(mt, Jansová Monika)
M. Třebová (NetApp B)
Moravec Team
Dětřichov (CK Slovan M. T.)
CK Slovan M. Třebová
Bike klub Svitavy
CK Slovan M. Třebová
M. Třebová
CK Čerti Kunčina
CK Čerti Kunčina
M. Třebová

0:26:10
0:26:48
0:27:14
0:27:53
0:28:04
0:28:04
0:29:29
0:29:45
0:30:04
0:30:41

Šachová šampionka je
z Moravské Třebové
I v letošní sezóně Leonka Bártová obhájila
titul krajské přebornice, který získala potřetí za sebou, tentokrát v kategorii dívek
do dvanácti let. O tento titul bojovala v sérii čtyř turnajů a do konečného pořadí se
počítala tři nejlepší umístění. Celkové vítězství dosáhla suverénním výkonem. Přestože z důvodu nemoci nemohla nastoupit
k jednomu turnaji, ve zbývajících třech zvítězila. Neztratila se ani v konkurenci chlapců. Ve společné kategorii HD12 skončila
na čtrnáctém místě a dokázala odehrát velmi dobré partie i proti nejlepším chlapeckým talentům kraje.
(mt)

České cyklistky závodily v Nizozemí
Prestižního pozvání se dostalo českým cyklistkám. V Aalburgu, rodném městě světové
hvězdy a mnohonásobné mistryně světa Marianne Vosové, se zúčastnily 9. ročníku Rabobank
7-dorpenomloop Aalburg. Czech mix team závodil i v kategorii juniorek, čtveřice juniorek ve slo-

žení Markéta Hájková, Hana Heřmanovská, Veronika Jandová a Petra Ševčíková absolvovala
3etapový závod Healthy ageing tour, zařazený
do poháru národů Nation’s cup. Moravskotřebovská Markéta Hájková vybojovala 37. místo.
Tým skončil na 6. místě.
(mt)

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2018 – 16. ročník
Občanský spolek Řekni ne drogám – řekni ano
životu, pořádá ve spolupráci s městem Moravská
Třebová symbolický den bez drog v rámci celonárodní protidrogové osvěty ve spojení s jízdou
na kole a během. Cyklo-běžci v rámci 12 dní tr-

vajícího maratonu navštíví 38 měst po celé České republice a urazí vzdálenost 1200 km. Přijďte
13. června od 12:00 do 13:00 přivítat účastníky
Cyklo-běhu na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové. Můžete je podpořit také svojí

symbolickou účastí a připojit se k nim na libovolnou vzdálenost při odjezdu z města dle trasy
na vlastním kole nebo s nimi krátce běžet. Více
informací o akci najdete na www.rekninedrogam.cz
(Red.)
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Miřejovský zopakoval vítězství v Dětřichovském memoriálu 2018
kategorií (9), odvozených
Orlickoústečtí mají prvenod masovější účasti startuství předplacené. Od roku
jících (123). Největší deví2013 nebyl běžec rychzou se stalo nádherné polejší (Hübl - 2013, 2014,
časí a vítr, jenž dul do zad.
2016), v loňském roce jej
I proto byly traťové rekorvystřídal Miřejovský, ktedy ve vážném ohrožení.
rý ani letos nenašel přemoPestrá byla skladba zážitele. Soupeřil jen sám se
vodníků – z dvacítky větsebou a časovými limity.
ších měst (Praha, Brno,
Vítěz 2015 Nechvíl (ChoŠumperk, Svitavy, Litoceň) za ním zaostal o 40
myšl, Polička, Chrudim
sekund. Srdnatě bojující
ad.) a řady obcí v okolí
mládí (3-14 let) v doproMoravské Třebové. Cesvodném Malém dětřichovtou do Starého Města již
ském memoriálu (DDM Jaroslav Ženčák a Jakub Berka
na čele figurovala vedoucí šestice, v níž loňský
a AK M. Třebová), jehož se zúčastnilo 150 nadvítěz systematickým tempem navyšoval náskok.
šenců, bylo plnohodnotným úvodem 43. ročníku silničního běhu zdraví Dětřichovský memoriál. Běžci i organizátoři si
tak připomněli závěr 2. světové války,
od níž uplynulo 73 let.
Atmosféra na moravskotřebovském
náměstí, i podél trati, rezonovala vědomí míru. Silniční běh pro zdraví uspořádal Spolek branných sportů M. Třebová. Na účastníky čekalo tradičních
8,1 km na trase z Dětřichova na třebovské náměstí. Závod provázela řada
novinek (pietní akt u památníku), více

