16. ROČNÍK

Červenec 2018
číslo 7
MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Vychází v Moravské Třebové 1. července 2018

Na cestě k prvním majitelům – snadno a bezplatně
Využijte příležitost, která už se nebude opakovat. Každý vlastník nebo nájemce zahrady může
zdarma požádat o přidělení jednoho z 1200 domácích kompostérů, které město pro své občany
zajistilo.
Postup pro jejich získání je přitom velmi jednoduchý. „Občan dle pokynů vyplní formulář žádosti o kompostér a zanese jej na odbor
majetku města (nám. T. G. Masaryka č. o. 29).
Zde dostane informaci o tom, kdy se má dostavit k podpisu smlouvy o darování kompostéru.
Ti z vás, kteří informaci nedostali, se k podpisu smlouvy mohou dostavit automaticky 10
dnů po podání žádosti. Výjimka z uvedeného
postupu platí pouze pro majitele zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří se mohou k podpisu smlouvy bez vyzvání dostavit až od 1. července. S podepsanou smlouvou lze následně
kompostér vyzvednout v areálu technických
služeb,“ uvedla Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města. První zájemci si již svůj
kompostér v areálu technických služeb vyzvedli. Občané tak mohou učinit každou středu od 14:30 do 17:00 hodin a každou sobotu
od 8:00 do 14:00 hodin.

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 ná-

jemcem zahrady v zahrádkářské kolonii,
3) nemá evidovaný dluh vůči městu,
4) je zapojený do systému MESOH.
Postup pro vydání kompostéru je
následující:
1) žadatel vyplní formulář a zanese jej na odbor majetku, nebo na OIC. Zde bude informován o termínu podpisu smlouvy,
2) odbor majetku ověří splnění podmínek,
3) po ověření se občan dostaví 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 jsou vydávány v areálu technických služeb každou 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

Místo, kde končí jeden druh dopravy a začíná druhý
Nová podoba dopravního terminálu je zase
o krok blíže. Práce na jeho výstavbě byly zahájeny s termínem dokončení na konci září. Vítězem zadávacího řízení se
stala firma M-Silnice, a.s. „Veřejnou
zakázku lze považovat za úspěšnou.
Přihlásila se do ní trojice uchazečů, vítězná společnost nabídla nižší
cenu, než jsme původně předpokládali. V současnosti byla stavba předána
zhotoviteli a probíhá sanace podkladu, na kterém bude parkovací stání,“
uvedl vedoucí odboru rozvoje města
Miroslav Netolický.
Součástí projektu je i výstavba
cyklověže, přičemž přípravy celého projektu započaly již před 3 roky.
„Tehdy jsme dostali zadání zbudovat buď kryté přístřešky na kola, nebo automatický systém
úschovy kol. Argumentem proti venkovnímu
stání kol byla neustálá potřeba kontroly a dohledu, spojená také s náklady na údržbu stojanů. Naopak automatický systém se jeví jako
bezúdržbový a moderní způsob úschovy kol,
který navíc reaguje na aktuální trend rozvoje
cyklistiky ve městech,“ doplnil Miroslav Netolický. Uvedené argumenty byly rozhodující
také pro zastupitelstvo města, které projekt cyklověže schválilo.

Málokdo už ale zná souvislosti, které provázely přípravy celého projektu. Velmi složité

bylo například jednání s výrobcem cyklověže,
který má jako jediný patent na výrobu automatického systému úschovy kol v Evropě.
„V roce 2015 jsme požadovali dodání menší
verze cyklověže s kapacitou 60 kol. To nám

bylo výrobcem přislíbeno s tím, že zajistí homologaci na uvedenou kapacitu, která se této
době jevila jako ideální varianta.
Po zpracování realizační dokumentace
však výrobce oznámil, že homologaci
nezískal a k dispozici má pouze cyklověž s kapacitou 116 kol,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města. Vedení města bylo nuceno na nepříznivou situaci
reagovat a rozhodlo projekt realizovat
i za cenu změny podmínek. Hlavním
argumentem je především skutečnost, že dle analýz se bicykly do
20 let stanou stěžejním dopravním
prostředkem ve městech o velikosti
10-30 tisíc obyvatel. Město se proto
snaží tuto prognózu podporovat již
nyní přípravou podpůrných komunikací pro
cyklisty – cyklostezkami, cyklopruhy atd. Jedině takto se přiblížíme vyspělým městům v tuzemsku i zahraničí, kde už se tento trend naplno projevil.       Václav Dokoupil, mluvčí města

Nová ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová
Od 1. července tuto funkci vykonává Hana Horská.
Více informací přineseme v srpnovém vydání zpravodaje.
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Informace z úřadu
Změny ve vydávání cestovních
pasů a občanských průkazů od
1. července 2018

Od 1. července letošního roku nás i vás čekají
změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů, které se týkají lhůt, míst podání žádostí nebo vyzvednutí hotových dokladů
a také správních poplatků. Nově bude moci občan požádat o vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu ve dvou zkrácených lhůtách
a samozřejmě nadále také v nezměněné 30denní
lhůtě, která v praxi trvá 2-3 týdny. První zkrácená lhůta je do 24 hodin v pracovních dnech
nebo do pěti pracovních dnů ve druhé zkrácené lhůtě. Požádat o takové doklady bude možné
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (zkr. ORP), v Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22 (ORP) a u Ministerstva
vnitra ČR. Nově byla zavedena možnost zaslání
informace občanovi o vyhotovených dokladech
prostřednictvím telefonu nebo emailu, Městský
úřad Moravská Třebová takovou službu již poskytuje delší dobu. Převzít vyhotovené doklady
ve zkrácených lhůtách bude možné u obcí s rozšířenou působností nebo Ministerstva vnitra ČR,
u cestovního pasu i občanského průkazu do 24
hodin bude možné vyzvednutí pouze u Ministerstva vnitra ČR, na adrese: Na Pankráci 72, Praha
4 (metro C – stanice Pražského povstání).
Od 1. července 2018 se bude vydávat pouze

občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem, který se
do 30. 6. 2018 bude vydávat se správním poplatkem 500 Kč, od 1. 7. 2018 se bude tento doklad
vydávat všem zdarma. Občan se může sám svobodně rozhodnout, zda si čip aktivuje či nikoliv,
může tak učinit i kdykoliv později v rámci platnosti dokladu. Důležitá informace pro všechny
držitele občanských průkazů bez čipu je, že dosavadní OP bez čipu zůstávají v platnosti, nebude prováděna žádná hromadná výměna dokladů. Občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc, které se doteď
vydávaly při ztrátě, odcizení, poškození nebo
úředním zrušení místa trvalého pobytu, se nově
od 1. 7. 2018 již z těchto důvodu vydávat nebudou, vyhotovit takový občanský průkaz bude
možné jen z důvodu voleb.
Správní poplatky u cestovních pasů i občanských průkazů v 30denní lhůtě se nezměnily. Občané starší 15 let zaplatí za cestovní pas
600 Kč, mladší 15 let 100 Kč. U občanských
průkazů zaplatí děti mladší 15 let 50 Kč, od 15
let je občanský průkaz zdarma, stejně jako výměna občanského průkazu z důvodu skončení
platnosti u osob starších 15 let. Další správní poplatky u občanských průkazů jsou pak vybírány
v souvislosti se ztrátou, odcizením nebo poškozením dokladu anebo z důvodu výměny na základě žádosti občana.       Šárka Pokorná, OIC

Správní poplatky za vydání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách

Tajemník Městského úřadu
Moravská Třebová
vyhlašuje dvě výběrová řízení
na pozici

ÚŘEDNÍK/ICE ODBORU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz,
na úřední desce městského úřadu,
u personalistky městského úřadu,
tel. č.: 461 353 027,
E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi
náležitostmi a přílohami je
9. července 2018

Zdravotnická péče
Dětská ordinace MUDr. Zemánková

od 2. do 4. 7. dovolená.
Zástup: pondělí 9–11:30 MUDr. Hloušková,
středa 13–15 MUDr. Hloušková
Veškeré posudky, potvrzení a další dokumenty
vyřídíme před nebo po dovolené.

MUDr. Petra Neužilová

neordinuje 13. července.
Ve čtvrtek 19. a 26. července ordinace od 11
do 13 hod. z důvodu zástupu MUDr. Madrona,
Městečko Trnávka.

Deratizace

Správní poplatky za vydání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Vážení občané, informujeme vás o právě probíhající ochranné deratizaci, zaměřené zejména
na stání kontejnerů na separovaný odpad. V těchto boxech se objeví deratizační staničky s pevnou nástrahou. Staničky budou pevně přichyceny
k okolním konstrukcím, jsou zabezpečeny proti
vniknutí osob a domácích zvířat. Prosíme, neotvírejte a neničte instalované nástrahy.
Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.

Kolik nás je...

Stipendia studentům vysokých škol
Stejně jako v předchozích letech město Moravská Třebová poskytne stipendia pro tři studenty vysokých škol. Žádosti o stipendium se
podávají na předepsaném formuláři na Odboru
finančním MěÚ Moravská Třebová, nám. T. G.
Masaryka 29. Žádost je třeba podat v termínu

od 1. 7. do 31. 7. 2018. Bližší informace o poskytování stipendií a tiskopis – Žádost o poskytnutí stipendia jsou umístěny na stránkách
města www.moravskatrebova.cz ve formulářích
odboru finančního a na úřední desce městského
úřadu.                                         Odbor finanční

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 5. 2018 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 124 občanů
ČR. Během měsíce května 2018 se do Moravské Třebové přistěhovalo 14 obyvatel, odhlásilo 11 obyvatel, zemřelo 10 občanů a narodily
se 4 děti. V rámci Moravské Třebové v květnu
změnilo trvalý pobyt celkem 34 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky MV
ČR je v Moravské Třebové hlášeno 122 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
k 31. 5. 2018 evidováno 10 246 osob.
Průměrný věk občanů ČR v Moravské Třebové
k 31. 5. 2018 činí celkem 44,10 roků, z toho
u mužů je to 42,15 let a u žen 45,93 let.
V měsíci květnu se v Moravské Třebové uskutečnila 1 jubilejní diamantová svatba. Na radnici bylo přivítáno 5 nových občánků.
(ln)

Z města
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Připravujeme se na zavedení městské hromadné dopravy
Na základě jednání rady města ze dne 4. června
bylo vyhlášeno zadávací řízení na veřejnou zakázku zajištění provozu MHD ve městě Moravská Třebová v závazku veřejné služby. Zavedení
MHD navazuje na pozitivní zkušenosti ostatních
měst (např. Ústí nad Orlicí) a podpoří efektivní
využívání výstupů projektu Dopravní terminál.
Vítězná varianta s označením „západní“ počítá
s obousměrnou trasou mezi železniční stanicí
a zastávkou U Komína. Na trase budou nízkopodlažní minibusy s celkovou kapacitou vozidla
minimálně 25 osob zastavovat na zastávkách
v ulici Lanškrounská, na autobusovém nádraží
a u nemocnice. Navržený jízdní řád má rozsah
20 spojů denně a počítá s návazností na spoje
železniční dopravy. Předpokládané roční náklady zavedení a provozu MHD dosahují 1 mil. Kč
a byly předmětem schvalování zastupitelstvem
města na jednání dne 25. června (po uzávěrce
vydání zpravodaje – konečné informace se dozvíte v dalších číslech MTZ).
Václav Dokoupil, mluvčí města

Blahopřání
U příležitosti 130. výročí založení KČT
se 9. 6. konalo slavnostní setkání v Senátu ČR, na které byl pozván i čestný
předseda KČT TJ Slovan M. Třebová Josef Schneeweiss. Za svou práci
ve prospěch klubu, činnost značkaře,
cvičitele i člena ústředních orgánů zde
byl oceněn nejvyšším vyznamenáním
KČT, a to medailí architekta Vratislava
Pasovského (předseda KČT od r. 1890).
Obdržel i pamětní medaili vydanou
k tomuto jubileu. Stal se tak jedním
ze 14 turistů z celé ČR. Ráda bych mu
za všechny naše členy, a věřím, že i za
mnohé občany, k tomuto vyznamenání
pogratulovala a popřála mu ještě hodně
spokojených kilometrů.   H. Kopřivová

Foto: Kancelář Senátu ČR

Změny ve vydávání řidičských průkazů
Od 1. července přichází malá revoluce pro řidiče.
Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.
Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí
platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte
nosit ani papírovou fotografii.
Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí
Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností. Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění. K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii. Pokud žijete například v Praze, ale trvalé bydliště máte v Moravské
Třebové, nezbylo vám než si vzít den volna a vydat se na úřad. Polovinu dne jste strávili cestou,
narychlo zajišťovali svou průkazovou fotografii a následně přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu na úřadě. Nyní už se to dá zvládnout
mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. července lze
vyřídit záležitosti spojené s řidičskými průkazy
na nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou
působností nebo na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206
místech v ČR.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu. Také si
na zvoleném úřadě zajistíte výpis z evidenční
karty řidiče, stav bodového konta a záležitosti
spojené s profesní způsobilostí řidiče. Seznam
všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete: www.mdcr.cz/orp. Existují situace, kdy je

Rozkvetlé město
Český zahrádkářský svaz ZO v Moravské Třebové ve spolupráci se Zdravým městem Moravská
Třebová pro rok 2018 vyhlašuje tradiční soutěž
Rozkvetlé město. Hodnoceny budou nejpestřejší a nejzajímavější květinové výzdoby. Smyslem
soutěže je rozkvetlé město z hlediska pestrosti
a barevnosti předzahrádek nebo bohatosti zeleně
na oknech, balkónech, v okolí firem atd. Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1–2 fotogra-

fií se jménem a adresou
na e-mail lliskova@
mtrebova.cz nebo nahlášením svého jména a adresy na telefonní číslo
461 353 105. Fotografie jsou poté zajišťovány organizátory soutěže. Uzávěrka soutěže je 15. srpna.
Deset vyhodnocených květinových výzdob bude
odměněno věcnými cenami.     Ludmila Lišková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou
působností v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi
ně patří odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd. Dosud bylo nutné
na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na žádost. Podle nové
úpravy se už na úřad s fotografií nebude muset.
Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii
v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo
cestovního pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec nebudete.
V případě, že jste změnili vizáž a vaše podoba se
na první pohled neshoduje s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při
vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost pořídit
si průkazové fotografie. Nově se také na každý
doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu
pořizovat digitalizovaný podpis žadatele. Jediný
případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského průkazu (ten má formát malé knížky, který
prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský
průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal
nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již
minulostí. Od července se budou vydávat řidičské
průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše
správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho
platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete
ho zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení
správního poplatku je kompenzováno tím, že
si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč
na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního
řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte
nadále 700 Kč.      Petr Václavík, odbor dopravy
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samosprávného celku“. V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím
redakční rady vyhrazena strana 4.

