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Vedoucí koalice ČSSD, KSČM, SNK Moravská Třebová se
nepřetržitě snaží o viditelný a udržitelný rozvoj města
Cíle, kterých chceme v tomto volebním období dosáhnout, jsou obsaženy v Programovém
prohlášení Rady města Moravská Třebová,
které naleznete na webových stránkách města
v odkazu Radnice-Rada města. S uspokojením
konstatujeme, že se nám už v prvním povolebním roce dle předpokladu podařilo dokončit
tak velké projekty, jako bylo Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova, nebo Realizace
úspor energie v základní škole v Palackého
ulici. Současně jsme nastartovali nové
projekty: k nejvýznamnějším patří vybudování
dopravního terminálu v lokalitě vlakového nádraží a příprava další více než desítky pozemků
pro bytovou výstavbu v lokalitě Strážnického.
Nepochybujeme, že se nám podaří naše cíle na
období 2014-2018 splnit.
Celý rok jsme s očekáváním plánovali programy zasedání městského zastupitelstva s tím,
že se na některé schůzi setkáme s podnětnými,

konstruktivními a snad i originálními plány na
rozvoj města od opozice. Nestalo se tak v jediném zaznamenáníhodném případě. Chápeme,
že se někteří nováčci v samosprávném procesu
teprve začínali orientovat a na inovační tendence jim prozatím nezbyla kapacita. Avšak ani jejich práce zastupitele jako taková nevykazovala chování, jaké by si občan měl přát: zatímco
v minulých dvou volebních obdobích se opozice
chovala velmi konstruktivně a většína usnesení
zastupitelstva byla přijímána téměř všemi hlasy, současná opozice se chová spíše destruktivně a řada důležitých usnesení prošla pouze díky
koaliční většině. Příkladem může být rozpočet
města na rok 2015. Příčinou je i zarážející fakt,
že opoziční zastupitelé často hlasují při projednávání ve výborech PRO schválení příslušných
materiálů a dokumentů, při konkrétním hlasování o stejné věci v zastupitelstvu však zvedají
ruce PROTI, nebo – častěji – se alibisticky zdr-

ží hlasování. Nejčastěji se při hlasování zdrželi
zastupitelé ANO a KDU-ČSL.
Rok je krátká doba. Máme před sebou práci na
další tři léta – ne všechna bude v tomto čase
završena, v něčem bude třeba pokračovat po
dalších volbách. Hodláme pro kontinuitu udržitelného rozvoje města nachystat podmínky už nyní, přičemž uvítáme podněty jak od
zastupitelů, tak od Vás občanů. Apelujeme
však na zdravý rozum a realistické vize, které jsou za daných finančních a materiálních
podmínek, jež město ke svému rozvoji má,
uskutečnitelné a které přinesou blaho významnému počtu obyvatel města. K takovým návrhům a námětům se vždy postavíme vstřícně,
jejich realizaci zodpovědně zvážíme a předem
za ně děkujeme.
Za koaliční strany
Miloš Izák, starosta města (ČSSD)
Josef Odehnal (KSČM)
Pavel Brettschneider (SNK MT)

Čtyřicetiletá škola se oblékla do nového a v mnohém vyniká
Škola v Palackého ulici zahájila výchovnou
a vzdělávací činnost 1. září 1975. V aktuálním
školním roce bylo ke 30. září zapsáno 599 žáků
v 25 třídách, z nich 78 ve třech prvních a 48 ve
dvou devátých třídách.
Čtyřicet let existence „nové školy“, jak je zvána většinou Třebovanů, je historií nejmladšího
vzdělávacího ústavu ze struktury základního
školství ve městě. Za tuto pro někoho dlouhou,
pro někoho krátkou dobu z ní vyšly generace
lidí, kteří ji opustili s většimi či menšími životními ambicemi a plány. Najdeme mezi nimi osobnosti, jež naše město reprezentují daleko za jeho
hranicemi i za hranicemi státu – namátkou jmenujme Ing. Magdu Bazalovou, PhD. (1980), vědeckou pracovnici v oboru výzkumu rakoviny,
získala doktorát v Kanadě na Univerzitě McGill,
kde nyní pracuje v Protonovém centru.
Důležití jsou však všichni absolventi, i žáci, jimž
je ještě přáno se ve zdech školy pohybovat ať už
s vyhlídkou let, nebo roku posledního, devátého.
Žáci a jejich pedagogové, stejně jako provozní pracovníci školy, si mohou od letoška užívat
kvalitativních změn souvisejících s plánovanou
rozsáhlou rekonstrukcí většiny segmentu budovy. Od ledna 2015 se realizovali dva projekty regenerace: první – Realizace úspor energie,
ZŠ Palackého, Moravská Třebová – spočíval
v zateplení obvodového pláště budov a výměna otvorových prvků. Byl spolufinancován EU,
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR a dokončen v polovině prázdnin.
Efekty této akce by mělo být snížení emisí CO2
o cca 128, 9 t/rok a úspora energie cca 2331,5

GJ/rok. Celkové náklady činily 26 660 519 Kč,
z toho příspěvek z fondů EU činil 22 664 441
Kč, příspěvek Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) 1 333 026 Kč. Město Moravská Třebová se podílelo na rekonstrukci částkou 2 666 052
Kč. V rámci druhého projektu byla ve škole zrekonstruována kotelna. Původní kotle byly nahrazeny úspornějšími, novou vzduchotechnikou byl
vybaven bazén. V učebnách byly za úspornější
vyměněny vodovodní baterie. Součástí tohoto
projektu je i centrálně řízené vytápění ve všech
prostorách. Během prázdnin přitom podle informací zaměstnanců školy proběhly i další úpravy
v budovách. Zrekonstruováno bylo dívčí WC na
1. stupni, do učeben byly namontovány žaluzie. Velká část školy – tělocvičny, některé třídy
a společné chodby dostaly nový barevný nátěr.
Po prázdninách okamžitě začal pravidelný školní život plný zajímavých a přínosných aktivit:
počínaje stále populárnějšími adaptačními kurzy přes přípravy žáků k účasti na jazykových
výměnných zahraničních pobytech po zahájení
projektu zvyšování technických dovedností žáků
druhého stupně, samotnou každodenní výuku samozřejmě nezmiňujeme.
O její kvalitě svědčí spokojenost rodičů i aktivity dětí. Významné úspěchy, které vydobyli
reprezentanti školy v letošním i v předchozích
ročnících sportovních soutěží v atletické zdatnosti Odznak všestrannosti olympijských vítězů,
renomé školy povyšují na vysokou úroveň. Ve
škole v Palackého ulici aktivně funguje školní
klub, v jehož činnosti nechybí pestrá nabídka
kroužků a zájmových útvarů.