Stíhačka ostatních nevedla ke změně. Domácí
potěšil předním umístěním (4.) atlet AK Martin Berka. Mezi ženami byla „jedničkou“ Erika Musilová. Úspěch zaznamenali i další atleti
AKMT či cyklisté CK (J. Kadidlo). Nejstarším
účastníkem byl A. Bílek (1934), běžel sice dvakrát pomaleji než vítěz (57:10,4), nicméně jeho
32. účast je obdivuhodná. Potvrdil tak pojetí DM
jako „běhu pro zdraví“, v cíli jej provázel spontánní aplaus přihlížejících.
Z výsledků 43. ročníku
Ženy A: Musilová Erika (1991) AK M. Třebová
33:11,7
Ženy B: Ošlejšková Iva (1980) BK Říčany
32:33,3
Ženy C: Matyášová Jana (1965) Silueta Ústí n.
O. 32:20,1
Muži A: Miřejovský Jiří (1979) ZJ Jiskra Ústí n.
O. 26:22,3 – obhájil
Muži B: Kadidlo Jiří (1972) CK Slovan M. T.
28:38,5 – obhájil
Muži C: Ženčák Jaroslav (1961) TJ Šumperk
29:09,1 – obhájil
Muži D: Štyndl Miroslav (1957) Polička 35:10,3
Junioři: Marek Jakub (2003) Konrad Tools Team
30:06,7 				
(mt)

Hana Hájková na cestě za svým snem –
být jako Špotáková

Fotbal
2. 6. 10:00 Žáci (OP) – Dolní Újezd
10:15 C muži – Trstěnice
3. 6. 9:30 Žáci st., ml. (KP) – Lanškroun
17:00 A muži – Svitavy
9. 6. 17:00 Dorost SKP – Lanškroun
10. 6. 10:00 Žáci (OP) – Jaroměřice
17:00 B muži – Jablonné n. Orlicí
16. 6. 9:30 Žáci st., ml. (KP) – Svitavy
14:00 C muži – Čistá
17:00 A muži – Holice
Cyklistika
10. 6. Městské cross country (MCC) –
4. závodu seriálu Cykloman 2018, 10:00
na Knížecí louce, 4km okruh se všemi druhy povrchů
Volejbal
3. 6. 13:00 TJ Slovan M. Třebová – Sokol
Nasavrky (dvojzápas)
Tenis
9. 6. 10:00 Slovan M. Třebová – TO Svitavy
Atletika
9. 6. 2. kolo II. atletické ligy družstev
(Pardubice)
30. 6. 3. kolo II. atletické ligy družstev
(Ústí n. Orlicí)
Hokej
Ve středu 27. června od 18:00 hodin proběhne v Rehau aréně autogramiáda Marka Langhamera. Odchovanec třebovského
hokeje se přijede pochlubit s čerstvým pohárem pro mistra Tipsport extraligy ledního
hokeje, který letos získal s týmem HC Kometa Brno.

Po nevydařené baráži o setrvání v I. lize atletů
na podzim 2017 budou atleti AKMT účastníky
druholigové skupiny C, která začíná. Za soupeře
budou mít Hvězdu Pardubice, Univerzitní sportovní klub Praha, AC Čáslav, AC Pardubice, TJ
Jiskra Ústí nad Orlicí, AC TJ Jičín a regionálního rivala TJ Jiskru Litomyšl. Právě tam zahájila soutěž
úvodním kolem 20. května
(výsledky byly známé až
po uzávěrce MTZ). Další
tři kola připraví organizátoři
v termínech 9. června v Pardubicích, 30. června v Ústí
nad Orlicí a 25. srpna v Čáslavi. Tréninky atletů probíhaly individuálně, někteří se
velkou měrou zúčastnili různých závodů. Proměnila se
podoba týmu, přibyli mladí
a ambiciózní, takže třebovští
věří, že ústup atletiky nebude pokračovat. „První ligu jsme si vyzkoušeli,
ukázala se nad naše síly, byla to však skvělá zkušenost. Jsme rádi, že jsme mohli atletiku v Moravské Třebové dostat poprvé v její historii mezi
atletickou smetánku,“ poznamenal J. Matuška,
předseda AK.
Ženy se jako družstvo do organizovaných soutěží nepřihlásily, mateřský AKMT budou dále
reprezentovat na individuálních soutěžích žákyň a juniorek. Výraznější „sběratelky“ bodů

v II. lize budou hostovat v jiných týmech (Svitavy, Pardubice, Brno). Příkladem je např. Hana
Hájková, která se v průběhu zimy připravovala
převážně v domácích podmínkách, dle přesného rozpisu svého trenéra Michaela Havlíka,
v tělocvičně, posilovně i na ovále. Dále dojížděla do Brna, kde se na její
přípravě podílí přední česká
trenérka vrhů a hodů Leona Ondráčková. Koncem
března absolvovala soustředění nejlepších českých
mládežnických
oštěpařů
ve Veletově, kde kromě fyzické přípravy absolvovala
i první hody. Vrcholem její
přípravy, a zároveň zaslouženou odměnou, bylo v dubnu jedenáctidenní soustředění s trenérem Michaelem
Havlíkem v ideálních podmínkách Kanárského ostrova Tenerife. Zde se připravovala dvoufázově
a ladila především techniku oštěpu, mimo jiné
i mezi nejlepšími českými sprintery a francouzským držitelem nejlepšího evropského času
na 100 m (9,86) Jimmym Vicautem. V soutěži
družstev bude hostovat za AK Olymp Brno. Sezónu zahájila začátkem května a poctivá příprava přinesla hned na prvních závodech v Přerově vynikající osobní rekord, kdy její 500g oštěp
dolétl na hranici 47,02 m.
(mt, mh)
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