Změna zastupitele
Vážení spoluobčané, v měsíci
květnu
rezignoval
na funkci zastupitele náš
dlouholetý předseda místního sdružení ODS a bývalý
starosta města RNDr. Josef
Ošťádal. Jeho vážný zdravotní stav mu neumožňoval jeho mandát vykonávat a hájit v městském
zastupitelstvu názory ODS. Jeho mandát jsem
zaujal já, abych posílil řady opozice, neboť
nynější rozložení politických sil v městském
zastupitelstvu je, takové jaké je. Berte prosím
tohle oznámení jako fakt, že ODS v Moravské Třebové existuje, nesouhlasí s tím, kam
a jakým způsobem jsou směřovány městské
investice a městské prostředky vůbec. Máme
vymyšlené radikální změny, které by se v našem městě měli udát. Na podzim s nimi před
Vás předstoupíme v předvolební kampani před nadcházejícími komunálními volbami.        Pavel Charvát, zastupitel za ODS

Dobrá zpráva
My, obyvatelé jihozápadní části Předměstí Moravské Třebové, jsme mnoho let nadávali na stav chodníku v Dukelské ulici.
V úseku od parku po Údolní ulici byl doslova ubohý. Navíc ho v minulých letech
ničila stavební technika během opakovaných oprav kanalizace a vodovodu. Nyní
vše skončilo. V polovině června byl zde
položen nových chodník z betonové dlažby. Pracovníci technických služeb a místní stavební firmy to provedli výborně.
Teď se nám po krásném rovném chodníku šlape královsky. Děkujeme. Konečně jsme se dočkali. Nyní nám mohou jen
závidět lidé ze samotného centra města.
Například v horní polovině Lanškrounské
ulice. Zejména v úseku od železářství Budig po obchodní dům Kubík je chodník ve
stavu (už dlouho) neuspokojivém. Třeba
se i zde obyvatelé dočkají.    J. Strouhal

Memoriál Jaroslava Hanáka

Hurá na prázdniny
Jednou z nejkrásnějších etap dětí i dospělých
jsou bezesporu letní prázdniny a doba dovolených. Dospělí už plánují cestu za vysněným
odpočinkem a těší se na dny volna. Děti dostaly vysvědčení a těší se na letní zážitky. Všem
učitelům patří velké poděkování za odvedenou práci při vzdělávání našich dětí. Každá
škola má na prázdniny v plánu velké údržby
a opravy. Jsem rád, že i letos jsme vyčlenili dost finančních prostředků na opravy škol
a školek. Základní škola „Křižovatka“ má
v plánu výměnu oken a rekonstrukci elektroinstalace. ZŠ Palackého bude rekonstruovat
toalety a ZŠ Kostelní náměstí čeká výměna oken. MŠ Piaristická má v plánu rekonstrukci elektroinstalace a MŠ Sušice se chystá na opravu vnitřních omítek. Další drobné
opravy a hlavně úklid škol připravují jednotliví ředitelé. Mohl bych pokračovat dál, ale
myslím, že je potřeba taky něco nechat jako
překvapení pro rodiče a děti.
Rád bych Všem popřál krásné prázdniny
plné odpočinku, nezapomenutelných zážitků
a šťastné návraty z dovolených.
Miroslav Jurenka, www.trebova.anosvitavsko.cz

Naučíme děti hry
z našeho dětství

Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. si
Vás dovoluje pozvat na 3. ročník fotbalového Memoriálu Jaroslava Hanáka, který se pod
záštitou radního Pardubického kraje Reného
Živného koná v sobotu 21. července od 12:30
hod. na fotbalovém hřišti v Boršově. Letošního ročníku se zúčastní čtveřice týmů: TJ

RETRO
HRY
Sokol Boršov, TJ Sokol Dlouhá Loučka, TJ
Křenov a SKP Slovan Moravská Třebová.
Máme pro Vás přichystané bohaté občerstvení a následnou zábavu, při které Vás bude
provázet kapela Domino.

Bohatý kulturní program
pro děti zajištěn
(divadlo JOJO a další)
Vstupné dobrovolné

Sobota 28. července

od 15:00 hod.
v KD Boršov

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Za minulé období přijala Městská policie Moravská Třebová celkem 138 oznámení.
Byly provedeny tři dopravně bezpečnostní akce
zaměřené na dodržování nejvyšší povolené
rychlosti. Při těchto akcích bylo uloženo 9 pokut
v příkazním řízení na místě.
Nezapomínejme, že nejsme ve městě sami,
i sousedé by se rádi bez následků prošli po čistém trávníku
Být majitelem psa neznamená jen zajistit pro
psa zázemí a učinit z něj dalšího člena rodiny.
V našem krásném městě je pejskařů opravdu
mnoho. O své miláčky se starají a hýčkají si je,
ale někteří z nich bohužel nejsou tak ohleduplní
a vstřícní k ostatním spoluobčanům. Své pejsky
nechají volně pobíhat, neuklízejí po nich apod.
Tímto článkem bych chtěl upozornit na některé zákonné povinnosti, které všem majitelům
čtyřnohých miláčků ukládá platná legislativa.
Popisuji zde jen několik málo paragrafů, které má chovatel povinnost dodržovat. Obecné
povinnosti majitelů či chovatelů zvířat upravuje zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat
proti týrání, kde je v § 13, odst. 1 mimo jiného
uvedeno: „Každý je povinen zabezpečit zvířeti
v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění
jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo
k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.“ Únik
zvířete lze vykládat tak, že se jedná o vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho

chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování. Zákon také
za porušení této povinnosti stanoví, že je možno
uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Další ze zákonů, který je v tomto případě potřeba zmínit je
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, kde se
v § 2933 říká: „Způsobí-li škodu zvíře, nahradí
ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem
nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře
svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba,
které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová
nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou
zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem“.
V neposlední řadě nesmíme opomenout ani zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích,
a to § 5, který specifikuje přestupky proti veřejnému pořádku. V tomto paragrafu se mimo jiné
říká, že přestupku se dopustí ten kdo: „znečistí
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství“. A tím
se rozumí i znečišťování veřejného prostranství psími výkaly. Každý, kdo psa venčí nebo
je s ním na procházce, tedy ne jenom majitel,
je povinen po vykonání potřeby čtyřnohého
společníka, řádně uklidit a nezanechat nepořádek pro sousedy, kteří si pak nevábně vonící
hnědou nadílku přinášejí do svých domovů na
podrážkách obuvi. V případě, že jako doprovod
psa tuto povinnost opomeneme, hrozí nám na
místě udělení pokuty do výše 10 000 Kč nebo
postoupení tohoto přestupku správnímu orgánu
města, který může rozhodnout o udělené pokuty
až do výše 20 000 Kč. Zde však k pokutě hro-
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zí navíc i správní poplatek. Nezapomínejme,
že nejsme ve městě sami a že i sousedé, známí a spoluobčané by se rádi bez následků prošli
po čistém trávníku!
Mimo výše popsaných paragrafů existují i další
právní normy, které upravují povinnosti chovatelů. Mezi ně patří i obecně závazné vyhlášky
města. A v Moravské Třebové máme hned dvě,
které upravují povinnosti chovatelů. Jedná se
o obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku ze psů a č. 3/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě Moravská Třebová. Ale
o těch podrobněji až příště.
Radovan Zobač, velitel městské policie

Zadrželi jsme
drogového dealera
V minulých dnech jsme na Moravskotřebovsku zadrželi a obvinili nezaměstnaného
třicetiletého muže ze zločinu nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy. Jeho
protiprávní jednání mělo spočívat v obchodování s drogou. Měl ji nejméně ve dvanácti případech poskytnout svým známým.
Někdy za úplatu a jindy výměnou, taktéž
za drogu. Jak nám uvedl, je sám občasným
uživatelem pervitinu a marihuany. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí až
10 let za mřížemi. Vzhledem k jeho trestní
minulosti, kdy byl za stejnou trestnou činnost odsouzen a potrestán, si na verdikt počká ve vazební věznici.      Ondřej Zeman,
mluvčí KŘP Pardubického kraje

Pult centralizované ochrany
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na
PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je
vybaven EZS nebo EPS připojeným na PCO - tento
objekt se musí nacházet v katastru města Moravská
Třebová,

města Moravská Třebová

• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku,
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým
výjezdem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle
zjištěných skutečností,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,

nabízí:

• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),

• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,

• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,

• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná
kontaktní osoba,

• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,

• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,

• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.)
formou SMS na mobil klienta,

• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich
odbavení.

• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie
nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231,
nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Žijeme s vodou – Informace o sítích
Mít k dispozici co nejpřesnější a aktuální zdroj
informací o vodovodní a kanalizační síti je pro
provozovatele důležité jak z hlediska provozního, tak i pro účely poskytování informačního
servisu. V minulosti jsme mohli využívat pouze
zákresy hlavních vodovodních a kanalizačních
tras v papírových mapách nebo v dostupných
projektových dokumentacích. V současné době
se trasy vodovodů a kanalizací vedou v elektronické podobě v systému GIS (tzv. digitalizace).

Díky tomu je možné databázi průběžně aktualizovat a doplňovat. Naší snahou je do této evidence doplňovat i trasy vodovodních a kanalizačních přípojek, které nám poskytnou jejich
investoři - majitelé jednotlivých nemovitostí.
Potřebujete-li zjistit, zda jsou v dané lokalitě
vodovodní a kanalizační sítě nebo získat vodárenská data o těchto rozvodech, můžete se
obrátit na útvar vodohospodářských činností
(VHČ) VHOS, a. s. Tento útvar dále zajišťuje

např. vyjádření k projektovým dokumentacím
staveb, vydávání souhlasů k napojení přípojek,
projektovou činnost, diagnostiku vodovodní
sítě za účelem vyhledávání úniků vody aj. Pro
stavebníky či vlastníky infrastruktury může být
zajímavá nabídka dohledávání a vytyčování vodovodních a stokových sítí v terénu a jejich případná pasportizace a digitalizace. Ucelené informace ke všem publikovaným tématům jsou
k dispozici na www.vhos.cz. Dana Mikulková

Moravská Třebová řekla rozhodné NE drogám
Město se zapojilo do 16. ročníku Cyklo-běhu
za Českou republiku bez drog, který organizuje občanské hnutí s názvem Řekni ne drogám – Řekni ano životu. Účastníci akce chtějí
touto aktivitou upozornit na dlouhodobě zanedbané vzdělávání na poli drogové prevence. Prevence a vzdělávání o drogách je jedinou možností, jak zamezit jejich zneužívání.
Trasa dvanáctidenního cyklo-běhu čítá 1200
kilometrů a vede přes 40 měst Čech i Moravy. Tým deseti cyklistů a běžců urazí celou
vzdálenost za 10 dní. V Moravské Třebové se
akce zúčastnila veřejnost a děti ze základních
škol, které symbolicky proběhly přes náměstí T. G. Masaryka před radnici, kde je přivítal
starosta města. „Jsme si velmi dobře vědomi
velkého problému, který se týká drog a jejich
dostupnosti. Otázka řešení drogové závislosti
a její prevence je závažná a mělo by se jí věnovat více pozornosti než doposud. K myšlence
cykloběhu se připojujeme s tím, že bychom se
rádi stali městem bez drog,“ uvedl starosta Miloš Izák.       Václav Dokoupil, mluvčí města

Rekvalifikace zdarma – šance pro padesátníky
Evropská unie v rámci projektu Ještě chci
pomáhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/00040
28, podporuje skupinu obyvatelstva, která je
znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi,
kteří jsou v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje a je jim více než 50 let. Těmto
osobám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci
a možnost nastoupit na dotované místo.

Možnosti rekvalifikací:
• Pracovník v sociálních službách
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky
• Pedikérka – manikérka
• Počítačové kurzy
…případně další rekvalifikace dle vlastního výběru

Termíny konání kurzů: od září 2018. Rezervujte si své místo již nyní. Kontakt pro více
informací: Pavlína Valentová, tel. 775 500
622, valentova@jhs-centre.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2017
V uplynulém roce občané odevzdali k recyklaci více než 31 tun starých spotřebičů. Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Moravská Třebová nyní obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Certifikát vychází ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytřízených elektrozařízení.
Díky tomu můžeme nyní přesně vyčíslit o jaké množství elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má
pozitivní dopad na životní prostředí. Zejména když si uvědomíme, že například recyklace 100 běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných
až k sedmi cestám do Chorvatska. Odevzdáním 10 vysloužilých monitorů
uspoříme energii potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.                Václav Dokoupil, mluvčí města

Různé

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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IV. Zrození Tělovýchovné jednoty Slovan
Noví osídlenci města po roce 1945 svou aktivitou (včetně sportovní) demonstrovali utvářející se vztah k novému domovu. Pokračovali
v činnosti TJ Sokol, vznikly sportovní jednoty
při velkých místních průmyslových podnicích,
byly založeny kluby Jiskra a Spartak ad. Vývoj
vykazoval nové tendence a prvky celospolečenské reality. Nemohl ovšem nemít kontinuitu
s dřívějším stavem - navázat se dalo jen na to,
co zde bylo. Doslova přelomovým mezníkem
byl rok 1956, v němž byla založena TJ Slovan.
Nový garant sportu, který sdružoval více než
desítku oddílů ve městě. Ustavující schůze jednotné tělovýchovné jednoty se konala v létě
1956, se zásadním zdůvodněním vystoupil
Jaroslav Rokoský z Hedvy. Při volbě nového
názvu sjednocené tělovýchovné organizace byl
prosazen název TJ Slovan. Její management
se rekrutoval ze zaměstnanců zdejších podniků (zejména n. p. Hedva, vzniknuvšího roku
1949) a lze konstatovat, že jeho šíře záběru
i odpovědnost organizátorských aktivit stojí
za zmínku. Do čela byl zvolen Hanuš Inwald
(tehdy zástupce OV TVS). Po přechodném
období, kdy rozehrané soutěže dokončovaly
družstva starých oddílů, byl na krátký čas včele managementu TJ Josef Olžbut (1956–1958);
po jeho odchodu z M. Třebové řídil práci aktivu dobrovolných funkcionářů znovu Hanuš Inwald (1958–1962). Situace se pak personálně
stabilizovala na začátku 60. let, kdy se předsedou stal Karel Mrva (1962–1978). V dalším
období se ve funkci lídrů hlavního výboru TJ
se postupně vystřídali: Hlaváč Eduard (1978–
1988), Mačát Václav ml. (1988–2005) a Charvát Pavel (2005–dosud).
(Ze vzpomínek dlouholetého tajemníka Antonína Viktorína)

TJ Slovan se od svého založení stala garantem řídící, koordinační aktivity jednotlivých
oddílů, garantem investičního rozvoje sportu, což se projevilo v personálním nárůstu členů. Má největší podíl na zajišťování
komunální rekreace i v současnosti. Svědectvím je kronika TJ Slovan, navazující
na sokolskou (kronikáři Stanislav Sedlák,
poté Stanislav Smékal) v současnosti existují výjimečně jen oddílové kroniky, případně
webové stránky. Prostředkem účinné řídící
práce TJ Slovan byl fungující (i když stále
se proměňující) aktiv dobrovolných pracovníků, vesměs funkcionářů jednotlivých oddí-

lů. Jejich činorodost byla pravidelně morálně
ohodnocována. V návaznosti na stabilizaci řídící práce se objevovaly nové aktivity
a sílily nové možnosti ekonomické: v tom
směru stojí za pozitivní hodnocení odmítané
spartakiády. Ty podnítily přirozenou aktivitu občanů (dosud je mezi účastníky velmi
málo kritiků). Garance jednotlivých podniků a firem a sdružené prostředky, včetně
brigádní aktivity sportovců a občanů, výraznou měrou přispěla k postupné transformaci stadionů a sportovišť ve městě ve funkční
a moderní sportovní instituce, jak je tomu
dnes.                                                (mt)