Pro bývalé žáky a zaměstnance, pro současné
učitele, školáky, jejich rodiny, pracovníky školy
a všechny její příznivce je na konec měsíce listopadu při příkežitosti významného jubilea čtyř
desítek let existence připraven zajímavý program, na který srdečně zve vedení školy i města.
Pozvánka na straně 8.
Dagmar Zouharová

Starosta města Miloš Izák a místostarosta
Václav Mačát se zástupci složek státní správy
popřáli 13. 10. 2015, v den významného jubilea, hodně zdraví a sil do dalších dní panu
Františku Červinkovi, který se dožil v dobré
kondici sta let. Oslavil je v kruhu blízkých,
přátel a zaměstnanců sociálních služeb Moravská Třebová. Foto: Dagmar Zouharová
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Z města

Nová stanice měření kvality ovzduší v Moravské Třebové zahájila provoz
S měsícem říjnem zahájila svůj provoz nová
stanice měření kvality ovzduší v Moravské
Třebové, která je součástí státní sítě imisního
monitoringu kvality ovzduší České republiky. Tato měřící stanice je umístěna v ul. Piaristická, v prostoru parkoviště pod budovou
městského úřadu. Stanice kontinuálně měří
hodnoty polétavého prachu PM10, oxidu dusi-

čitého NO2 a nově také PM2,5. Výsledky měření této stanice a tím i kvalitu ovzduší v Moravská Třebové lze stabilně sledovat na webu
Českého hydrometeorologického ústavu, kam
jsou tyto výsledky stanicí automaticky přenášeny, viz www.portal.chmi.cz.
Zdeňka Motlová, Odbor životního prostředí
Městského úřadu Moravská Třebová

Upozornění odboru dopravy pro majitele dočasně
vyřazených vozidel (DEPOZITO)
Dovolujeme si upozornit vlastníky motorových
vozidel a jejich přípojných vozidel, kteří si své
vozidlo nechali před 1. červencem 2013 dočasně vyřadit z provozu a do depozita předali
jeho registrační značku, na jejich povinnost,
kdy pokud tito vlastníci do konce letošního roku
na odboru dopravy nenahlásí, kde se jejich nepoužívané vozidlo nachází a jaký je účel jeho
využití, bude po 1. lednu 2016 trvale vyřazeno
z registru a nebudou smět takové vozidlo provozovat na veřejných komunikacích. Oznamovací
povinnost se týká i těch majitelů, kteří své vozidlo nechali dočasně vyřadit z provozu po 30.
červnu 2013. Těm, kteří ji do konce roku nesplní, hrozí postih, dle zákona pokuta ve správním
řízení až 50 tisíc Kč, vozidlo ale administrativně
nezanikne. Povinnost řešit dobu, kdy je vozidlo
v depozitu, pro vlastníka takového vozidla, vyplývá z novely zákona o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích (č.56/2001 Sb.),
která stanovila, že „trvá-li vyřazení silničního

Upozornění čtenářům MTZ
a dotazovatelům na webu
města
Vážení občané,
děkuji za vaše pozorné čtení MTZ a za připomínky k případným chybám či nepřesnostem v uveřejněných textech. Díky této bdělosti a znalosti věcí jsem byla upozorněna na
špatný údaj u právní formy podniku Česká
pošta, která skutečně není akciová společnost (a. s. uvedeno chybně v MTZ 10/2015
str. 4), ale státní podnik (s. p.). Nepřesně je
též formulován text ze stejného čísla zpravodaje o rekonstrukci Lanškrounské ulice,
která v datum vydání MTZ 10/2015 ještě nebyla dokončena, jak by mohlo z napsaného
vyplývat.
Obě připomínky byly zaslány na web města do rubriky Dotazy a odpovědi. Nebyly
však na webu zodpovězeny pro neúplnost
podpisu. Upozorňuji, že dle pravidel kladení dotazů na webu bude zodpovězen pouze
dotaz podepsaný autorem. Tento požadavek
logicky představuje podpis ve formátu jméno, příjmení, popřípadě alespoň příjmení,
jakožto základní identifikační označení dotazovatele. Za slušnou připomínku, názor, upozornění, ale ani kritiku se dávno nikdo z nás
nemusí stydět a už vůbec ne obávat sankcí, či
perzekuce, proto není důvod své jméno tajit
a komplikovat tak vzájemnou komunikaci,
o kterou z naší strany rozhodně máme zájem.
Dagmar Zouharová, šéfredaktorka MTZ

vozidla z provozu (depozito) déle než 12 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen
bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití“.
Ověřte si tedy stav svých vozidel a jejich doklady, a pokud je vaše vozidlo v depozitu déle než
1 rok, dostavte se na odbor dopravy místně příslušný dle registrace vozidla k řešení prodloužení vyřazení silničního vozidla nebo jeho opětovného uvedení do provozu. Opětovné uvedení
vozidla do provozu (vyzvednutí registračních
značek z depozita) v řádném termínu, je možné
za podmínky předložení:
• technického průkazu,
• dokladu o technické prohlídce (protokol STK
s vyhovujícím výsledkem),
• zelené karty platné, vydané dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Odbor dopravy MěÚ

Stanice měření kvality ovzduší na parkovišti za objektem městského úřadu Olomoucká 2 Foto: archív

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 308 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MV ČR je v Moravské
Třebové hlášeno 112 cizinců s povolením
k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 30. 9.
(zr)
2015 evidováno 10 420 občanů.