Jubilejní XX. ročník MČR ve střeleckém víceboji mládeže
Je již tradicí, že střelecký klub SBS Moravská
Třebová pořádá mistrovství republiky ve střeleckém víceboji mládeže ze vzduchových
zbraní. Závody se konaly 2. a 3. 6. pod záštitou města Moravská Třebová a jeho starosty
Miloše Izáka. V kombinovaných disciplínách
ze vzduchových pušek a vzduchových pistolí se zúčastnila střelecká mládež klubů SBS
z celé ČR. Závodů se zúčastnilo 28 tříčlenných
družstev v pušce a 20 v pistoli. Střílely se tři
položky ve čtyřech věkových kategoriích od
8 do 26 let.
Výsledky klubu mládeže SBS Mor. Třebová:
Puška kat. B jednotlivci: 2. Tadeáš Hojgr; puška
kat. A družstva: 2. Kalousek, Pavelka, Kaděra;
kat. B družstva: 2. Přidalová, Kostíková, Hojgr;
kat. C družstva: 2. Vágner, Neumann, Čapka,
3. Přidal, Koudelka, Kavan; kat. D družstva:
3. Gruncl, Steffanová, Piňos; pistole kat. A jednotl.: 1. Martin Kalousek, 2. Lukáš Kaděra; kat.
C jednotl.: 1. František Přidal, 2. Michal Kavan; pistole kat. A družstva: 1. Kalousek, Pavelka, Kaděra, 3. Mlejnek, Henzl, Kostík; kat.
B družstva: 3. Přidalová, Kostíková, Hojgr; kat.
C družstva: 1. Koudelka, Kavan, Přidal, 3. místo Vágner, Čapka, Neumann; kat. D družstva:
3. Gruncl, Steffanová, Piňos.
Putovní pohár starosty města Moravská
Třebová pro absolutního vítěze závodu v puš-

ce získal Petr Pelikán ze střeleckého klubu
Aircraft Kunovice. Putovní pohár předsedy SBTS ČR pro absolutního vítěze v pistoli
získal Radek Ott ze střeleckého klubu sBTS

Chlumec nad Cidlinou. Děkuji celému realizačnímu týmu. Městu Mor. Třebová děkujeme
za finanční podporu.
Tomáš Přidal, tajemník soutěže
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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
Po dobu prázdnin je předprodej vstupenek pouze 1 hodinu před představením. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní léto
7. 7., ve 22:00 a 23:00

S Florentýnem na cestách

8. 7., od 16:00
Hudební představení pro děti S Florentýnem na cestách aneb z jedné pohádky do druhé představí řadu
písniček ze známých televizních a filmových pohádek. Uvádí Divadlo Slunečnice

Králíček Petr /USA/kino/2D/
9. 7., 17:00, vstupné 100 Kč
85 min., český dabing

/USA/kino/2D/

9. 7., 19:00, vstupné 130 Kč
130 min., český dabing

V husí kůži /USA/kino/2D/
11. 7., 17:00, vstupné 100 Kč
90 min., český dabing

Antman a Wasp /USA/kino/2D/
11. 7., 19:00, vstupné 120 Kč
109 min., český dabing

Oživlé večerní prohlídky

13. 7., od 18:00
V zámeckých komnatách se budou odehrávat oživlé
prohlídky s divadelním představením Paní z Monsoreau (divadlo Exulis)

Na dvorečku ve městě – Fusion
Jam JP
14. 7., 10:00, dvoreček v ulici Cihlářova
(naproti Třebovské restauraci)

Švýcarský dvoreček v ulici
Cihlářova

14. 7.
Autorské oděvy švýcarské módní návrhářky Reginy
Bircher z Bernu a doplňkový prodej drobných švýcarských komodit

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená /USA/kino/2D/
14. 7., 17:00, vstupné 120 Kč
87 min., český dabing

Úsměvy smutných mužů /ČR/kino/2D/
14. 7., 19:00, vstupné 120 Kč
93 min.

Hledá se princezna

/USA/kino/2D/

16. 7., 17:00, vstupné 100 Kč
85 min., český dabing

Mrakodrap

/USA/kino/2D/

16. 7., 19:00, vstupné 120 Kč
103 min, titulky

Coco /USA/, kino /2D/

18. 7., 17:00, vstupné 80 Kč
105 min., český dabing

Pat a Mat znovu v akci /ČR/kino/2D/

Moravskotřebovský bramborák

Miss Hanoi /ČR/,kino/2D/

18. 7., 19:00, vstupné: 120 Kč
93 min.

Noční prohlídky zámeckých expozic

Jurský svět: Zánik říše

Úsměvy smutných mužů /ČR/ kino /2D/

21. 7. od 16:00, nádvoří zámku
Festival folkové a country hudby. Tradiční česká
pochoutka, která dala celé akci název, bude samozřejmě součástí nabídky občerstvení.
Program:
16:00–17:00  Sabina Uxová
17:30–18:30  Duo Rosťa Pijáček a Luboš Raš
19:00–20:00  COP
20:30–21:30  Aleš Petržela s kapelou
22:00–23:00  AG FLEK
Změna programu vyhrazena!

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená /USA/kino/2D/
23. 7. 17:00, vstupné: 120 Kč
87 min., český dabing

Mamma Mia!
Here we go again /USA/kino /2D/
23. 7., 19:00, vstupné: 130 Kč
114 min., titulky

Noční prohlídky zámeckých expozic
28. 7., ve 22:00 a 23:00

Noční prohlídky zámeckých expozic
4. 8., ve 21:30 a 22:30

Příšerky z vesmíru /USA/kino/2D/
6. 8., 17:00, vstupné: 110 Kč
85 min., český dabing

Hotel Artemis /VB/kino/2D/
6. 8., 19:00, vstupné: 110 Kč
93 min, titulky

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená /USA/kino/2D/
8. 8., 17:00, vstupné: 100 Kč
87 min., český dabing

Mamma Mia!
Here we go again /USA/kino/2D/
8. 8., 19:00, vstupné: 130 Kč
114 min., titulky

Úžasňákovi 2 /USA/kino/2D/
11. 8., 17:00, vstupné 120 Kč
120 min., český dabing

Chata na prodej /ČR/kino/2D/
11. 8., 19:00, vstupné 120 Kč
77 min.

Oživlé večerní prohlídky

11. 8., od 18:00
V zámeckých komnatách se budou odehrávat oživlé
prohlídky s divadelním představením Případ vdovy
(divadlo Exulis)

O statečném kováři Mikešovi

12. 8., od 16:00, nádvoří zámku
Pohádka pro děti, napsaná podle pohádky Boženy Němcové, která je známá i svým filmovým zpracováním

13. 8., 17:00, vstupné: 100 Kč
75 min.
13. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč

Úžasňákovi 2 /USA/kino/2D/
15. 8., 17:00, vstupné: 120 Kč
120 min., český dabing

Chata na prodej /ČR/kino/2D/
15. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč
77 min.

Noční prohlídky zámeckých expozic
18. 8., ve 21:30 a 22:30

Smyčcový koncert

19. 8., od 17:00, nádvoří zámku
Koncert smyčcového tria Ivana Hřebabetského

Kinematograf bratří Čadíků

27.–30. 8., od 21:00, nám. T. G. Masaryka
vstupné: dobrovolné
Anděl páně 2
Špunti na vodě
Bezva ženská na krku
Bajkeři
Změna programu vyhrazena!

Připravujeme:
Kejkle a kratochvíle

1. 9., od 15:00, náměstí T. G. Masaryka
Program:
15:00–17:30 Historický program
18:00 TEMPUS středověký folk rock
19:30 KOPJAM
21:00 ROMAN VOJTEK & FANTASTIC 80s
22:10 Ohňostroj
Změna programu vyhrazena!

Tři v háji (divadlo)

2. 9., od 20:00, nádvoří zámku
Divadelní představení divadla Artur

Dny evropského dědictví

8. a 9. 9.
V rámci dnů evropského dědictví budou vybrané zámecké expozice přístupné za nižší vstupné

Sto let v životě města

Už jen pouhé dva měsíce zbývají do uzávěrky
fotopřehlídky Setkání s fotografií aneb Sto let
v životě města. Pevně věříme, že i vy přispějete
svými snímky do přehlídky, koncipovanou jako
derniéru tradiční, už dvacetileté soutěže Moravská Třebová, jak ji neznáte.
Snímky, barevné i černobílé, libovolného rozměru (větší vítané), zajímavých míst a akcí,
které se ve městě uskutečnily od roku 1918 do
současnosti, které nastíní proměnu města či
ukáží, jak a čím jsme žili a žijeme, odevzdávejte organizátorům (Komise památkové péče)
do 31. srpna v Městském muzeu (ul. Svitavská).
Přehlídka se uskuteční v rámci Dnů evropského
dědictví od 7. do 16. září.                        (mt)

Různé
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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 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 le-

Průmyslové muzeum Mladějov

tošní 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

Má vlast –
Cestami proměn
Společnost česko-německého porozumění
srdečně zve na vernisáž výstavy, která se
bude konat v úterý 3. července od 14:00 hodin v budově moravskotřebovského muzea.
Výstava bude zaměřena na společné česko-německé projekty na záchranu památek
a návštěvníci ji mohou zhlédnout až do
31. srpna. Více informací na www.omniumos.cz a www.hrebecsko-schoenhengst.eu.
Těšíme se na vaši návštěvu.  

O víkendu 2 a 3. června jsme měli v Mladějově vzácnou návštěvu. U příležitosti
oslav 100 let úzkorozchodné dráhy Mladějov - Hřebeč nás navštívila parní lokomotiva Henschel ze sbírky Muzea průmyslové železnice ze Zbýšova. Dvounápravová
parní lokomotiva byla vyrobena v roce
1913. Dále bych chtěl upozornit, že úzkorozchodná dráha v Mladějově je během
července v provozu každou sobotu včetně
obou svátků 5. a 6. července. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.mladejov.cz. Miloš Kopřiva,
předseda Průmyslového muzea Mladějov

XVIII. ročník Cesty na severozápad
Po osmnácté v neděli 3. června organizovali skauti pro veřejnost cyklistickou akci Cesta
na severozápad. Podél lesní silničky mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem bylo připraveno

16 traťových kontrol, na kterých se střídalo poučení se zábavou, úkoly praktické s těmi vědomostními, vše zarámované do dobrodružství na
cestě „divočinou“ (střelba, hod lasem, rýžování
zlata…). Pro děti určitě atraktivní a snad ani dospělí se nenudili. Počasí akci přálo, a i když se

ráno sluníčko klubalo jaksi pomalu, dopoledne
nakonec vyšlo „příjemně cyklistické“. Soudě
podle ohlasů byli účastníci s programem i podmínkami spokojeni. V kontrastu s uvedeným je
potom ale letošní malá účast
– pouhých 54 účastníků. A to
letos Cesta na severozápad
nekolidovala s žádnou jinou
akcí ve městě. Při početném moravskotřebovském
cyklistickém „podhoubí“ je
s podivem, že rodiče (prarodiče) nevezmou ratolesti na
nenáročný cyklistický výlet
spojený s připraveným programem. Přesto nebyla letošní Cesta na severozápad
neúspěchem a chvála patří
všem, kteří ji organizovali
(36 osob) i těm, kteří s námi
letos vyjeli na trať. Nejmladším aktivním účastníkům
byli čtyři roky, nejstaršímu
třiašedesát. Věříme, že každý si kromě diplomu a nějaké té drobnosti za účast odnesl i pěkný zážitek z příjemně prožitého dopoledne (více
podrobností a fotografie na www.cnsz.wz.cz).
Za podporu děkujeme městu Moravská Třebová.
Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová

Prázdninový výprodej – Dj J.M.X.
14.7. &DSWDLQ0RUJDQY\SORXYi – Dj Toty
21.7. OLDIES PARTY – Dj Choruno
28.7. %RæNRYVNëPHMGDQ – Dj Maty
4.8. DANCE PARTY – Dj Choruno
11.8. 5HWURYHÿHU – Dj Maty
18.8. $081'6(13DUW\ – Dj T-Maxx
7.7.

25.8.

=iYĚUSUi]GQLQ – Dj J.M.X.
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Změny v knihovně

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Na konci května knihovna přešla na celosvětově rozšířený knihovní systém Koha.
S touto změnou přichází různé změny,
a na ty největší chceme nyní uživatele
knihovny upozornit. Nejedná o zanedbatelné změny, proto ostrý start spustíme až
1. září.
Nejzásadnější změny se týkají upomínek.
Z paušální částky 20, 30, 60 a 120 Kč
za zpoždění ve vrácení výpůjček se stává
pohyblivý poplatek ve výši 1 Kč za 1 dokument a 1 den. Za deset knížek vrácených
pět dní po termínu nyní tedy čtenář zaplatí
50 Kč namísto dosavadní dvacetikoruny.
Stejně tak ale za zpoždění dvou knih o jeden den je to pouze dvoukoruna. Systém
je tedy spravedlivější. Navíc čtenáři, kteří uvedou svůj e-mail, budou pět dní před
koncem výpůjční lhůty upozorněni, že se
blíží čas výpůjčky vrátit. Pozor! Již vůbec
nebudeme zasílat upomínky poštou, tedy
pokud čtenář neuvede e-mail nebo telefon, o upomínce se dozví až při návštěvě
knihovny, nebo z předžalobní výzvy. S upomínkami souvisí i změny v prodlužování.
Nově neplatí, že s načtením čtenářského
průkazu se všechny výpůjčky automaticky
prodlouží (což znamená, že knihy půjčené
v různých dnech mohou mít také rozdílné
datum vrácení). O prodloužení je třeba výslovně požádat nebo si jej provést samostatně přes internet, ovšem knihy lze prodlužovat nejdříve 14 dní po půjčení. Výpůjční
lhůta je stále 31 dní, a prodloužit ji lze maximálně dvakrát, opět o 31 dní. Jednu knihu
tak lze mít maximálně 93 dní. U rezervované knihy není možné výpůjční lhůtu prodloužit vůbec. Koha totiž zastává filozofii,
že knížku by neměl půlroku blokovat jediný člověk, a pokud ano, pokuta za zpozdné
bude tak vysoká, že z ní knihovna může zakoupit další exemplář. I tato změna je tedy
pro poctivé čtenáře výhodou.
V této souvislosti upozorňujeme, že vzhledem ke zpřísňující se ochraně osobních
údajů již nadále nebudeme moci tolerovat
půjčování několika osob na jeden průkaz
a budeme v souladu s knihovním řádem
trvat na tom, že každý uživatel musí mít
průkaz vlastní. Věříme, že to budete respektovat. Vždyť cena jednoho průkazu
pro dospělého čtenáře je 120 Kč za 365
dní, to je 10 korun za měsíc. Nebo vyjádřeno jinak: roční registrace v knihovně
stojí asi stejně jako třetina jedné knihy
v obchodě.
Změn dozná také čtenářské konto.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už by měl
být přístupný elektronický katalog knihovny, a to z adresy https://trebova-katalog.
koha-system.cz Přihlašovacím jménem je
e-mail čtenáře a heslo takové, které si čtenář zvolí.
Vážení uživatelé knihovny, děkujeme
vám za trpělivost s různými problémy,
které celý přechod provází a ještě možná pár týdnů provázet budou. Věříme, že
až se podaří všechny drobnosti vychytat,
budeme my i vy s novým systémem spokojení.                         Lenka Greplová

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Upozorňujeme čtenáře, že v době od 20. července do 2. září nebudou vyřizovány meziknihovní výpůjčky z důvodu dovolených. Děkujeme
za pochopení.
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. –14. 7. Červencová soutěž
Odpověď na otázku můžete sdělit v knihovně v dospělém oddělení, poslat e-mailem
na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo napsat na Facebooku pod soutěžní příspěvek.
Aktuální otázka zní: Jak se
jmenuje nový knihovní systém, který jsme 29. 5. 2018 spustili? V případě více správných odpovědí náhodně vybereme
jednoho výherce. Odpověď nám sdělte do 14. 7.
Hraje se o jednu z těchto knih: Hadrový panák
(D. Cole), Jednou ano, dvakrát ne (C. Bushby),
Vlak naděje (Ch. B. Kline), Rebelka (M. Hrubešová).
Správná odpověď na červnovou otázku zní, že
v dospělém oddělení se nachází 16 982 knih.
Nejbližší tip se povedl p. Zemanovi, kterému
tímto gratulujeme.