Výzva ke snižování stavu divokých holubů ve městě
Divocí holubi jsou problémem, který zatěžuje mnoho měst. Kromě poškozování budov či památek
holubím trusem, mohou lidem způsobit i zdravotní
potíže. Odbor životního prostředí městského úřadu
zajišťuje ve městě monitoring a odchyt divokých
holubů již několik let, v současné době prostřednictvím externí firmy. Město Mor. Třebová vlastní pro tyto účely dvě odchytová zařízení. Odchyt
do těchto zařízení je prováděn převážně v zimním
období. Problému s přemnožením holubů se dá
nejlépe předejít znemožněním jejich reprodukce.
Je proto důležité, aby nebyly ponechávány přístupné především půdní prostory, kde dochází často ke hnízdění. Pokud budou včas odhalena nová
hnízdiště a nocoviště a zamezí se přístupu holubů,

podaří se problém rychleji zmírnit. Proto je důležité, aby každý, kdo takový výskyt holubů zjistí,
tuto skutečnost včas oznámil na odbor životního
prostředí. Současně apelujeme na občany, aby holuby nekrmili a nezjednodušovali jim tak přístup
k potravě. S ohledem na současný zvýšený počet
divokých holubů na území města byly zvýšeny
aktivity k jejich redukci. Proto žádáme všechny
občany, firmy a instituce o spolupráci při zjišťování jejich stanovišť, zejména hnízdišť a nocovišť
v půdních prostorách. Ke snížení stavu můžete
výrazně pomoci tím, že výskyt holubů oznámíte
na Odbor životního prostředí Městského úřadu
Moravská Třebová, telefon 461 353 045, nebo
emailem azvatorova@mtrebova.cz. OŽP MěÚ

Integrovaný regionální operační program
republiky. Podrobné informace o proNové možnosti pro žadatele a příjemce
gramu jsou k dispozici na stránce
pro financování regionální infrastrukwww.dotaceeu.cz/irop. Současně
tury po celé České republice. Výje v každém regionu k dispozizvy pro podávání projektových
ci kontaktní osoba Centra pro
žádostí jsou vypisovány průregionální rozvoj, která je přiběžně již od července, letos je
Přehled kontaktů na všechna
pravena poskytnout informace
plánováno celkem devatenáct
krajská pracoviště najdete na
k programu i k možným projekvýzev, v roce 2016 se počítá
stránkách www.crr.cz.
tovým záměrům. Kontaktní osobou
s dalšími téměř padesáti výzvami.
pro Pardubický kraj je Ing. Markéta Kupcová,
Řídicím orgánem programu je Ministerstvo pro
kterou lze kontaktovat telefonicky na čísle 735
místní rozvoj (MMR), Zprostředkujícím sub157 810, či e-mailem na kupcova@crr.cz.
jektem je Centrum pro regionální rozvoj České

Aktuality
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Podzimní výstava ovoce a zeleniny – vyhlášení
výsledků soutěže Rozkvetlé město
Členové místní organizace ZO ČZS pod
aranžérským vedením Lukáše Kadlece již tradičně připravili podzimní Výstavu ovoce a zeleniny,
do které bylo věnováno celkem 263 vzorků ovoce
a 31 vzorků zeleniny. Výpěstky poskytli pěstitelé
z oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska, a celá výstava byla nápaditě doplněna půvabnými tematickými obrázky dětí z místních škol. Výstavu zahájil
předseda ZO ČZS Moravská Třebová Zdeněk Kadlec, přivítal místostarosty Václava Mačáta a Pav-

la Brettschneidera a předsedu ÚS ČZS Svitavy
Jaroslava Navrátila. Připomněl výročí 90 let od založení Zahrádkářského spolku, který v srpnu 1925
založil učitel a ředitel první české školy v Moravské Třebové Eduard Kouřil. Součástí zahájení výstavy bylo vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé
město. V letošním roce bylo celkem 1004 soutěžících. Z tohoto počtu bylo pořízeno a hodnoceno
162 fotografií. Komise vyhodnotila 18 nejhezčích
rozkvetlých objektů. Místostarosta města Václav
Mačát předal vítězům ceny, které věnovalo Zdra-

Postřeh posluchačky MTU

Škola – základ života

Informace Úřadu práce ČR
Lidé mají na výměnu průkazů
OZP už jen dva měsíce!
Už jen dva měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod na to, aby si
zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky
obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz.
Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy
OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do
31. 12. 2015!
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.
Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii
a podepsali příslušný formulář, který dosta-

vé město Moravská Třebová. Výstavu navštívilo
více než 1000 zájemců nejen z Moravské Třebové. Děkuji všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu
pro zdárný průběh výstavy i soutěže Rozkvetlé
město. Velké díky patří Zdeňku Kadlecovi, který Výstavě ovoce a zeleniny a soutěži Rozkvetlé
město věnoval velkou část svého volného času.
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města

nou na našich pracovištích - oddělení nepojistných sociálních dávek.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy
účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou
výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz
v nové podobě vydat.
Pozor! Po 1. 1. 2016 již nelze výměnu průkazu OZP provést. Kdo o výměnu nepožádá
do konce roku, bude nucen uplatnit svůj nárok
na průkazku OZP novou žádostí. Veškeré informace k výměně průkazů OZP obdržíte na našich
pracovištích v Moravské Třebové, Cihlářova
6/13, a v Jevíčku, Palackého náměstí 1.
Vladimíra Kantoříková, ředitelka
kontaktního pracoviště ÚP v Moravské Třebové

Začátkem listopadu (4. 11.) zahajuje už 16. ročník specifického vzdělávání seniorů Moravskotřebovská univerzita třetího věku (MTU). Pod
heslem „Doufám, že budu studentem až do konce
života“ absolvuje 130 posluchačů 8 lekcí vztahujících se k aktuální problematice světa a města. Paralelně začíná, resp. po dvou letech se do
programu vzdělávání seniorů vrací také počítačová výuka. V období příštích šesti měsíců zájemci v 10 setkáních proniknou do tajů operačního
systému. Pochopí a vyzkouší si prakticky tvorbu textových dokumentů, vyhledávání informací pomocí služby www či úpravy obrázků. Počítačový kurz pro seniory je vyústěním projektu
Zdravého města, s jehož finanční podporou se
akce uskuteční, pod garancí gymnázia a pod vedením lektorky Ireny Štaffové. Jak dodává jedna
z účastněných Anna Mašková: „V našem seniorském věku je každé obohacení života důležité.
A opakování je matkou moudrosti.“
(am)

Prosba spoluobčanům
Kontrolní výbor zastupitelstva města si v loňském roce v plánu práce stanovil úkol prověřit stav kroniky města Moravské Třebové. Zjistili jsme, že
v současné době je kronika doplňována o základní dění ve městě a chvályhodné je, že jsou postupně panem Matouškem doplňována i léta, která
v kronice chybí – díky za to odpovědným lidem na radnici. Bohužel v kronice chybí záznamy z let „dávno minulých“, a to roky 1945 až 1951. Je nám
jasné, že už se pomalu nedostává pamětníků z těchto let, ale bylo by nadmíru vhodné tato léta do kroniky doplnit. Obracíme se proto na spoluobčany
– pamětníky i ty, kteří např. po rodičích podědili zajímavé materiály jako
fotky, články, film, vzpomínky, aby se pokud takové materiály a také vzpomínky pamětníků mají, přihlásili u paní Kelčové na městském úřadě. Za pomoci pamětníků, materiálů, případně zapojením studentů, jimž město může
v rámci studia zadat sběr informací z doby 1945–1951, či externistů, bude
možnost chybějící léta do kroniky doplnit.
Za KV ZM Marie Moravcová

Adventní trh
Milí spoluobčané, letos opět připravujeme pro nás všechny adventní trh spojený s kulturním programem a rozsvícením vánočního stromečku. Trh se bude konat na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové v neděli 29. 11. Ve vestibulu radnice bude probíhat
od 10:00 dopoledne drobný prodej vánočního zboží a souběžně
s ním na náměstí velký adventní trh. Trh bude doprovázet kulturní
program, který pro nás připravili moravskotřebovští umělci. V odpoledních hodinách nás potěší živý betlém, který měl v loňském
roce velký úspěch. Vánoční stromeček se rozsvítí v 17:00 hodin,
pak bude ještě pokračovat krátký program. Občerstvit se můžete
nejen u stánků, ale i u místních restauratérů, kteří otevřou své provozovny. Těšíme se na Vás, přijďte nasát vánoční atmosféru a užít
si začátek adventu společně.
Odbor majetku města a KH
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SAMOSPRÁVA

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

První kROK za námi
Máme za sebou první rok v zastupitelských lavicích, nicméně jsme v nich moc času „nenaseděli“. Abychom se dostali k maximu informací
o dění ve městě, jsme přítomni ve všech výborech zastupitelstva (kontrolním, finančním,
strategickém) a v několika komisích rady města. Situace pro nás není jednoduchá, protože
máme minimum prostoru prosadit náš názor či
návrh na změny. Nicméně jsme odhodláni v na-

šem úsilí pokračovat a ujišťujeme Vás, že Vaši
důvěru nezklameme. Děkujeme za podporu,
kterou jste nám projevili u voleb, a kterou nám
předáváte osobně, či jen sledováním dění na
facebookovém profilu Sdružení nestraníků srdcem Třebováci. Jsme tu pro Vás, tudíž se s jakýmkoliv problémem na nás neváhejte obracet.
Daniela Blahová, Tomáš Kolkop,
Sdružení nestraníků – Srdcem Třebováci

Ohlédnutí s hnutím ANO
Uplynul rok od komunálních voleb, a tak bych
se rád ohlédl za naší prací v místní politice.
Osobně si cením funkce předsedy finančního
výboru. Práce vedoucí odboru finančního Dany
Buriánkové je pro město velkým přínosem a patří jí poděkování. Podstatným problémem, se
kterým se setkáváme v některých komisích, jsou
závěry z porad. V konečném důsledku jsou totiž
radě města předloženy závěry odlišné. Problémy shledáváme i ve výběrových řízení. Ne vždy
jsme spokojeni s jejich výsledkem, avšak zákony takové postupy umožňují. Příkladem je výhra
výběrového řízení místní firmou s pomocí chráněné dílny sídlící na druhé straně republiky. Dalším případem je i vítězství firmy, která se před
podpisem smlouvy vzdá zakázky z důvodu vytíženosti, vzápětí se přihlásí do jiného výběrového

řízení a na řadu přijde druhá nabídka v pořadí.
Zjištění, že obě firmy pocházejí ze stejného města, působí podezřele. Jen na těchto příkladech
město prodělalo statisíce. A jak bych vše shrnul?
Podle mě místní politici postrádají tři věci. První je zdravý rozum a smysl pro detail – zrekonstruovat školku a zapomenout na parkovací místa? Opravit silnici v Udánkách a nevybudovat
chodníky? Za druhé smysl pro pořádek. Problém
s čistotou města i s chátrajícími budovami. A za
třetí, dle slov mého právníka: „Tah na branku“.
Zdlouhavé projednávání je často zbytečné. Preferujeme řešit věci přímo. Na odstranění těchto
problémů zapracujeme v příštím roce. Děkujeme
Vám za podporu a našim členům a sympatizantům za poctivou práci.
Za hnutí ANO 2011
Miroslav Jurenka, www.ano.trebova.eu

Výběrová řízení jsou
v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách
Jak se dočítáte v „bilančních“ textech na této
straně, opoziční zastupitelé pokračují v předvolebních praktikách a prostřednictvím různých médií šíří pochybnosti a spekulace o legitimnosti činnosti vedení města, místo aby
jednali přímo a řešili vše na příslušných komisích, výborech, případně na jednání zastupitelstva města. Už v předvolebním období opozice
ve svých materiálech zpochybňovala výběrová
řízení na veřejné zakázky města. Proto jsme
zařadili zástupce opozice do všech výběrových komisí. Zapojili se zejména zastupitelé za
ANO a SN. Jsme rádi, že tito zástupci opozice
svým podpisem na protokolech o hodnocení
nabídek pravidelně a bez výhrad stvrzují, že
všechna realizovaná výběrová řízení proběhla v souladu se zákonem. Za celé období jsme
k průběhu výběrových řízení nezaznamenali
od zástupců opozice ani jedinou připomínku.
Jejich vyjádření v tomto vydání zpravodaje vedená v duchu pochyb o správnosti naší činnosti
mimo jiné i právě v oblasti managementu výběrových řízení lze proto považovat za projev
veskrze nekonzistentního stylu politické práce.
Za ČSSD Miloš Izák a Václav Mačát

Politické strany v zastupitelstvu města Moravská
Třebová hodnotí svoji činnost v samosprávném sboru
za rok uplynulý od komunálních voleb 2014

Parkoviště u MŠ se kvůli opozici
podruhé nepodařilo prosadit
Na jednom z prvních zastupitelstev tohoto volebního období jeden z opozičních zastupitelů prohlásil směrem ke koaliční jedenáctce ČSSD, KSČM a SNK Moravská Třebová: „Počkejte, až
nebudete na zastupitelstvu všichni, to potom nic neschválíte!“Jak
se ukázalo na posledním jednání zastupitelstva, měl pravdu.
V roce 2013 Usnesením zastupitelstva města číslo 574/Z/110213
vykoupilo město pozemek od Miltry za účelem vybudování parkoviště pro MŠ, avšak na základě vystoupení opozičního zastupitele Miloše Mičky na ZM dne 11. 2. 2013 byl záměr odložen
s tím, že si místní rezidenti nepřejí vybudování parkoviště v tomto prostoru. Protože záměr vedení trval, a i když jeden za zastupitelů naší koalice chyběl, návrh jsme znovu připravili do jednání
zastupitelstva v září 2015. Novým členům samosprávného orgánu byl předložen také proto, že ho doporučil výbor pro strategický rozvoj města, ve kterém jsou i opoziční zastupitelé. Ti a zbytek pozice však potřebný jediný hlas při jednání zastupitelstva
nepřidali a návrh vedení města na zřízení parkoviště neprošel.
Velmi nás mrzí, že ani tentokrát opozice nepodpořila návrh na
rozšíření parkovacích míst před mateřskou školkou v Jiráskově
ulici. Jde přece o bezpečnost dětí a usnadnění života rodičům...
Pavel Brettschneider, SNK Moravská Třebová