12.–31. 7. Výstava obrazů malíře Václava Nováka
Zveme na výstavu obrazů svitavského malíře,
původem z Ronova nad Doubravou, a učitele
působícího desítky let v Opatově. K vidění budou obrazy z různých období autorovy tvorby,
jež se vyvíjela od raného realismu přes inspiraci
impresionismem a postimpresionismem Paula Gauguina,
exotickými a fantaskními krajinami malíře Henri Rousseaua,
kubismem, až po moderní styl
výtvarníků 20. století. Výstava je přístupná v otvírací době
knihovny.
Knihovna u vody
Už tradičně najdete u pokladny
aquaparku knihovničku s knihami a časopisy, které si můžete půjčovat, číst či vyměňovat.
Zpříjemněte si pobyt v moravskotřebovském aquaparku
četbou.
Knihovna dětem
1.–31. 7. Já jsem Tvůj člověk - Zvíře
Výstava výtvarných a literární prací dětí zapojených do soutěže v projektu Kde končí svět 20172018.
Kdo čte, ten se nenudí
Dětem, které se umístily na prvních třech místech celoroční soutěže, knihovna předala odměny, za něž děkujeme sponzorům.
1. Dvořáčková Štěpánka, 2. Vavříková Nikola,
3. Konečná Eliška

Indiánské léto žáků ZŠ Kostelní na Srnčí
Již sedmým rokem jsme pořádali adaptační
kurz pro děti od 1. do 3. třídy na Srnčí. Od 24.
do 26. 5. patřila budova a všechny chatky pouze
nám a účast dětí byla stoprocentní. Celý pobyt se
nesl v duchu indiánského léta.
Po oba dny mezi sebou jednotlivé kmeny se svými náčelníky
soutěžily v mnoha dovednostních disciplínách. Na druhé
straně se děti učily i týmové
spolupráci. Všechny děti si
zaslouží obrovskou pochvalu
nejen za sportovní výkony, ale
i za odvahu. Vždyť mnozí prvňáčci nocovali mimo svůj domov poprvé v životě a zvládli
vše na výbornou. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem rodičům za spoustu sladkostí a dárků, které posloužily jako odměna všem dětem.
Dále pak děkujeme pekařství
Moravec za energetické sva-

činky v podobě karamelových vaflí a za výbornou kuchyni týmu ze Srnčí. Odměnou nám všem
bylo nadšení a úsměvy na rtech dětí.
Učitelé 1.-3. třídy ZŠ Kostelní náměstí

Žáci ZŠ Kostelní v divadle Radost Brno
Dětské divadlo Radost v Brně se stalo naším oblíbeným kulturním stánkem, jezdíme sem s dětmi z 1. stupně každoročně ke
konci školního roku. Letos jsme si vybrali
představení Pipi Dlouhá punčocha, plné neobvyklých dobrodružství, dětské fantazie

a radosti ze života. Děti se podívaly s Pipi
do školy, zavítaly na ostrov, naučily se smažit ňamňamce, poradily si s policajty i tygrem a nakonec všechny zachránily před piráty. Z divadla si odnesly velký kulturní
zážitek.   Učitelé 1.-4. třídy ZŠ Kostelní nám.
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U nás v mateřské škole se pořád něco děje
V lednovém čísle MTZ jsme líčili naše první
pololetí školního roku 2017/2018. Nyní pokračujeme. 3x nás navštívilo divadlo Jojo Helemese se svými tematickými pohádkami. Při
představení jsou zapojovány i děti, např. hrou
na tělo nebo zpěvem. V únoru jsme se účastnili
dětského karnevalu v Boršově. Děti se pak dále
účastnily různých soutěží a her. V dubnu jsme
navštívili městskou knihovnu v Moravské Třebové, kde byl pro děti přichystán program v podobě čtení pohádky a návazném plnění úkolů.
Dále jsme se zúčastnili akce DDM – Putování
s Krtečkem po planetě Zemi. Děti plnily různé úkoly na stanovištích pojmenovaných podle
světadílů, sbíraly razítka a za vyluštění tajen-

ky získaly odměnu. Na konci dubna proběhla
v Kulturním domě v Boršově Myslivecká výstava. Již tradičně jsme také připravili vystoupení ke Dni matek – děti potěšily své maminky, babičky a tetičky písničkami, básničkami,
tanečkem, zdramatizovanou pohádkou a dárečky. V červnu jsme oslavili den dětí s DDM akcí
Den dětí na zámku. Den dětí jsme oslavili také
v naší kmenové mateřské škole – I. MŠ Piaristická Mor. Třebová. Na konci školního roku
proběhlo v naší zahradě „Rozloučení s předškoláky“, kde bylo za pomoci rodičů připraveno občerstvení. Děti si za to pro ně připravily
vystoupení, proběhlo ošerpování našich školáků. Závěrem bychom chtěli za naši boršovskou

mateřskou školu poděkovat Honebnímu společenstvu Boršov za poskytnutí neúčelového daru
pro potřeby našich dětí.
Marie Hanáková, Monika Vránová,
I. MŠ Piaristická, odloučené pracoviště Boršov
(red. kráceno)

Loučení se školáky – MŠ Piaristická
Opět přišel čas na rozloučení s kamarády, kteří odcházejí po prázdninách do školy. Nejprve
rodičům předvedli krátké vystoupení s básničkami, písničkami a tanečky. Po té byli předškoláci slavnostně pasováni na školáky a byly
jim předány stuhy a drobné dárečky. Společně
jsme pak u ohně a opékání buřtů zavzpomínali na krásné chvíle v MŠ. Po odchodu rodičů

se děti přesunuly do prostoru MŠ. Při bojové
hře si vyzkoušely svoji odvahu a zopakovaly znalosti získané během docházky do školky. Večer následovala pyžamová párty, pohádky na dobrou noc a pak už hajdy do postýlek.
Přejeme vám, milí kamarádi, hodně úspěchů
ve škole, se kterými se jistě, jako vždy, přijdete pochlubit.    Vaše paní učitelky a pan učitel

Jaro v MŠ Piaristická – Zvoneček
Celý školní rok v naší mateřské škole byl nabitý
zajímavým programem. Děti navštívily divadelní
představení, městskou knihovnu, solnou jeskyni,
fotily se na zámku. Ke Dni matek vyráběly děti
z keramické hlíny dáreček společně s Z. Tauerovou z DDM. V Kulturním domě v Boršově jsme
se zúčastnili výstavy s názvem Pojďme poznat
lesní zvířata. Na této chovatelské přehlídce trofejí děti získaly povědomí o tom, jaký význam
má myslivost nejen v péči o zvěř, ale i o přírodu celkově. V květnu jsme už tradičně navštívili Jezdecký klub Edity Weissarové v Útěchově.
Pro děti byla připravena jízda na koni. Andrejka Aberlová z DDM měla pro děti, které čekaly
na svezení připravené stanoviště. S dětmi jsme

také navštívili ZŠ Kostelní. Paní učitelka v první
třídě dětem ukázala, co všechno se děti zvládly naučit. Společně jsme s dětmi navštívili Den
dětí na zámku pořádaný DDM. I zde byl přichystán pestrý program, při kterém děti plnily úkoly
s pohádkovými postavičkami. Poslední měsíc
školního roku pořádáme na naší zahradě karneval pro děti, který moderovala Jana Chadimová.
U příležitosti oslavy dne dětí se sešla celá naše
MŠ na školní zahradě, společně jsme tancovali, jedli zmrzlinu a hráli jsme si. Naší poslední
velkou akcí bylo loučení s našimi předškoláky
a pasování na školáky. Bylo to velmi dojemné
loučení.
Kolektiv MŠ Piaristická – Zvoneček (red. kráceno)

Vzhůru ke hvězdám
MŠ Sušice
Dne 1. 6. jsme se staršími dětmi navštívili
místní hvězdárnu. Akce proběhla pod záštitou Zdravého města ve spolupráci s DDM.
Program pro děti připravila Andrea Abrlová s p. Jarošovou z hvězdárny. Děti po skupinkách plnily úkoly na stanovištích - jednoduché hádanky o vesmíru, prohlédly si
místnost s dalekohledem a odklápěcí střechou. Seznámily se s planetami sluneční
soustavy a zhlédly pohádku včelích medvídků o souhvězdí Velké medvědice. Děti
se dozvěděly spoustu zajímavých věcí
o vesmíru a za odměnu si odnesly pěkné
dárečky.                                    Kolektiv MŠ

Co jsme zažili, aneb těšíme se na prázdniny
Tohle období máme ve školce moc rádi, každý den je něco príma.
Oslavili jsme Den Země, zavítali do Boršova na Chovatelskou
přehlídku trofejí. Tradičně jsme pálili čarodějnici. Cílem našeho
výletu byl státní hrad Bouzov, kde pro nás byla připravena prohlídka s pohádkovými bytostmi. V květnu k nám zavítal včelař René
Kulhan, který si pro nás připravil poutavou besedu. Do školky
za námi přijela Štěpánka Šimonová z Kunčiny i se svými morčátky a seznámila se vším, co se těchto malých chlupatých zvířátek
týká. Naše školka se účastnila městského kola Sportovních her,
kde družstvo Žluťásků zvítězilo a jelo naše město reprezentovat
do Pardubic. Nesmím zapomenout na oslavu dne dětí. V tento den
děti přišly do školky v kostýmech. Fešák Píno a Bóňa Bonbóna
měli pro všechny připravený zábavný program plný soutěží, her
a písniček. V rámci projektu Babičko, dědečku, přečti mi pohádku
nás navštívila babička Naďa z domova pro seniory. Ještě nás čeká
například Listování Kvak a Žbluňk s Lukášem Hejlíkem, vystoupení v domově pro seniory, dopoledne s LČR, vystoupení na objímání města, medobraní v Koclířově a jiné. Se školním rokem se
rozloučíme odpolednem pro děti s rodiči, kde slavnostně předáme šerpy našim předškolákům. Všem našim malým školáčkům
přejeme spoustu krásných zážitků, dobrodružství, hezkých známek, super kamarádů a hodnou paní učitelku. A teď už jen hurá
na prázdniny.     Lenka Peterková, II. MŠ Jiráskova (red. kráceno)
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ZŠ Palackého
Návštěva z Vlaardingenu

Začátkem května úspěšně proběhla dlouho plánovaná a připravovaná návštěva žáků a jejich
učitelů naší partnerské školy Klimop z Vlaardingenu. Nabitý program tří pobytových dnů měl
mezi našimi hosty velmi kladný ohlas. Po jednodenní prohlídce Prahy následovala návštěva
naší školy, kde se žáci i učitelé zúčastnili výuky hudební výchovy. Poté následovala společná
prezentace obou zemí. Tradiční bylo i společné
sportovní utkání našich i jejich žáků ve vybíjené. V našem městě hosté z Holandska navštívili radnici, zámek, setkali se s panem starostou
a prohlédli si řadu zajímavostí v blízkém okolí.
Velmi pěkné setkání hostů s našimi žáky z 5. a 2.
ročníku a jejich rodiči proběhlo v muzeu. Společné hudební a taneční vystoupení připravila paní
učitelka A. Draesslerová. Jako hosté na závěr
zazpívali členové svitavského pěveckého sboru
Syxtet. Poslední den patřil návštěvě Jeseníků –
Karlovy Studánky s výšlapem na Praděd. Rozloučení proběhlo v Lošticích, které jsou proslulé
výrobou tradičních tvarůžků. Velké poděkování
patří střední integrované škole za vstřícnost při
poskytnutí ubytování i stravování všech hostů
a Kulturním službám města za propůjčení prostoru na již zmíněné vystoupení. Celá akce probíhá
v rámci přátelských kontaktů obou škol už skoro
deset let a nebyla by možná bez velké finanční
podpory ze strany města a jeho vedení. Děkujeme. Z této práce pro žáky obou partnerských
měst máme dobrý pocit.           Jaroslav Jarůšek

Poznávací zájezd do Anglie

Ve dnech 28. května až 1. června se 44 žáků
ZŠ Palackého s pedagogickým dozorem vydalo
na poznávací zájezd do Anglie. Vydali jsme se
přes Německo a Belgii do Francie, kde jsme se
v přístavu Calais nalodili na trajekt přes kanál La
Manche do anglického přístavu Dover. Putování po Anglii jsme zahájili ve studentském městě
Oxford. Poté jsme si prohlédli město a užili jsme
si projížďku na lodičkách po řece Temži. Druhý
den na nás čekalo magické místo Stonehenge,
které se nachází na Salisburské pláni v jižní Anglii. Nabití energií jsme se přesunuli do tematického a zábavního parku Legoland. Poslední den
jsme strávili v Londýně. Viděli jsme Londýnské
oko, budovy parlamentu, nejslavnější hodinovou
věž Big Ben, Westminsterské opatství, katedrálu svatého Pavla a další památky. Poté jsme se
prošli po známých náměstích - Trafalgar Square a Piccadilly Circus. Rovněž jsme viděli Buckinghamský palác, sídlo královny Alžběty II.
Navštívili jsme největší obchodní dům s hračkami na světe Hamleys, projeli se typickým anglickým dvoupatrovým červeným autobusem Double-deckerem, poznali cestování v londýnském
metru. Příjemně strávený den jsme ukončili
plavbou po řece Temži. Z lodi jsme viděli další památky - most Tower Bridge, pevnost Tower
of London a Globe Theatre. Žáci poznali život

v anglických rodinách, které se staly jejich domovem po dobu pobytu, a procvičili si konverzaci s rodilými mluvčími. Všichni jsme si zájezd
užili, navázali nová přátelství, načerpali nové
poznatky a odnesli si spoustu nových zážitků.
Hana Vystavělová, Tereza Klímová

Student Cup SŽDC

Ve čtvrtek 14. června se vypravilo sedmnáct
žáků z osmých tříd ZŠ Palackého do České Třebové, kde se poprvé konal Student Cup Správy
železnic dopravní cesty (SŽDC). Tato sportovně-vzdělávací akce má za úkol prezentovat profese SŽDC a hlavně motivovat žáky škol ke studiu technických oborů. Součástí byla také proto
prohlídka pořádající školy - Vyšší odborné školy
a Střední školy technické Česká Třebová (VDA).
Přibližně 300 účastníků si zasoutěžilo v postřehových dovednostech, v silových disciplinách,
v překážkové dráze a v mnoha znalostních testech. Naši žáci dosáhli velice pěkných výsledků. Radek Kuchta z 8. A porazil v rozhodujícím
finále soupeřku v postřehové disciplíně nazvané
Lovec světla a žák ze stejné třídy Aleš König
zvítězil v překážkové dráze (Wipe out extreme
run) v bezkonkurenčním čase. Všichni jsme si
soutěživé dopoledne i prohlídku školy náramně
užili a doufám, že žákům tato akce pomůže při
výběru střední školy.             František Zeman