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
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz
Městská policie radí
Poslední dobou se ve městě opět začínají objevovat případy, kdy u vchodových dveří, zejména
domů a bytů generace dříve narozené, zazvoní
zprostředkovatelé a prodejci různých technických zázraků, výhodných tarifů telefonních
operátorů, ale hlavně zvýhodněných sazeb za
dodávku elektrické energie či plynu. Co vše se
ve skutečnosti skrývá za nabízenými výhodami
a o kolik zákazník nakonec zaplatí za poskytnuté výhody více nežli u předchozího dodavatele,
to není otázka, kterou se dnes budeme zaobírat.
Hovořit budeme o tom, co s takovým člověkem
za dveřmi vašeho domu či bytu stojícím a čekajícím na chvíli, kdy se otevřou dveře. Jak již
jsem v nedávné minulosti uváděl, nejste-li si jisti
osobou, která se domáhá vstupu do vašeho obydlí, byť i se slovy, že jde kontrolovat stav vodoměru či elektroměru, neváhejte a ještě před tím,
než dveře otevřete, přivolejte na místo strážníky
městské policie. Osobu za dveřmi informujte, ať
vyčká příjezdu strážníků, kteří provedou kontrolu, zdali se skutečně jedná o osobu pověřenou
daným úkonem, který provádí v souladu s vyhláškou platnou v našem městě. Bude-li svědomí takového člověka čisté, pár minut navíc určitě bude ochoten obětovat. Bude-li však taková
osoba se zlým úmyslem přicházet, je více nežli
jisté, že se bude snažit představitelům zákona
vyhnout. A přijedou-li policisté na místo, kde
již nebude nikdo jiný mimo vás? Rozhodně nemusíte mít obavy z hrazení případných nákladů
spojených s výjezdem policejní hlídky. Strážníci jsou ve městě proto, aby mimo jiné přispívali

k bezpečnosti občanů, a taková činnost rozhodně
do této kategorie spadá.
S účinností od 1. 6. 2014 byl ve městě vydán
nový Tržní řád, který reguluje pravidla prodeje
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu, a to na trzích, tržních
místech, prodejních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách,
vč. pochůzkového a podomního prodeje, prodeje
z pojízdných prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení. A co je ve smyslu
k výše uvedenému podstatné? V novém Tržním
řádu se mimo jiné dočteme, že se podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního
zařízení na území města zakazuje. Za pochůzkový prodej se však nepovažuje prodej předmětů
pro účely veřejné sbírky pořádané podle zvláštního zákona, je-li příspěvek na veřejnou sbírku
zahrnut v ceně předmětu.
Pozor na podvodníky
„Malá, hnědá, tváře divé, pod plachetkou osoba;
bez berle, však hnáty křivé, vichřice a pohroma.
Klika cvakla, dveře letí, s mužem vchází do dveří, kolik asi bude v kase, během chvíle prověří,“
i tak by se dnes vypůjčenými slovy ze sbírky
básní s názvem Kytice od Karla Jaromíra Erbena dala popsat událost, kterou prožila obsluha
jednoho z místních barů dne 13. 10., jen tedy ne
přímo v poledne, nýbrž po 15. hodině odpolední.
Muž a žena, oba tmavé pleti a navíc žena zahalena v podivném hábitu, zavítali do baru, kde se
tiše usadili. Po konzumaci, která čítala jen několik
málo desetikorun, došlo k jejímu hrazení. S obslu-