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž mladých cyklistů je každoročně
přichystána na měsíc květen. Nebylo tomu jinak
ani letos. Oblastní kolo, kterého se zúčastnilo
družstvo starších žáků (Jakub Kozlovský, Tereza
Hrubá, Natálie Novotná a Marek Šatník) i mladších žáků (Tadeáš Ladra, Lukáš Maurer, Simona
Kovářová a Barbora Krajčiová), se konalo dne
10. 5. Účastníci soutěže opět prokazovali svoje
vědomosti i dovednosti při dopravních testech
a jízdě městem, ukazovali svou šikovnost v jízdě zručnosti. Ve velké konkurenci si mladší žáci
vybojovali krásné 2. místo a postup do okresního
kola. Starší žáci musí ještě některé věci docvičit,
abychom napravili letošní 5. místo. Velice pyšní
také můžeme být na nejlepšího závodníka mladších žáků, kterým byl vyhlášen Tadeáš Ladra.
Mladší žáci, tentokrát ve složení Kozlovský Jakub, Ladra Tadeáš, Kovářová Simona a Krajčiová Barbora, zabodovali i v okrese 17. 5. Krásným

třetím místem se odměnili za ranní vstávání a přípravu na zdravovědu i testy. Již víme, kde je třeba přidat, a tak se pokusíme vyšplhat na nejvyšší
příčky. Všem žákům děkujeme za snahu a spolupráci jak během tréninků, tak i na samotných
závodech.   Lucie Krajčiová a Jana Knödlová

Moravskotřebovští gymnazisté ve Švédsku
V první červnové dekádě vyrazila na sever Evropy výprava čítající přes padesát účastníků. Hlavním cílem bylo poznávání krás a tajemství Švédska, ale na cestě se skupina zastavila i v Dánsku,
kde prozkoumala hlavní město Kodaň, malebné
městečko Dragor a zhlédla Hamletův hrad Helsinborg (Elsinor). V samotném Švédsku byl program výpravy nabitý k prasknutí, od přírodních
zajímavostí přes historii, kulturu, vzdělání až
po zábavu. Účastníci navštívili Stockholm, Göteborg, Jönköping, Grännu či Malmö, vystoupali
na impozantní rozhlednu, koupali se v jezerech,
ochutnali severskou rybu, vzdělávali se v Universeu či Technickém muzeu, ochutnali typické
švédské sladkosti, plavili se mezi lekníny na lodích, prošli se tundrou, užili si v zábavním parku, vyrobili si suvenýry v Muzeu zápalek, prozkoumali skanzen původních švédských obydlí,
zhlédli střídání stráží u královského paláce, zúčastnili se pomyslného banketu držitelů Nobelo-

vých cen, navštívili památky UNESCO, projeli
se po unikátním Öresundském mostě a dokonce
si pohladili a nakrmili nefalšované švédské losy.
Jednoduše řečeno, více se snad už zvládnout nedalo a všichni si z daleké výpravy na sever odvezli unikátní zážitky a zkušenosti.
Iva Kodešová, Lucie Kozelková

DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Prázdniny - všichni se na ně těšíme. Někteří
na dovolenou u moře, jiní na turistické výlety,
ale většina na letní tábory, které na vás letos čekají. Na letošní prázdniny jsme pro vás připravili celkem osm táborů s různými CTH. Všechny
tábory jsou již beznadějně obsazené a nás velice
těší zájem, který o ně projevujete. Věříme, že
si s námi užijete velká dobrodružství, na která
budete v nadcházejícím školním roce rádi vzpomínat.
V tuto chvíli již zpracováváme nabídku našich
kroužků na nový školní rok. Doufáme, že i letos
si z naší nabídky vyberete a budeme se s vámi
v našich kroužcích setkávat. Ale ještě než skočíme rovnýma nohama do nového školního roku,
chtěli bychom se ohlédnout zpět. V loňském
školním roce jsme pro vás otevřeli 42 zájmových kroužků, které navštěvovalo 581 zájemců,
a uspořádali jsme pro vás na 150 akcí, kterých se
zúčastnilo přes 5000 účastníků. Koncem školního roku mimo jiné proběhly dvě zajímavé akce
pro veřejnost. Rádi bychom zmínili již 4. ročník pěvecké soutěže Zlatá kometa a 3. ročník
Moravskotřebovského bramboráčku. Obě tyto
soutěže vznikly v dílně našeho moderátorského
kroužku a díky iniciativně členů tohoto kroužku se staly součástí kulturního dění ve městě.
Za tuto práci bychom chtěli poděkovat vedoucímu kroužku Václavu Žáčkovi a moderátorům
Lukáši Brdičkovi a Janu Paclíkovi, který je
od letošního roku novou posilou kroužku. Věříme, že v dílničce našeho kroužku se zrodí nové
nápady a tak vzniknou další projekty. Moc vám
fandíme a děkujeme.
Ohlédnutí našich moderátorů
V měsíci květnu jsme ve spolupráci s Kulturními službami města uspořádali IV. ročník soutěže
ve zpěvu karaoke Zlatá kometa. Soutěž si získala
již značnou oblibu a opět ukázala, že máme v sólovém zpěvu opravdu talentované děti a mládež.
Určitě se tak zúročí práce zdejší ZUŠ či učitelek hudební výchovy. Každým rokem se objeví
mezi soutěžícími nové tváře a je potěšitelné, že
své zastoupení má i zdejší vojenská škola. Z naší
soutěže se nikam nepostupuje, ale objektivní posluchač by mohl souhlasit s tím, že leckdo z našich „komeťáků“ by mohl uspět i v těch velkých
televizních celostátních soutěžích. Odborná porota, mimochodem z našich místních muzikantů, ocenila letos jako nejlepší ve starší kategorii
Hanu Křetínskou, teprve třináctiletou zpěvačku.
Hanka se zúčastnila všech předchozích ročníků
a vždy v té mladší kategorii byla úspěšná. Její
letošní vstup mezi ty starší ihned okořenila vítězstvím s písní amerického písničkáře J. T. Mraze
I won´t give up. V kategorii do 12 let si vítězství vyzpívala Kristýna Klíčová s písní Dotkni se
hvězd z filmu Rebelka. Hodnotné ceny předával
starosta města, který již tradičně převzal nad celou soutěží patronát. Všichni malí zpěváci a zpěvačky obdrželi upomínkové předměty a téměř
zaplněný kinosál v muzeu jim svým potleskem
naznačil, že ve svém pěveckém koníčku mají
pokračovat.
Celkové pořadí: v kategorii do 12 let byli oceněni: 1. místo Kristýna Klíčová, 2. místo Eliška
Konečná, 3. místo Šimon Dospiva.
V kategorii nad 12 let byli oceněni: 1. místo

Hana Křetínská, 2. místo Terezie Steffanová,
3. místo Kamila Navrátilová, čestné uznání získaly: Francesca Papa a Veronika Olšovská.
Bramboráček - to je název další zábavné akce,
za kterou se stojí ohlédnout. V našem městě má
totiž tradici každoročně pořádaný Moravskotřebovský bramborák. To je setkání s velkými muzikanty country a folkové scény. Bramboráček,
jehož III. ročník se konal 8. června na zámku, je
takovým naladěním na ten velký. Jeho pořadatelé z DDM kladou důraz na to, aby se do něj zapojily děti a mládež. A tak letos mohli návštěvníci
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slyšet mladé moderátory Lukáše Brdíčka a Jana
Paclíka, zhlédnout stylové taneční vystoupení
dětí z MŠ Útěchov a v nabídce byly tvůrčí dílny pro malé návštěvníky, které obsluhují děvčata
z kroužků DDM. I mezi účinkující zveme mládež, letos to bylo duo Addams Sisters z Moravičan. Tanečníci stylu country byli z Olomouce,
mimochodem naučili návštěvníky jednomu tanci, lasa, kolty a biče ovládali kovbojové z ranče
Bezměrov a hlavní hudební skupinou byl A. M.
Úlet z Moravičan. V programu bylo místo i pro
divácký vtip za stovku. Na zámku zavoněl bramboráček a všechno tam mělo svoji předprázdninovou pohodu. A o to šlo nejvíce.
V srpnovém čísle zpravodaje najdete podrobnou nabídku kroužků na školní rok
2018/2019.

ZŠ Čs. armády
Pestrá akademie

Konec května patřil v letošním roce školní akademii ZŠ Čs. armády. Opět jsme mohli strávit
příjemné odpoledne v krásném prostředí sálu
ZUŠ na zdejším zámku. Pozvání přijali zástupci města, učitelé, rodiče žáků i kamarádi našich
účinkujících. Celým programem vtipně provázeli naši deváťáci Milan a Dominika. Hned
na začátku byly po svém tanečním vystoupení
pasovány děti z přípravné třídy na prvňáčky.
Na pódiu jsme dále mohli zhlédnout vystoupení
plná legrace, pohádek, písniček, říkadel, pohybu i tance. Závěr patřil již tradičně deváté třídě,
která se rozloučila se základní školou úryvky
z písniček, které vystihovaly jejich léta ve škole.
Velký dík patří všem učitelům, kteří dětem pomáhali, a tak jim zpříjemnili všední školní dny.   
Veronika Fečová, učitelka

Den dětí

„Tref se, vylez, rozjeď to, pěkně si to užij“ bylo
motto letošního dne dětí. Ten 1. června zažily
nejmladší děti z křižovatky. Netradiční disciplíny jako kroket, jízda na koloběžce v dráze,
skákání v pytli, kop na cíl aj. prověřily fyzické
schopnosti dětí a sladká odměna na závěr uspokojila i chuťové buňky zúčastněných. Tak zase
někdy příště.                          Učitelky z 1. stupně

Poděkování

Na závěr školního roku bychom chtěli poděkovat pracovnicím domu dětí a Janě Mazurové
z městské knihovny za velmi pěkně připravené
programy pro naše děti. Tyto aktivity nám pomá-

haly nejen zpestřit výuku, ale i nabídnout dětem
jiné možnosti získávání informací.
Vyučující z křižovatky

Školní výlety

Konec školního roku se nesl, jako obvykle,
ve znamení školních výletů. Nejmladší děti navštívily Mladějovské průmyslové muzeum, projely se historickým vláčkem a mohly si opéct
špekáček. Páťáci si udělali výlet do středověku,
navštívili starobylou Poličku. Šesťáci si společně s vycházejícími deváťáky prohlédli historické
centrum Olomouce a v multikině zhlédli film.
Sedmáci s osmáky jeli do Ostravy. Jejich cílem
byla prohlídka Zoo a světa miniatur. Zajímavou
se jevila i prohlídka haldy Ema. Počasí na výletech k nám bylo shovívavé. Všichni, ať žáci, tak
i učitelé, si společně prožité chvíle užili.
Eva Izáková, učitelka

Rok s Krtkem ve školní družině

Společně s Krtečkem jsme zažili celý školní rok
spoustu dobrodružství. Ten jsme měli rozčleněný
do týdenních plánů. Každý týden s sebou přinesl
nějaké téma a my jsme se mu s dětmi poctivě věnovali. Témata byla sestavena s ohledem na roční
období. A tak jsme prožili velmi zajímavých deset
měsíců s Krtkem. Na podzim nám Krtek uspořádal ovocnou slavnost, pomohl nám s vydlabáváním dýní a v listopadu v deštivém počasí jsme
společně vytáhli deštníky a zorganizovali přehlídku paraplíček. Jak už to tak bývá, krtci zimu
prospí. Ale ten náš, pohádkový, rozhodně nespal.
Společně jsme oslavili vánoční svátky, s kamarádem Sněhulákem jsme se vypravili do dalekých severských
zemích. Dozvěděli jsme se, že
si Eskymáci říkají Inuité a ledním medvědům říkají nanuk.
Příchod jara jsme oslavili maškarním karnevalem ve školní
tělocvičně a velkou výtvarnou
dílnou. Myška, kamarádka
Krtka, nás pozvala na cestu kolem světa, samozřejmě prstem
po mapě. Seznámili jsme se
s jinými zeměmi naší planety.
Krtečkovi se u nás tak zalíbilo,
že s námi prožije i příští rok.
Krásné prázdniny přeje Krteček, děti ze školní družiny
a paní vychovatelka s asistentkou
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Různé
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Kde se vzali františkáni v Moravské Třebové?
Duchovní život je s městem spjat již od jeho
založení. První farář byl oficiálně jmenován
v roce 1270, tedy 10 let po založení města.
Samotní františkáni však do Moravské Třebové přišli až v roce 1678. Tehdejší městská rada
oficiálně přijala dva řádové kněze a tři mnichy,
kterým byla povolena stavba kláštera a kostela se slovy: „Stavbu provedete na vlastní náklady, máte k tomu vyměřeno místo o výměře
100 kroků délky a 74 kroků šířky.“ Základní
kámen klášterního kostela poté v roce 1680 položil děkan Fischer. O patnáct let později byla
dokončena stavba budovy kláštera. V dalších
letech postupně přibyla klášterní studna, kuchyně, refektář a kaple sv. Petra v okovech. V roce
1713 byly do kostela pořízeny varhany, čímž
celý komplex nabyl finální podoby. V průběhu

18. a 19. století byl život řeholníků negativně
zasažen morovými epidemiemi, vpády pruské
armády, josefínskými reformami a napoleon-

skými válkami, kdy klášter sloužil jako lazaret
a skladiště. Během I. světové války byla v klášteře zřízena škola pro chorvatské uprchlíky
a v roce 1917 řeholníci založili internát místního reálného gymnázia s názvem Josefinum. Velkou ranou byl rok 1942, kdy byl františkánský
konvent zrušen a z jeho budovy se stal hostinec. Duchovní život byl krátce obnoven v roce
1947, kdy byly do Moravské Třebové převezeny ostatky sv. Vojtěcha. Už o dva roky později
byl klášter (stejně jako na jiných místech v Čechách a na Moravě) přepaden komunistickou
policií a řeholníci násilně odvedeni. Františkáni
se zpátky mohli naplno vrátit až v roce 1990,
kdy se pustili do mohutných oprav kostela
i kláštera. V současnosti zde působí 5 řeholníků.
Bratři františkáni

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání
seniorů se uskuteční
2. 7. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera
v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 11. 7. Odjezd v 14:00 hod.
ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na T: 730 545 871.
Ve dnech 23. 4.–31. 5. proběhla materiální sbírka Plenky dětem pořádaná římskokatolickou
farností ve spolupráci s Charitou Moravská Třebová. Díky této sbírce se vybralo 32 balíků plenek různých velikostí, které pomohou rodinám
v nouzi. Srdečně děkujeme všem dárcům za neocenitelnou pomoc, které si nesmírně vážíme.
Představujeme Vám službu - Denní stacionář
Domeček
Stacionář je zaměřen na udržování a posilování
návyků a nácviku dovedností, které zvyšují soběstačnost a schopnosti potřebné pro samostatný
život a začlenění do běžného života. V Domečku
poskytujeme pomoc a podporu dospělým lidem
od 18 do 60 let s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě kombinovaným postižením
z moravskotřebovského a jevíčského regionu.
Ke klientům přistupujeme individuálně dle jejich požadavků, přání a potřeb. Dosažení co největší míry samostatnosti u klienta podporujeme
v činnostech týkajících se vedení domácnosti nákupy, stolovaní, pečení moučníků a cukroví,
příprava pomazánek aj. Klienti se mohou zúčastnit činností, které probíhají v dřevodílně, keramické dílně, zkouší vyrábět výrobky z různých
materiálů. Tyto drobné věci si můžete zakoupit
v Andělském obchodě a tím posílit sebevědomí
klientů a zároveň podpořit činnost charitních
služeb. Podporujeme klienty také v co největší

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová
Farář sboru: Ivo David, tel.: 728 143 334
Pravidelný program
neděle 9:00 - Bohoslužby v kostele
pátek 18:00 - Romské bohoslužby na faře
Přes prázdniny se biblické hodiny nekonají
Za farní sbor Jaroslav Endl

míře samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí a provádění péče o svou osobu. Domeček
nabízí i činnosti s prvky arteterapie - umožňuje
klientovi prožitek z výtvarného sebevyjádření,
sebepoznání, osobní růst, zmírnění úzkostí, a bazální stimulaci, která podporuje u klienta vjemy
svého vlastního těla. Novinkou pro klienty bylo
na jaře vybudování vyvýšených záhonů, na které
jsme společně zaseli různé bylinky. Této aktivity se klienti rádi účastní, práce na zahradě a pobyt venku je moc baví. Prostory nám umožňují
vytvořit klientům příjemné domácí prostředí,
které naši klienti velmi rádi navštěvují. Během
roku pořádáme atraktivní a zážitkové akce.
Mezi nejoblíbenější patří Svatomartinské veselí
a Zahradní slavnost, výlety do lesa, na bowling,
grilování na zahradě apod. Můžete nás navštívit v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00
do 16:00 hodin. Informace o službě je možné
získat na T: 734 435 089.
Dále nabízíme tyto služby:
Charitní pečovatelská služba: kontakt: Helena
Hejná, T: 733 592 359, E: chps@mtrebova.charita.cz. Sídlo služby: ul. Svitavská 44, Moravská
Třebová, kam se také můžete osobně přijít domluvit a sjednat službu.
Soc. terapeutické dílny Ulita: kontakt: Eva Růžičková, T: 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
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: kontakt: Martina Jínková, T: 733 742 083,
E: sas@mtrebova.charita.cz
Občanská poradna: kontakt: Pavel Šejnoha,
T: 736 503 393, E: poradna@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, T:
731 608 323. Za vykonání dobrovolnické služby vystavíme dobrovolníkům Osvědčení, nabídneme supervizi, školení a podporu.
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 celkové činnosti Charity
Mor. Třebová najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, nebo osobně na adrese Charita, Svitavská
655/44 Moravská Třebová.
Krásné a slunečné dny vám přejí
zaměstnanci Charity M. Třebová

Finanční pomoc pro rodiny s vážně
nemocným dítětem
Osm rodin z Moravské Třebové a dalších čtyřicet jedna rodin ze Svitavska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá
také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním. „Dětí
s vážným onemocněním, jejichž rodiny by
potřebovaly finanční
podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel Dobrého anděla. Dárci pravidelně
každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky
se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombi-

novaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo
vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami
(mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny
s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Pokud máte
ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Zapojit se do pomoci můžete i vy. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.
Markéta Křížová, nadace Dobrý anděl

Rada města

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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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.

Zkrácené usnesení z 98. schůze Rady města Moravská Třebová
ze dne 18. 6. 2018

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:
3708/R/180618: předložený program schůze
rady města.  
3709/R/180618: předložené účetní závěrky
příspěvkových organizací města za rok 2017.
Z: Dana Buriánková
3710/R/180618: výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
Z: Dana Buriánková
3711/R/180618: převedení části kladného
hospodářského výsledku za rok 2017 organizace Kulturní služby města Moravská Třebová ve výši 80.000 Kč do fondu odměn organizace.
Z: Dana Buriánková
3712/R/180618: převedení části kladného
hospodářského výsledku za rok 2017 organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs.
armády 179, okres Svitavy ve výši 149.000
Kč do fondu odměn organizace.
Z: Dana Buriánková
3713/R/180618: převedení části kladného
hospodářského výsledku za rok 2017 organizace Základní umělecká škola Moravská
Třebová ve výši 16.780 Kč do fondu odměn
organizace.
Z: Dana Buriánková
3714/R/180618: převedení části kladného
hospodářského výsledku organizace Dům
dětí a mládeže Moravská Třebová za rok
2017 ve výši 19.000 Kč do fondu odměn organizace.
Z: Dana Buriánková
3715/R/180618: převedení části kladného
hospodářského výsledku organizace Městská
knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové za rok 2017 ve výši 16.000 Kč do
fondu odměn organizace.
Z: Dana Buriánková
3716/R/180618: schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2017 do
rezervního fondu příspěvkových organizací.
Z: Dana Buriánková
3717/R/180618: úhradu ztráty hospodaření
příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová v roce 2017 ve výši
139.325,47 Kč z rezervního fondu organizace.
Z: Dana Buriánková
3718/R/180618: uzavření předložené smlouvy
s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu Restaurování 2 obrazů Gustava Tauschinskeho ze
sbírek městského muzea, ve výši 20.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
3719/R/180618: uzavření předložené smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Pod-

pora kulturních aktivit na rok 2018, na realizaci akce Kejkle a kratochvíle 2018, ve výši
10.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
3720/R/180618: uzavření předložené smlouvy
s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora
kulturních aktivit na rok 2018, na realizaci
akce Moravskotřebovský bramborák, ve výši
10.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
3721/R/180618: uzavření předložené smlouvy
s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora
kulturních aktivit na rok 2018, na realizaci
akce Fotofestival Rudolfa Zukala Moravská
Třebová, ve výši 20.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
3722/R/180618: uzavření předložené smlouvy
s Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, z Podprogramu 1 - Podpora
kulturních aktivit na rok 2018, na realizaci
akce Moravskotřebovské hedvábení, ve výši
10.000 Kč.
Z: Dana Buriánková
3723/R/180618: uzavření dodatku smlouvy
o finančním leasingu č. 1050498 se společností ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6,
155 00 Praha 5, IČO: 45805369 v souladu
s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
3724/R/180618: předložený dodatek č. 4
vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro
vydávání Moravskotřebovského zpravodaje.
Z: Jana Zemánková
3725/R/180618: uzavření nájemních smluv na
byty na dobu určitou 1 rok
Z: Viera Mazalová, T: 31.07.2018
3726/R/180618: uzavření nájemních smluv na
byty na dobu 6 měsíců
Z: Viera Mazalová, T: 30.06.2018
3727/R/180618: uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 3 měsíce na byt
Z: Viera Mazalová, T: 30.06.2018
3728/R/180618: uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 1 měsíc na byt
Z: Viera Mazalová, T: 30.06.2018
3729/R/180618: uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 1 měsíc na holobyt
Z: Viera Mazalová, T: 29.06.2018
3730/R/180618: uzavření dohody o ukončení
nájemní smlouvy č. 30/2008 uzavřené mezi
Městem Moravská Třebová a společností
AGRO Kunčina, o pronájmu pozemků pod
vodní plochou v Udánkách, dle předloženého
návrhu ke dni 25.01.2018.
Z: Viera Mazalová

3731/R/180618: uzavření předloženého dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. OMM
26/14 ze dne 15. 05. 2014, uzavřené mezi
Městem Moravská Třebová a společností
AGRO Kunčina, dle předloženého návrhu po
zveřejnění záměru a uplynutí zákonné lhůty
zveřejnění.
Z: Viera Mazalová
3732/R/180618: uzavření dodatků k nájemním smlouvám, které byly uzavřené na pronájem pozemku parc. č. 2771/1, v obci a katastrálním území MT, v ul. Dr. Loubala, za
účelem sečení trávy a rozšíření zahrádek
u rodinných domů.
Z: Viera Mazalová
3733/R/180618: záměr pachtu pozemků za
účelem zemědělského využití.
Z: Viera Mazalová
3734/R/180618: záměr pachtu části pozemku
parc. č. 2771/86
Z: Viera Mazalová
3735/R/180618: záměr prodeje části pozemku
parc. č. 3810/1
Z: Viera Mazalová
3736/R/180618: záměr prodeje pozemku parc.
č. 1791/80
Z: Viera Mazalová
3737/R/180618: záměr prodeje části pozemku
parc. č. 673/3
Z: Viera Mazalová
3738/R/180618: záměr prodeje části pozemku
parc. č. 2055/1
Z: Viera Mazalová
3739/R/180618: záměr směny pozemku parc.
č. 3328/2
Z: Viera Mazalová
3740/R/180618: záměr bezúplatného převodu
pozemku parc. č. 1411 o výměře 1.709 m2,
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc.
č. 1412/1 o výměře 3.984 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1412/32
o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 1412/33 o výměře
964 m2, pozemku parc. č. 1412/34 o výměře
54 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 1413 o výměře 2.587 m2, druh
pozemku ostatní plocha vše v obci a kat.
území Moravská Třebová, část Předměstí, ul.
Svitavská z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města jako
právo věcné.
Z: Viera Mazalová
3741/R/180618: záměr bezúplatného převodu
pozemku parc. č. 2803/9 o výměře 1.049 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č. p. 480 a pozemku
parc. č. 2820/22 o výměře 61 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v obci
a kat. území Moravská Třebová, část Před-
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městí, ul. Svitavská z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje.
Z: Viera Mazalová
3742/R/180618: uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na zřízení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
288/4
Z: Viera Mazalová
3743/R/180618: uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě sbírky uměleckých
předmětů
Z: Dana Buriánková
3744/R/180618: uzavření předložené smlouvy
o poskytnutí služeb o zajištění sběru a likvidace odpadu - jedlého oleje a tuků, dle předloženého návrhu.
Z: Viera Mazalová
3745/R/180618: uzavření dohody o úhradě
dluhu
Z: Viera Mazalová, T: 29.06.2018
3746/R/180618: uzavření dohody o úhradě
nákladů na opravu komunikace
Z: Miroslav Netolický
3747/R/180618: vítěze zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská
Třebová – oprava části soklu“
Z: Miroslav Netolický
3748/R/180618: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, Moravská Třebová – oprava
části soklu“
Z: Miroslav Netolický
3749/R/180618: vítěze zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Moravská
Třebová – Rekonstrukce sociálního zařízení
3.NP – Pavilon U15“
Z: Miroslav Netolický
3750/R/180618: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Rekonstrukce sociálního zařízení 3.NP – Pavilon
U15“ Z: Miroslav Netolický
Rada města nesouhlasí:
3751/R/180618: s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 405
Z: Viera Mazalová
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
3752/R/180618: stanovit na další volební období 2018-2022 počet volených členů Zastupitelstva města Moravská Třebová ve výši 21
členů.
Z: Pavel Šafařík
3753/R/180618: vzít na vědomí vyhodnocení
výsledků projednání Změny č. 2 územního
plánu Moravská Třebová s určeným zastupi-
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telem včetně návrhu vypořádání připomínek.
Z: Dušan Sejbal
3754/R/180618: vydat Změnu č. 2 územního
plánu Moravská Třebová formou opatření
obecné povahy po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu.
Z: Dušan Sejbal
3755/R/180618: uložit vedoucímu odboru rozvoje města městského úřadu zveřejnit
oznámení o vydání Změny č. 2 územního
plánu Moravská Třebová vyvěšením na úřední desce města Moravská Třebová.
Z: Dušan Sejbal
3756/R/180618: schválit prodej pozemku
parc. č. 2618/2
Z: Viera Mazalová
3757/R/180618: schválit prodej pozemku
parc. č. 2631/3 a pozemku parc. č. 2632/2
Z: Viera Mazalová
3758/R/180618: schválit prodej pozemku
parc. č. 2055/95
Z: Viera Mazalová
3759/R/180618: schválit prodej pozemku
parc. č. 2009/22
Z: Viera Mazalová
3760/R/180618: schválit předložený návrh
smlouvy o podmínkách provedení stavby
na stavební akci „Nemocnice následné péče
Moravská Třebová, výstavba nového objektu
nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“
mezi městem a Pardubickým krajem, IČO:
70892822.
Z: Viera Mazalová
Rada města bere na vědomí:
3761/R/180618: předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.
3762/R/180618: předložený zápis z jednání
komise rady města sociální, zdravotní a péče
o děti konané dne 23.05.2018.
3763/R/180618: předložený zápis z jednání Samosprávné komise Boršov ze dne
15.05.2018.
3764/R/180618: předložený zápis z jednání
komise rady města pro výchovu a vzdělávání
ze dne 16.04.2018.
3765/R/180618: rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací města za rok
2017.
3766/R/180618: předložený návrh Územní
studie Průmyslová zóna Jihozápad, Moravská
Třebová s variantními možnostmi dopravního
napojení.

Reprezentantky gymnázia
v republikovém finále
V úterý 12. června se v Praze na Strahově uskutečnilo republikové finále plážového volejbalu. Zúčastnilo se ho 16 dívčích a 16 chlapeckých
párů. Již podruhé se do finále probojovala dvojice moravskotřebovského gymnázia, M. Kodešová - V. Fikrová. V proměnlivém počasí sehrála tři zápasy ve skupině, poté v pavouku narazila na finalistky loňského
ročníku „profi plážistky“ z domácího strahovského oddílu, proti kterým
jim ani výborný výkon nepomohl k výhře. Dívky se sice umístily v druhé polovině startovního pole, získaly ale cenné zkušenosti do dalších
let. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.           Iva Kodešová

Rada města

3767/R/180618: stížnost Mgr. Dagmar Zouharové na nedodržení dohodnutého postupu
organizace akce Školy pro město.
Rada města jmenuje:
3768/R/180618: PaedDr. Hanu Horskou ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová od 01.07.2018.
Z: Miloš Izák
Rada města vyhlašuje:
3769/R/180618: v souladu s vnitřním předpisem
č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Obnova střechy muzea, ul. Svitavská, Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou pro podání nabídky
2. Hodnotící komisi
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky
Z: Miroslav Netolický
Rada města zamítá:
3770/R/180618: žádost Lukáše Rajsnera
o pronájem části prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 25 na Kostelním náměstí
č. o. 1 v Moravské Třebové za účelem zřízení
zkušebny a nahrávacího studia.
Z: Viera Mazalová, T: 30.06.2018
Rada města ukládá:
3771/R/180618: vedoucí odboru kancelář
starosty a tajemníka zpracovat úplné znění
vnitřního předpisu č. 10/2011, Pravidla pro
vydávání Moravskotřebovského zpravodaje.
Z: Jana Zemánková, T: 30.06.2018
3772/R/180618: vedoucí odboru majetku
města jednat ve věci prodeje části pozemku
parc. č. 2055/1
Z: Viera Mazalová
V Moravské Třebové 18. 6. 2018
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

Poděkování
Chtěla bych jménem Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská
Třebová poděkovat městu Moravská Třebová za finanční podporu při pořádání stěžejních
a již tradičních akcí školy, jako Krajská recitační soutěž, Kukátko - divadelní přehlídka škol
Pardubického kraje, školní akademie, Den dětí
či benefiční koncerty. Dále Kulturním službám
města za pomoc při spoluorganizaci zejména
posledního benefičního koncertu, na kterém vystoupil Robert Křesťan a Druhá tráva a skupina
Tony Joch a přátelé. Děkuji všem, kteří se koncertu zúčastnili, ale i dalším sponzorům, kteří se
rozhodli náš projekt finančně podpořit. Výtěžek
koncertu spolu s ostatními sponzorskými dary
bude použit na vybudování venkovní trampolíny, která se v dnešním moderním školství využívá nejen k zábavě a sportu, ale zároveň slouží pedagogickým pracovníkům jako výchovně
vzdělávací pomůcka, kterou žáci prostě milují.
Je krásné vidět, takovou spoustu lidí, když na pár
okamžiků propojí své životy jenom proto, aby
podpořili dobrou věc a vykouzlily tak úsměv na
tváři nejednoho dítěte. Jsou právě děti, které tvoří naši budoucnost.
Timea Tempírová-Kotrlá, SZŠ, MŠ a PrŠ