Třebovská škola se propočítala do TV
K návštěvě školy u kostela inspirovala Českou
paní Simoně Weidnerové z Institutu pro sociáltelevizi matematika, říká ředitelka Jaroslava
ní a ekonomické analýzy (ISEA), že upozornila
Skácelíková:
pracovníky televize na tento projekt, v němž se
Přesněji je to způsob, jak naše škola matemasama také angažovala. A děkuji „svým“ učitetiku vyučuje. Již šestým rokem učíme podle
lům, že dokázali žáky nadchnout pro matemapana profesora Hejného. Daří se nám tak, že
tiku a matematický projekt.
většina žáků, kteří vycházeli v červnu 2015
Jestliže se redaktorům nejvíce líbily projekty
z naší páté třídy a touto metodou výuky matenašich žáků a učitelů v konkurenci více jak
stovky tříd, musí být velmi dobří – žáci i učimatiky se učili 5 let, označili v anketě matematiku za svůj nejoblíbenější předmět.
telé. Pořad vysílaný v premiéře 20. 10. 2015
Ve školním roce 2012/2013 se žáci paní učinajdete v archívu ČT Brno.
(zr)
telky Lucie Skácelíkové, paní
učitelky Simony Žvátorové,
pana učitele Petra Hrdiny a pana
učitel Pavla Klecha pustili do
projektu Matematika s chutí.
Do projektu se zapojilo 98 učitelů z celé ČR. Celkem 2 260
žáků ve 110 třídách navrhlo svůj
třídní projekt, na němž celý rok
pracovali. Součástí bylo i vstupní testování (září 2012) a výstupní testování (květen 2013),
aby každý z žáků mohl vidět
své pokroky ve výuce matematiky. Tento projekt na podporu
úspěšných učitelů matematiky
organizovala skupina podnikatelů kolem pana Zbyňka Frolíka, majitele firmy Linet, která Vstup do pořadu Dobré ráno natáčela 8. října 2015 v základní škole
jej i finančně podpořila. Děkuji na Kostelním náměstí Česká televize Brno Foto: Dagmar Zouharová
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hou baru začala směna velkých bankovek, která
však nakonec vyvrcholila nečekanou újmou podniku. Než obsluze baru došlo, co se vlastně stalo,
muž a žena jako mávnutím kouzelného proutku
byli ti tam. A tak při přepočtu pokladny bylo zjištěno, že během několika málo chvil přišel si podivný pár, když nebudu počítat malou útratu, na
1.000 Kč.
Bezohledný řidič: hledáme svědky
Bezohledný řidič nákladního automobilu nezjištěné značky se otáčel dne 13. 10. po osmé hodině
ranní, tou dobou již v poklidné části ulice Palackého, tedy přímo před školní budovou. Nedostačující šíře ulice, nepozornost a snad i bezohlednost řidiče vedly až k poničení betonového plotu,
patřícího k přilehlé nemovitosti. Automobil narazil při otáčení do plotu, ovšem řidič neváhal,
manévr dokončil a z místa nehody ujel. Vzhledem ke způsobené škodě byla na místo přivolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR, která
případ dále šetří. Pokud se najde osoba, která se
v daném čase nacházela na místě a svým postřehem by přispěla k odhalení bezohledného řidiče,
rádi ji uvítáme na služebně městské policie.
Sousedy uklidnili až strážníci
Přijaté oznámení avízovalo potyčku mezi dvěma
muži v Boršově dne 8. 10. po 21. hodině. Nakonec nebyla věc tak vyhrocená, jak ji vykreslovalo samotné oznámení. Strážníkům městské
policie spěchajícím na místo nakonec stačilo jen
„obléci se do talárů“ a rozsoudit oba muže. Bohužel však strážníci takové oprávnění nemají,
proto oběma mužům doporučili návštěvu správního orgánu městského úřadu, který by případně
jejich spor mohl rozsoudit. Vzhledem k tomu,
že avízovaný pěstní souboj se neodehrál, tudíž
nebylo ani potřebné poskytování první pomoci,
hlídka městské policie po doporučení dalšího
postupu místo opustila a oba muže již s chladnými hlavami ponechala jejich dalšímu osudu.
Přišel si pro láhev whisky
Byť dnes není všechno všech, jako tomu bývalo
v dobách dávno minulých, i tak se různí lupkové
a zlodějíčci vlastně obohacují na úkor celé společnosti. Jelikož obchodní řetězce a prodejny se
ztrátou dnes již zcela běžně kalkulují, vše se promítá v konečných cenách zboží, které nakupujeme. A s úmyslem obohatit se na celé společnosti
přišel do prodejny Billa v MT dne 4. 10. jistý
N. B. Tento muž se v jednom z regálů chopil lahve whisky Old Barel a jak jinak než v domnění, že je všechno všech, hodlal opustit prodejnu
snad s výmluvou, že nerozuměl číslicím, které
někdo napsal na cedulku umístěnou na lahvi.
A tak vypitím obsahu nezaplacené lahve, chtěl
se tak podílet na hospodářských výsledcích naší
společnosti, aniž by však kdy před tím přiložil
ruku k dílu. Toho dne ale všechny okolnosti hrály proti němu. Skutek nezůstal bez povšimnutí
muže dohlížejícího na hladký průběh nákupů
v prodejně, který v zápětí s ohledem k počinu
mladého lupiče přivolal policejní hlídku. Policistům dobře známý výtržník však měl navíc
smůlu v tom, že strážníci společně s kolegy z obvodního oddělení zjistili, že se za obdobný skutek jen před několika málo měsíci zpovídal tváří
v tvář soudci okresního soudu. Proto nebyl řešen
za přestupek, ale ponechán strážníky ve spárech
spravedlnosti na Obvodním oddělení Policie ČR
v MT.
Karel Bláha, velitel městské policie
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 2. 11. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 11. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí jeden
týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek
9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Školní představení

Městské kino

Sedmero krkavců
18. 11., 15:00

Paranormal aktivity: The
Ghost Dimension /USA/

Výchovný koncert

2D horor
4. 11. středa, 19:00, cena: 120 Kč, české titulky,
mládeži do 15 let nepřístupný

Hudba školám –

Ztraceni v Mnichově /ČR/

Jazzový podvečer

profesionální sdružení umělců
19. 11. čtvrtek, 8:00, 9:30, 11:00, dvorana
muzea, určeno pro II. stupeň ZŠ, vstupné 35 Kč

Režie: Gregory Plotkin. Hrají: Ch. J. Murray, B.
Shaw, M. Krawic a další

Eliška Zbožínková & TRIO

2D nový český film
9. 11. pondělí, 19:00, cena: 120 Kč, (105 min.),
přístupný

19. 11. čtvrtek, 19:00, dvorana muzea, vstupné
80 Kč

Režie: Petr Zelenka. Hrají: M. Myšička, M. Taclík, T. Bambušek a další

80 let skautingu
Výstava díla

Sicario: Nájemný vrah /USA/

Jaroslava Foglara

2D akční drama
11. 11. středa, 19:00, cena: 110 Kč, (121 min.),
české titulky, nepřístupné pro děti do 15 let

4. – 25. 11. 2015, 1. poschodí muzea,
po-pá: 9-12, 13-16 hod.,
so a ne: po předchozí telefonické domluvě

Celebrity s.r.o.

Junák Moravská Třebová a Kulturní služby
Moravská Třebová zvou na výstavu pořádanou u příležitosti 80 let skautingu v Moravské Třebové. Vzácné originály knih a časopisů ze soukromé sbírky Petra Holase.

Režie: Denis Villeneuve. Hrají: E. Blunt, J. Brolin, J. Bernthal a další

/ČR/

2D nový český film
14. 11. sobota,
23. 11. pondělí,
vždy v 19:00, cena: 120 Kč (103 min.)

Hrají: J. Mádl, V. Cibulková, M. Stránský, M.
Táborský a další

Snoopy a Charlie Brown /USA/ 2D
14. 11. sobota, 15:00, cena: 125 Kč, (88 min.),
český dabing
Animovaná komedie Režie: Steve Martino

Fakju pane učiteli 2 /Něm./ 2D

14. 11. sobota v 17:00,
18. 11. středa v 19:00,
cena 120 Kč, (115 min.) český dabing, nevhodné
pro děti do 12 let  

Vernisáž výstavy 4. 11. středa, 17:00

Kulturní centrum
Pohádka pro MŠ

Vyprávění starého vlka
aneb pravda o Karkulce

10. 11. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál muzea,
určeno pro MŠ, vstupné 30 Kč

Uvádí - divadlo Koňmo. Soubor často kombinuje
činohru s loutkovým herectvím, hudební doprovod pak obstarává pomocí opravdových hudebních nástrojů.

Režie: Bora Dagtekin. Hrají: E. M´Barek, K.
Herfurth a další

Přednáška

U moře /USA/ 2D akční komedie

11. 11. středa, 14:30, kinosál muzea

Islám v Čechách

25. 11. středa, 19:00, cena 110 Kč, (122 min.),
české titulky, mládeži do 15 let nepřístupný

Pro posluchače Univerzity třetího věku přednáší
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Pořádá Univerzita
třetího věku ve spolupráci s Kulturními službami
Mor. Třebová.

Gangsterk Ka: Afričan /ČR/ 2D

LiStOVáNí.cz

Režie: Angelina Jolie. Hrají: B. Pitt, A. Jolie, M.
Laurent, M. Poupaud a další

nový český film
30. 11. pondělí, 19:00, cena 130 Kč

Režie: Jan Pachl. Hrají: H. Čermák, J. Hanzlík,
M. Etzler, M. Roden a další

Mé dětství v socialismu
Účinkují: Věra Hollá a Pavel Oubram

12. 11. čtvrtek, 19:30, dvorana muzea Moravská Třebová, vstupné 80 Kč

Pohádka pro I. stupeň ZŠ

Momo

23. 11. pondělí, 8:00, 9:30, 11:00, kinosál
muzea, vstupné 35 Kč

Napínavá loutková pohádka s prvky stínového
divadla pro děti od 6 let.

Divadelní představení

Manželský čtyřúhelník

24. 11. úterý, 19:00, kinosál muzea Moravská
Třebová, vstupné 220 Kč

Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné
mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve
stejném výrobním podniku. Proto není divu, že se
jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem, a tak vtipkování žen
o tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní,
a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, že
ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů. Jak
to dopadne?!? Uvádí umělecká Fanny agentura.
Hrají: Martin Kraus, Michaela Badinková, Dana
Homolová a Daniel Rous

Divadelní přehlídka

Kukátko
25. 11. středa

Přehlídka malých divadelních forem. Pořádá
Speciální základní škola, mateřská škola apraktická škola Moravská Třebová ve spolupráci
s Kulturními službami města Moravská Třebová.

Cestopis

Guatemala, Belize,
Honduras

26. 11. čtvrtek, 17:00, kinosál muzea, pořádá
Městská knihovna Ladislava z Boskovic ve spolupráci s Kulturními službami Moravská Třebová.

Cestopisná přednáška dobrodruha Milana Štourače nejen o údajně nejkrásnější zemi světa

Kultura

Základní škola Palackého
slaví 40. let od svého
založení
27. 11. pátek dvorana muzea

Cestopis a výstava
Romana Langra

27. 11. pátek, 18:30, budova muzea,
vstupné 30 Kč

Cestopisná přednáška a vernisáž výstavy fotografií horolezce a moravskotřebovského rodáka
Romana Langra.

Advent

29. 11. neděle, 14:00–18:00, náměstí TGM
Moravská Třebová, vstup volný

1. adventní neděle se slavnostním rozsvícením
vánočního stromu
10:00 velký adventní trh na náměstí + jarmark
ve vestibulu radnice. Od 14 hodin bude probíhat doprovodný program, kde vystoupí divadelní soubor J. K. Tyla, pěvecký sbor gymnázia
a sociálních služeb, pěvecký sbor Fermáta, žáci
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ZUŠ, kroužek karaoke při DDM Maják a operní pěvkyně Olga Procházková.

Divadelní představení

Liga proti nevěře

8. 12., 19:00, kinosál muzea, vstupné 220 Kč
Předprodej zahajujeme 2. 11. v 16 hodin

Komedie s detektivní zápletkou. Napsal: Zdeněk
Podskalský.
Režie: Biser A. Arichtev Hrají: Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas a Veronika Nová
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Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku

Stálé expozice

• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta

Městské muzeum
tel.: 461 311 203, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

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

• Galerie Františka Strážnického

/HGRYĚQDPUDæHQi-lJU3DUW\
7.11. )DFHERRN3DUW\
6.11.

– Dj Maty

²'M)XOOHU

+$59(67&$51,VAL
13.11.

&2&$0$1'5.$5<-$<+$512(Jamaica)6,5(1()$&725<
:,/'$3$1'$DND:2RFKXFHQpUXP\]DDNÿQtFHQ\

14.11.

0,&+$/352.23 )5$086),9(

2OGLHV1LJKW – Dj Maty

SRVNRQÿHQtNRQFHUWX

20.11.

0(7$//,
&$5(9,9$/0T $&'&&=(&+5(9,9$/
$IWHU3DUW\
– Dj Maty

(527,&6+2:
– Dj Mirek Karásek
]YHPHYiVQDYHÿHUSOQëHURWLN\
27.11. 0HJD'ULQN3DUW\ – Dj Maty
28.11. R(7523$57<²'M&KRUXQR
21.11.
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Studenti moravskotřebovského gymplu opět v televizi
Na konci září se čtyřčlenný tým z našeho gymnázia zúčastnil natáčení soutěžního pořadu České
televize – U6 – Úžasný svět techniky. Natáčení
probíhá v atraktivním areálu bývalých ostravských oceláren ve Vítkovicích, a tak jsme měli
v průběhu natáčení možnost projít multifunkčním centrem Gong, přilehlým muzeem techniky,
obdivovat zašlou krásu rezavějících vysokých

pecí. Michal Dobeš, Michal Smékal, Viktorie Fikrová a Jan Hrubý si navlékli soutěžní kostýmy
a postavili se výzvám této hry, jejímž hlavním
tématem tentokrát byl písek a poušť. Na programu byly zvídavé otázky, chemické pokusy, poznávání známých osobností ze světa vědy, či putování s karavanou nebo shánění vody uprostřed
pouště. Jak to dopadlo? Více než dobře a kromě

úžasného zážitku jsme si přivezli i hlavní cenu.
Pořad se vysílal 18. 10. na dětském kanále České
televize, a pokud jste jeho sledování zmeškali,
nic se neděje, lze ho zhlédnout na webu ČT. Hezké pokoukání.		
Petra Burdová

Tvoříme s radostí

Memoriál Štefana Rakety
V sobotu 10. října se uskutečnil první ročník Memoriálu Štefana Rakety, který místní skauti uspořádali jako jednu z akcí k výročí 80 let skautingu
v Moravské Třebové. Recesního závodu dvoustopých vozítek se zúčastnilo 8 týmů složených
z roverů, rangers, skautů a skautek. Všichni si
dali obzvlášť záležet jak na vzhledu svého vozítka, tak i na výběru vtipných kostýmů. Přihlížející
fanoušci i náhodní kolemjdoucí tak měli možnost
vidět v akci např. šmoulíky, hobity, námořníky,
bezdomovce či rychlé fretky. Trasa závodu ved-