Sport
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Mistři České republiky 2018
Ve dnech 9.-10. 6. proběhlo v Čáslavi Mistrovství
ČR mažoretkového sportu České mažoretkové federace v kategorii A, tedy těch nejlepších z celé
České republiky. Mažoretková a twirlingová skupina Espiral byla letos opět úspěšná a obhájila titul
mistrů ČR pro rok 2018 spolu s cenou partnera.
Zůstává tak dva roky po sobě mistrem ČR v kate-

gorii miniformace juniorky. Dále se tato nejvyšší
příčka podařila ukořistit i Elišce Peňákové v kategorii sólo kadetky, čímž získala titul mistr ČR
a dále její sestava byla i mezi všemi sólovými vystoupeními oceněna i cenou poroty. Stejně úspěšná byla i Ivana Greplová ve velmi obtížné kategorii sólo 2 hůlky, která také získala titul mistra
ČR. 1. vicemistrem ČR se
stala Monika Vlková v kategorii sólo seniorky a stejné umístění získala i v duu
spolu s Andreou Štolovou
v kategorii duo senior.
Z mistrovství České republiky si naše děvčata v neposlední řadě přivezla i 5
postupů na mistrovství Evropy do Srbska, které proběhne v září 2018. Espiral
tak ukončil letošní sezónu více než úspěšně a my
děkujeme všem, kteří nás
podporovali a fandili nám.
Jitka a Andrea Štolovy

Moravskotřebovská perla
Dne 12. května se uskutečnil již 2. ročník celorepublikové nepostupové soutěže mažoretek Moravskotřebovská
perla 2018. Přihlásilo se
17 týmů z různých koutů naší republiky a soutěžilo se jak v sólech
a duích, tak i v miniformacích a velkých formacích. Roli moderátora se zhostil velmi zodpovědně Jan Procházka, o bezchybný hudební průběh se již podruhé postaral Jiří Matys.
Velmi kvalitní porotu
z řad vedoucích mažoretkových týmů a lektorů twirlingu zajistily Tereza Rejlová, Lenka Klepalová a Veronika Kadlecová. Díky
našim štědrým sponzorům nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou. Ti nejlepší si kromě medailí odnesli i hod-

notné dary, ti ostatní drobné pozornosti. Kromě
úžasného twirlingového vystoupení porotkyně Veroniky Kadlecové, měli diváci v přestávkách možnost spatřit i tanečního mistra
A. Bílka se svým stepařským uměním. Zorganizovat soutěž v takovém rozsahu není
lehká záležitost. Proto patří obrovské díky
organizačnímu týmu
v čele s Evou Kalábovou a Andreou Aberlovou, který již několik týdnů před soutěží
věnoval veškerý volný čas chystání a ladění této akce. Budiž jim
za to odměnou pozitivní ohlasy a děkovné
maily od spokojených
týmů. Velmi děkujeme
všem sponzorům, kteří
jakkoliv přispěli ke konání této soutěže.      (ek)

Letní tábor mažoretek s výukou twirlingu
Espiral Moravská Třebová pořádá letní tábor pro všechny zájemce ve věku 6–12 let od 27. do 31.
8. v Rychnově na Moravě. Součástí tábora jsou: soutěže, gymnastika, twirlingová práce s hůlkou, taneční průprava. V ceně
2.700 Kč je zahrnuto: 5x denně
strava, pitný režim, ubytování,
odborná lektorka twirlingu (práce s hůlkou, tanec, gymnastika).
Informace: Jitka Štolová, tel.
725 562 015, e-mail: espiralmt@
seznam.cz
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Mažoretky Střípky
v Telči a Čáslavi
Dne 20. května se všechny Střípky a Střípečky
rozjely do krásné Telče na soutěž O střevíček
z pohádkové Telče, která se na místním náměstí konala již po sedmé.
Odtud si naši nejmenší (Střípky 4) odvezli
s velkou formací zlato
a s miniformací stříbro.
Obě miniformace Střípky 1 i Střípky 2 obsadily 2. příčku a Střípky
3 se s velkou formací
umístily na krásném
5. místě. O týden později, v sobotu 26. 5.,
část týmu Střípků odjela do Čáslavi na soutěž
Čáslavský pohár mažoretek 2018. Zde si děvčata naposledy v této
sezóně zajela svá sóla
a dua jak v klasice, tak
i v twirlingu. Z 11 choreografií získala neuvěřitelných 11 medailí, a to
6 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové. Ve stejný den
se naše malá sólistka Vendulka Novotná zúčastnila soutěže O medaili Espiral, kde získala
bronzovou medaili. Než se letošní soutěžní sezóna ukončí, čekají nás ještě dvě mažoretková
klání. Důležité MČR skupin v Mohelnici a Juniorská hůlka v Chotěboři. Držte nám, prosím,
pěsti, ať i z těchto posledních soutěží se děvčata
vrátí s medailemi na krku.
Daniela Dvořáková, mažoretky Střípky

Soutěž O medaili
Espiral v Boršově
Dne 26. 5. se v Kulturním domě v Boršově potkalo téměř 150 malých i větších mažoretek
na již 3. ročníku soutěže O medaili Espiral, kterou uspořádalo Sdružení přátel kulturního domu
v Boršově ve spolupráci s Mažoretkovou a twirlingovou skupinou Espiral Moravská Třebová.
Soutěž byla v 9:00 hodin zahájena starostou
města Moravská Třebová Milošem Izákem, který všem popřál hodně úspěchů. Soutěžící k nám
přijeli ze 14 různých měst a obcí naší republiky
a soutěžili celkem v 17 kategoriích. Kromě vítězů byla oceněna i nejmladší, teprve čtyřletá Karolínka Velínská z Ústí nad Orlicí, nebo si děvčata také dobrovolně zasoutěžila v improvizaci
na neznámou hudbu. Tímto musíme poděkovat
pořadatelům z SPKD Boršov i všem rodičům
dětí ze skupiny Espiral, kteří se na bezproblémovém průběhu soutěže podíleli a bez kterých by
organizace takovéto akce nebyla možná. Soutěž
byla pořádána za podpory města Moravská Třebová, dále nám sponzorské dary poskytly také
firmy AVJ-STAVBY, s.r.o., S-cart, KaP trans
servis, s.r.o., OR-CZ, spol. s r.o., Drogerie Teta
nebo STORY DESIGN, a.s. Tímto všem sponzorům, i těm drobným, které jsme zde nejmenovali,
mnohokrát děkujeme. V tuto chvíli se již těšíme
a připravujeme na příští rok, kdy proběhne již
4. ročník soutěže.          Jitka a Andrea Štolovy,
Espiral Moravská Třebová
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Mladí hokejisté se chystají na oblíbený prázdninový kemp
Už od května trénují hráči Slovanu na suchu. Více
než 150 dětí odložilo brusle a pod dohledem trenérů absolvují mnohdy náročnou letní přípravu.
„Snažíme se trénovat tak, aby děti zdravě rostly
a namáhaly i jiné svaly než ty, které běžně potřebují k hokeji. Mezi jednotlivé aktivity patří gymnastika, házená, basketbal a různé protahování.
Nejmladší borci ve věku 4-5 let trénují 2x týdně,
žáci a přípravka má trénink 3x týdně, dorostenci
a junioři 5x týdně,“ uvedl předseda Jiří Kavan.
Letní příprava vyvrcholí tradičním prázdninovým
kempem, který mají všichni hráči zdarma v rám-

Konec prázdnin
s atletikou
Atletický klub TJ Slovan Moravská Třebová pořádá
pro své členy a nové zájemce o atletiku dvoudenní
atletickou přípravu pro děti ve věku 8–12 let. Akce
začíná v sobotu 1. září v 8:30 hodin a končí v neděli 2. září v 17:30 hodin. Počet účastníků: minimálně 15, maximálně 25 (srazy na atletickém hřišti II.
ZŠ v Moravské Třebové v 8:30 hod., děti vyzvedávat na stejném místě v 17:30 hod.). Program: 1. den
– všestranná pohybová aktivita v okolí Moravské
Třebové. 2. den – pokračování z 1. dne, odpoledne
závody na atletickém hřišti. Cena: 650 Kč (bližší informace, přihlášení a způsob platby naleznete na adrese www.akmoravska trebova.cz). Místo: Areál atletického hřiště v Moravské Třebové a prostory se
sportovními pomůckami v okolí města.

Program činnosti
Klubu českých turistů
30. 6.–7. 7. Vodácký tábor podle propozic
dané akce pro přihlášené členy TOM Čochtani. Zajišťuje: J. Filipi
17.–22. 7. Účast na cykloturistickém putování v Rakousku - Lungau. Program pro
přihlášené dle propozic akce s CK Herdegen. Zajišťuje: L. Weinlich
1.–5. 8. cykloturistické putování Kutnohorskem. Zajišťuje: D. Mikulková
8. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 19 hodin. Upřesnění organizace zájezdu do Rakouska, příprava programu na září.
11.–18. 8. Pěší putování Údolím Lechtal.
Zajišťuje: V. Komárková
25. 8. Účast na cykloakci Okolo Malé
Hané v Borotíně. Sraz zájemců v 7:30 hod.
na autobusovém nádraží. Délka trasy celkem 50–80 km. Zajišťuje: P. Harašta
Připravujeme:
1. 9. Po dálničním tělese R 43
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje nezapomenutelné prožití prázdnin při poznávání
turistických zajímavostí v Čechách i v zahraničí.
www.kctmt.webnode.cz

ci každoročního členského příspěvku. Formou
příměstského tábora mají mladí hokejisté zajištěný program v termínu od 2. do 6. července, to
vše včetně stravování. „Trenéři se dětem
věnují každý den od 9:00 do 16:00 hodin.
Během 2 tréninkových jednotek dopoledne a 2 odpoledne hráči postupně vystřídají
cvičení v hale, jízdu na kole, gymnastiku
v tělocvičně a stolní tenis. Starší hokejisté navíc odjíždějí na tradiční cyklovýlet s přespáním. Patnáctičlenné skupiny
po obědě odjíždějí lesními cestami směrem do rekreačního areálu v Březinách,
odkud se další den dopoledne vracejí zpět.
Všechny aktivity se přitom snažíme pro
hráče dělat zajímavým a zábavným způsobem,“ doplnil Jiří Kavan.

Prázdninovým kempem letní příprava končí a poté
následují letní prázdniny. Zpátky na led se hokejisté
podívají už v pátek 24. srpna.                                  (vd)

Tenisová družstva zakončila sezónu
A družstvo dospělých ve Vč divizi (smíšená
družstva) dosáhl očekávaných výsledků a obsadilo 1. místo, což znamená postup mezi ligovou
elitu.
Pořadí (stav po 6 kolech): 1. místo 6 0 47:7 12
bodů
Za družstvo nastupovali: Elísek Tomáš, Pechala
František (hostování I. ČLTK), Modrák Karel,
Orlita Daniel, Pavlík David, Kvapilová Hana,
Fiedlerová Kristýna, Lébišová Veronika (hostování Letovice).
B družstvo startovalo v Pardubické krajské soutěži - 1. třída A a jeho hráčům (Riemer Tomáš,
Kalous Erich, Durák Lubomír, Sedlák Jiří, Kodešová Iva, Messerschmidtová Klára, Sedláková Kristýna) se už tolik nevedlo. Po pěti kolech
se jim podařilo zvítězit zatím jen jednou, a tak
před posledními dvěma koly budou bojovat o záchranu (6 bodů). V kategorii dorostu slaví tenisté
postup do nejvyšší pardubické soutěže. Především díky výkonům Jana a Josefa Málkových
a také Kristýny Sedlákové. Starší a mladší žac-

tvo zůstává i pro rok 2019 v krajské pardubické soutěži, i když zejméma starší dlouho drželi
postupovou naději. Babytenisté v čele s Emou
Šejnohovou drželi také prapor hodně vysoko,
na postup to nakonec nestačilo, patrně skončí na
3. místě. Naší největší pýchou jsou ovšem ti nejmenší, kteří již 15x v řadě vyhráli a zajistili si, že
jsou nejlepším týmem v Pardubickém kraji a budou bojovat o účast na mistrovství České republiky, kam smí jen 8 družstev z celé ČR. Jsou to:
Tadeáš Dorazil (mimochodem nejlepší hráč VČ
ve své kategorii), Adéla Šejnohová (třetí ve své
kategorii), Aneta Nečasová, Denis Rak, Philip
Souček a Šimon Kašický.
Tenisté v pěti kategoriích bojovali o postup
do vyšších soutěží, je zřejmé, že se opět posunuli dopředu zásluhou systému podpory mládeže.
Svůj podíl na nejúspěšnější sezóně v historii oddílu mají i trenéři Adam Javůrek, Tomáš Elísek,
Jiří Vopařil a Mirek Landa.
Odkazy: www.tenismt.cz, www.cztenis.cz, Facebook - TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.         (jv)

Rozpačitý vstup atletů do ligové soutěže
Úvodní kolo II. ligy atletických družstev 2018 se
uskutečnilo v Litomyšli. Mezi osmičkou týmů byl
i AKMT. Početně slabý tým (10 závodníků, většinově běžců) měl omezené šance. Skvělé výkony
několika jednotlivců (body: Bína 31, Nárovec 13,
Havlík 13, Svoboda 5 ad.) nestačily logicky na pokrytí ztrát z technických disciplín. Rezumé: z minima maximum, což na nejlepší nestačilo.
Pořadí: 1. USK Praha - 125,5 b.; 2. TJ Jiskra Litomyšl - 172,00 b.; 3. AC Čáslav - 144,0 b.; 6. AK
MT - 78,00 b.
Druhé soutěžní kolo zavítalo do Pardubic. Na soupisce moravskotřebovského
Slovanu scházel právě dvojnásobný vítěz z Litomyšle Martin Bína a bez něho
se tým propadl na předposlední sedmou
pozici. Zpravodajství okresního tisku
přesto ocenilo zejména výkony Michaela Havlíka na krátkých překážkách
(16,02 - 2. místo), třetí příčku Ondřeje
Svobody na trati 3000 metrů překážek
(10:15,32) a rovněž třetí umístění štafety Matuška, Svoboda, Sekanina, Nárovec na 4 x 400 metrů (3:42,71).
Pořadí 2. kolo v Pardubicích: 1. USK
Praha (193,5), 2. Hvězda Pardubice B
(144), 3. Jiskra Litomyšl (142), 7. AK

Slovan Moravská Třebová (83)
Pořadí po 2. kole: 1. USK Praha (16), 2. Jiskra Litomyšl (13), 3. Hvězda Pardubice B (12), 6. AK
Slovan Moravská Třebová (5)
Flash report
Moravskotřebovská atletka (tč. v dresu Olympu
Brno) Hana Hájková při svém prvním reprezentačním startu překonala B limit na ME do 18 let výkonem 49,05 m. 			  (mt)

Sport
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Nejlépe se orientovali v blátivém terénu čerti
Cyklistický seriál Cykloman 2018 má již třetího
individuálního vítěze. Po Miroslavu Švábovi (Prolog) a Gabrielu Kӧnigovi (Superbike) se v „cyklistickém festivalu“ BACH prosadili kunčinští čerti.
Třetí díl 18. ročníku seriálu Cykloman 2018, orientační závod dvojic (označovaný jako BACH)
byl příjemným dostaveníčkem cyklistů. Na start
nastoupilo 33 týmů, v pětiminutových intervalech.
Organizátoři připravili třicítku kontrol ohodnocených různým počtem bodů. Nasbírat jich co nejvíce ovšem neznamenalo objet nejvíce kontrol. Trasa
závodníků byla libovolná. Pozdní příjezd nad časový limit 4 hodin byl penalizován. Při jízdě bylo
potřeba přemýšlet, pekelné tempo nehrálo primární
roli, neboť rozhodujícím elementem se stala volba kontrol. Nezlomná bojovnost zdobila vlastně
všechny ze šedesátihlavého startovního pole (66),
rozhodovala zkušenost a štěstí. Neboť půlhodinová bouře (+ kroupy) nezasáhla všechny – mnozí
byli podle zvolené strategie právě na jiném místě.
Zkrátka pekelná atmosféra. Snad i proto všechno
nejlépe zúročili kunčinští čerti Petr Štěpař a Karel
Antl. Ukázali, že „zrají jako víno“, přes největší příděl penalizačních bodů (86), bonifikace za
18 kontrol jim přinesly celkem suverénní vítězství. Jeli si vlastní tempo a vrchovatě využili letité zkušenosti. Ukradli tak „pronajaté prvenství“
Schneiderům. Svůj výkon komentovali Doleželovi
na dvojkole: „Těsně před koncem jsme se zatoulali
a stačilo to jen na bramboru.“ „Byl to úplný festival
cyklistiky. Každý musel zvládnout všechno, vypořádat se s deštěm, zimou. O to sladší byly pocity
uvolnění po projetí cílem,“ glosovala s uspokojením Dita Rolencová.

Z výsledků
1. Štěpař Petr (M3), Antl Karel (M3) 1150,80 b.
2. Schneider Luděk (M3),
    Schneiderová Bedřiška (Z2) 1086,75 b.
3. Kadidlo Jiří (M2), Sedláček Tomáš (M2) 1041,70 b.
4. Doležel Josef (M3),
    Doleželová Monika (Z1) 994,95 b.

Elektrizující cyklistické dopoledne
Knížecí louka se stala centrem dalšího podniku
Cykloman - MCC (městská cross country), kam
se soustředil start i cíl závodu. Trať byla částečně jiná, zachovala si náročné parametry. Padesátku cyklistů dovedla
trať (5 kol, 20 km) znovu
až na Křížový vrch. Výšlap se stal opravdovým
testem náročnosti, stejně jako sekce nebezpečné
sjezdy po kostkách, výběhy schodů či nerovný terén podél Třebůvky. Taktizovat se nijak nedalo.
Komu se zdařilo po hodině projet cílem, byl evidentně spokojený. Třebovští bikeři dali do své
snahy maximum. Nechtěli jako loni „ostrouhat“,
soupeři však byli zdatní a v desítce nejlepších
měli převahu. Domácím matadorům rázně zkří-

Fotbalová spokojenost rezonuje městem
Po několika nepříliš vydařených jarních zápasech se v závěru sezóny 2017/2018 výkonnost
A týmu zlepšila natolik, že další body znamenaly
potvrzení pozice nejlepšího týmu okresu, třebaže všechno se nezdařilo dle představ, zkrátka „na
houpačce“. Dařilo se též jiným družstvům. Záloha nakonec dosáhla až na významné 10. místo (jako nováček soutěže), C tým skončil třetí
a snad i šanci postupu do OP, výkon dorostu
v závěru soutěže měl rostoucí tendenci. Mladší
žáci se „hledají“, zatímco starší potvrdili punc
nejlepšího třebovského družstva. Po nečekané
porážce ve finále Ondrášovka Cupu (v Č. Třebové 3:0), získali titul krajského šampióna pro ročník 2017/2018 (o 10 bodů před Českou Třebovou). Z globálního pohledu je nutné konstatovat,

5. Mička Miloš (M4), Krejčíř Karel (M4) 942,50 b.
6. Suchánek Petr (M2), Zezula Tomáš (M2) 939,75 b.
7. Hájková Karin (Z2), Richter Roma (M3) 938,25 b.
8. Sedláček Petr (M3), Krčál Aleš (M4) 896,25 b.
9. Smékal Filip (M1), Dopita Václav (M1) 892,10 b.
10. Schӧn Martin (M1),
      Kvapil Jiří (M1) 865,00 b                             (mt)

že sezóna pro Třebováky byla zdařilá.
Z výsledků
A muži (KP)
Konečné pořadí: 5. místo 30 19 0 11 39:34 51 b.
B muži (1. B třída)
Konečné pořadí: 10. místo 26 10 0 16 40:54 32 b.
C muži (III. třída)
Konečné pořadí: 3. místo 24 14 5 5 76:39 47 b.
Dorost (KP)
Konečné pořadí: 13. místo 26 7 1 19 28:94 22 b.
Žáci st. (KP)
Konečné pořadí: 1. místo 27 22 0 5 123:29 67 b.
Žáci ml. (KP)
Konečné pořadí: 9. místo 27 3 2 22 55:128 11 b.
Žáci (OP)
Konečné pořadí: 6. místo 24 14 1 9 77:50 43 b.    (mt)

žili plány a obrali je tak o cenné body. Do elitní desítky se vešla jen čtveřice. Jednoduchou,
ale účelnou taktiku zvolil
ambiciózní mladík Kovaříček. Po startu ostře vyrazil a v průběhu zaváděcího
kola se odpoutal svým pronásledovatelům, statečně se
držel jen domácí Schӧn. Ten
se v závěru dotáhl na sekundovou ztrátu. Také Kӧnig jel zcela nekompromisně a prosadil se na 4. místo.
„Trať mi perfektně sedla,
byl to vzrušující závod. Přihlížející podél trati zhlédli
řadu dramatických okamžiků,“ podotknul talentovaný
Kӧnig. Teprve v druhé desítce se umístili úspěšní bikeři z loňska: Srnský, Kadidlo, Štěpař. Mezi ženami byla nejlepší Veselá Lucie (Brno, celkově
16.) a Dulajová Jitka (M. Třebová, 34.). Úspěch
čtvrtého dílu kultovního seriálu Cykloman 2018
byl bezesporu úspěšný. „Znovu se ukázalo, že filozofie seriálu je správná,“ glosoval J. Doležel,
prezident CK Slovan.
Z výsledků:
1. Kovaříček Vojtěch (J)
    Prestige Cycling Team ČT
0:57:26
2. Schön Martin (M1) CK Slovan MT
0:57:34
3. Šich Petr (J) Moravec Team
0:59:07
4. Konig Gabriel (M1) MT
0:59:16
5. Holub Filip (J) GT Oportunity Brno
0:59:22
Jednotlivé kategorie nabídly následující pořadí:
J - Kovaříček Vojtěch, Šich Petr, Holub Filip
M1 - Schӧn Martin, Konig Gabriel, Kvapil Jiří
M2 - Srnský Václav (Sádek), Kadidlo Jiří, Sirový
Aleš (Bike klub Svitavy)
M3 - Olejníček Dušan, Doležel Josef, Spáčil Leopold (Novatop Lapierre)
M4 - Krejčíř Karel, Mička Miloš (oba M. Třebová),
Petraš Stanislav (Osík)
ŽJ - Kalábová Simona (Kunčina)
Ž1 - Veselá Lucie, Dulajová Jitka, Doleželová Monika (Rega Team Brno)
Ž2 - Schneiderová Bedřiška (Čerti Kunčina), Rolencová Dita (CK Slovan)
Pro děti se uskutečnil další závod Cyklománku.
Na Knížecí louce soupeřilo 38 dětí a netajily se
nadšením, zvláště když se jim podařilo uspět.
Elevi (dívky) - Lipovská Eliška, Malurová Kateřina, Pudíková Andrea
Elévi (chlapci) - Mlčoch Šimon, Lučera Jan, Tlustoš Roman, Maus Jakub
D1 - Kriklová Lenka, Tlustošová Tereza
D2 - Nastoupilová Nela, Dvořáková Pavlína, Nastoupilová Linda
D3 - Matoušková Jana, Kostíková Adéla
CH2 - Zezula Denis, Maurer Lukáš, Ladra Tadeáš   (mt)
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Triumf volejbalistek se naplnil
Po úspěšné sezóně volejbalových žaček, dosáhly
také ženy-volejbalistky na přesvědčivý postup.
Už po podzimní části KP II. třídy byly třebovské hráčky pevně uvelebeny na špici tabulky.
Jarní výsledky měly stejně vysokou úroveň,
takže dávno před koncem bylo zřejmé, že o primát nemohou přijít. Poslední domácí dvojzápas
proti Holicím hravě zvládly a suverénně naplnily (o 14 bodů před Litomyšlí) svůj cíl: postup
do vyšší soutěže KP I. třídy. „Byla to sezóna jako
víno. Jdeme výše,“ glosovala M. Garguláková,
předsedkyně oddílu a kapitánka týmu. Konečné
pořadí – 1. místo 32 25 5 2 0 94:21 87 b.     (mt)

Travaři úspěšně odstartovali sezónu 2018
Travní lyžaři z Moravské Třebové zahájili koncem
května sezónu. Úvodní tři víkendy patřily mezinárodním závodům FIS. Lyžaři TJ Slovan se postupně představili na Slovensku, ve Švédsku a do třetice
ve Švýcarsku. Hned slovenský start v Piešťanech
nám přinesl několik skvělých umístění. V obřím
slalomu zabodoval Filip Trnka. Ve své žákovské
kategorii vybojoval stříbro
za Rakušanem Bömwalderem
a pouhých 6 desetin vteřiny
před bronzovým Němcem
Mauermannem. V kategorii
starších žáků se dařilo Tomáši
Jarůškovi, který protnul časomíru v pátém nejlepším čase.
Svůj první zahraniční start má
za sebou také Šárka Abrahamová. Prvním rokem juniorka si vedla víc než dobře a odsadila také 5. příčku.
O den později dobrou formu potvrdila 6. místem
ve slalomu. Tato disciplína dokonale sedla Václavu Mačátovi. Juniorský reprezentant se vyhoupl až
na bronzový stupeň vítězů.
Po startu sezóny v Piešťanech se česká reprezentace přesunula na další mezinárodní FIS závody
do švédského Norrköpingu. Václav Mačát, jako
jediný zástupce TJ Slovan vybojoval dokonce dvě
medailová umístění. V obou soutěžních dnech
předvedl Vašek bezchybné jízdy a jen pár setinek
ho vždy dělilo od vítězného kolegy z reprezenta-

ce Martina Bartáka a stříbrného Rakušana Posche.
Dva bronzy přivezené ze Skandinávie byly velkým
úspěchem. Série zahraničních startů pokračovala
ve švýcarském Bӧmmeli. Zde byly na programu
hned tři disciplíny, ve kterých se představilo pět
lyžařů z Moravské Třebové. Nejlépe se dařilo Šárce Abrahamové. Šárka byla velkým překvapením
prvního dne. Především ve slalomové části superkombinace
předvedla skvělý výkon a stříbro, které mezi ženami získala, si právem zasloužila. Svými výkony v obřím slalomu
a v nedělní superobřím slalomu potvrdila výbornou formu,
když ke stříbru přidala dvě šestá místa. Ve slalomu žáků zabodoval 5. místem Tomáš Jarůšek. V obřím slalomu mužů se předvedli čerství
junioři Vojtěch Krejčí a Jan Kašický. Oba zajeli bez
chyb své soutěžní jízdy a umístili se na 21. resp.
22. místě. V nedělním superobřím slalomu se prosadil Václav Mačát 14. místem do elitní patnáctky. Velmi dobře mu sekundoval Jan Kašický, když
17. místem v silné konkurenci překvapil. Tři zástupci TJ Slovan budou Českou republiku reprezentovat také v úvodním závodě světového poháru v Rakousku. Šárka Abrahamová, Jan Kašický a Václav
Mačát se představí na náročné trati v Rettenbachu.    TJ Slovan Mor. Třebová, oddíl lyžování

Mladí atleti II. ZŠ jsou znovu v republice
Do republikového finále OVOV postoupili z krajského kola, které se uskutečnilo v 22. května
na školním hřišti ul. Palackého. Zúčastnilo se ho 19
škol z různých míst kraje (120 osob + 32
jednotlivců). Osmička sportovců (Dolečková Lucie, Kolářová Tereza, Matoušková Jana, Gerišerová Anna, Dostál Jakub,
Cedzo Milan, Peškar Ondřej, Zeman
Bruno) soutěž jako tým vyhrála a postoupili z 1. místa. V září budou v Brně obhajovat loňské 2. místo v RF. Do republikového finále se probojovali také další
jednotlivci z inkriminované ZŠ: Jan Žouželka, Zuzana Bačáková, Eliška Cedzová
a Matěj Šimon. Za zmínku stojí rovněž
vynikající umístění žáků z jiných třebovských škol: III. ZŠ - Adam Svozil, GMT

Sport

Mladí talenti
sportovního aerobiku
I navzdory tomu, že se vyučování gymnastiky na školách výrazně omezuje a spíš
se zakazuje, než aby se vyzdvihl její obrovský přínos pro zdraví dětí a mládeže,
zájem o gymnastické sporty v našem městě neustále roste. V Moravské Třebové je
to zásluhou aktivity klubu AG – FIT, který
se gymnastickým sportům věnuje. I letos
se v gymnastice zdokonaluje stále víc talentovaných členů AG – FIT. Závodnice
sportovního aerobiku mají za sebou polovinu roční sezóny, která byla limitována
zdravotními problémy některých děvčat.
Proto chyběla v březnu děvčata na 12. ročníku Aerobic Open Zlín + MČR; mezinárodních závodech, jichž se zúčastnily závodnice 12 zemí světa. Třebovská děvčata
soutěžila jen v kategorii individual women, přičemž nejlepší byla na 16. místě
Eliška Mlejnková (starší žákyně). Dalším
námi obsazeným závodem byl Pohár federací v červnu v Prešově (2. kolo). Nejmladší závodnice Sophia Bomberová se
umístila v kategorii dětí 6–8 let na 5. místě v konkurenci 19 závodnic. V kategorii
mladších žákyň 9–11 let se mezi 36 závodnicemi z ČR a SR nejlépe prosadila
Laura Lněničková, která po bezchybném
výkonu obsadila 9. místo, Patricie Bártová
po menší chybě obsadila 13. místo. Trio
starších žákyň Eliška Mlejnková, Adéla
Daulová a Magda Duží se po více než roční přestávce opět vrátilo na soutěžní pódia
a v Prešově obsadilo 5. místo. Na stejnou
pozici dosáhlo také trio mladších žákyň
Patricie Bártová, Laura Lněničková a Klára Nemčíková. „Tréninky gymnastických
sportů si vyžadují specializovanou gymnastickou tělocvičnu, proto patří poděkování zdejšímu gymnáziu, které nám
umožňuje využívat své prostory k tréninkům. Za finanční příspěvek poskytnutý na zabezpečení pravidelné tréninkové činnosti AG – FIT patří poděkování
městu Moravská Třebová a Pardubickému kraji,“ zhodnotila G. Daulová.    (mt)

- Jakub Koblovský. Akce se vyznačovala dokonalou organizací a potvrdila fakt, že ve městě vyrůstá dostatek všestranně talentované mládeže.  (mt)
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