Touláme se
barevným rokem
Projekt MŠ při Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ v Moravské Třebové
Ve speciální školce v Moravské Třebové proběhl
díky finanční podpoře města Moravská Třebová
projekt Touláme se barevným rokem. Projekt byl
zaměřen na propojení všech výchovných oblastí, např. hudební, výtvarné, pracovní i pohybové.
Protoulali jsme se barevným rokem a jeho krásami za pomoci rozličných výtvarných materiálů,
hudebních nástrojů a také sladkých odměn. Čas
strávený nad projektem se nám všem velice líbil,
opět jsme získali všichni nové zkušenosti a zažili spoustu radosti. Tímto bychom ještě jednou
chtěli poděkovat městu Moravská Třebová za finanční podporu, které si vážíme.
Dagmar Foretová a Martina Miková,
učitelky ZŠ, Mš a PrŠ

Projekt Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ v Moravské Třebové
Jsou momenty v našich životech, kdy není
nejdůležitější výsledek práce, ale samotný
proces tvorby. Tvořivé lidské ruce za pomoci vody, země, vzduchu a ohně vytváří
neopakovatelné originály, které mnohdy
jako dárek dělají radost spoustě dalších lidí.
Prací s keramickou hlínou se u dětí rozvíjí
nejen jemná motorika a prostorová orientace, ale také představivost, estetické cítění
a fantazie. Následné vypálení výrobků po
dotvoření glazurami a engobami vždy doprovází velké očekávání a radost z krásného výrobku. Děkujeme městu Moravská
Třebová za finanční podporu tohoto projektu, díky kterému můžeme ve Speciální
základní, mateřské a praktické škole v Moravské Třebové pokračovat v práci v keramické dílně.
Dagmar Foretová
a Martina Miková, učitelky ZŠ, Mš a PrŠ

la z náměstí T. G. Masaryka okolo zámku přes
Rybní náměstí až na Křížový vrch a zpět. Po cestě
čekalo závodníky několik zábavných stanovišť.
Jednalo se např. o obíhání náměstí pozadu či se
svázanýma nohama, slalom s vozíkem poslepu,
hádanky, převážení vajíček, dobývání vrcholu
(Kalvárie) nebo přebalování miminka. Všechny
disciplíny byly spojené s fiktivní postavou geniálního dobrodruha Štefana Rakety. Ačkoli byl závod náročný na fyzičku a z počátku bohatý i na
srážky a karamboly, do cíle zdárně a s veselou
dorazily všechny týmy, které pak napjatě očekávaly vyhlášení výsledků. Na prvním místě se
umístili Hobitci, druhá příčka patřila Šustílkům
a třetí místo obsadili Šmoulové. Velký dík patří
všem zúčastněným za nadšení, hravost a originalitu, a rovněž všem, co se zapojili do organizace
závodu. Z pozitivních ohlasů to vypadá, že do budoucna nezůstane jen u tohoto jednoho ročníku.
Pavlína Navrátilová, Junák Moravská Třebová

Rekreační středy školní družiny
Již druhým rokem probíhají na ZŠ Palackého rekreační středy. Jelikož se velice osvědčily, navazujeme na zavedenou „tradici“ i v letošním roce.
Co se vlastně ve středu odpoledne děje? V tento
den připravujeme pro děti speciální program, který je pro ně vždy nějakým přínosem nebo alespoň
zábavou. V měsíci září proběhly čtyři středy: 9. 9.
Seznamovací středa, 16. 9. Agility, 23. 9. Procházka na rozhlednu Pastýřka, 30. 9. Netradiční hry.
Při seznamovacích hrách se všech 5 družinových

skupin vzájemně seznámilo pomocí různých her
v podzimem zbarvené přírodě. V dalším týdnu si
děti v Sušicích na hřišti popovídaly s pejskaři, ale
zároveň i vyzkoušely hravé disciplíny pejsků. Výlet na Pastýřku byl pro mnohé nezapomenutelným
zážitkem. Všechny zářijové akce vyvrcholily soutěžním odpolednem v lesíku v Udánkách. O dalších zajímavostech z naší družiny, které budou
probíhat v průběhu školního roku, Vás budeme
rádi informovat.
Za ŠD Petra Marossyová

Chcete se stát specialistou na informa ní systémy
a mít po maturit iroké mo nosti uplatn ní?
Studujte obor vzd lání vhodn pro dívky i chlapce

Informa ní slu by
(72 – 41 – M/01)

p i Gymnáziu Moravská T ebová
Sou ástí v uky je u ební praxe od 2. ro níku a odborná
praxe od 3. ro níku v reálném prost edí IT spole ností
a v institucích ve ejného sektoru.
Mo nost získání prosp chového stipendia.

Dal í nabízené obory vzd lání:

79-41-K/81 Gymnázium - pro áky 5. t íd Z
79-41-K/81 Gymnázium - pro áky 9. t íd Z (do kvinty)

Den otev en ch dve í:
27. 11. 2015 (9-14 hodin)

P ij te se podívat na vybavení koly a získat podrobné informace o studiu,
p ijímacím ízení a p ípravn ch kurzech na p ijímací zkou ky.
Budete vítáni!
P i studiu je mo nost ubytování v domov mláde e v Moravské T ebové.

Kontakty: e-mail: gymmt@gmt.cz
WEB: http://www.gmt.cz
telefon: 461 318 257

Video
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Televizní magazín Moravská Třebová ŘÍJEN 2015
http://www.vctv.cz/porady/tv-moravska-trebova
Host – Václav Mačát, místostarosta a předseda
Výboru pro strategický rozvoj města
Téma: Přednádraží a dopravní terminál
Za třicet milionů by se mohl v dohledné době
revitalizovat prostor před moravskotřebovským
vlakovým nádražím. Dlouhá léta nevzhledná
cesta k vlakům i přímo prostor přednádraží nelákal k delšímu pobývání a především neskýtal pohodlí pro cestující, ani jejich dopravu. Co
všechno v lokalitě změní právě startující jeden
z nejvýznamnějších rozvojových projektů současného volebního období řekne místostarosta
Moravské Třebové a předseda výboru pro strategický rozvoj města Václav Mačát.
Reportáž:
Město čím dál víc trápí přemnožování holubů
K tématu starosta města Miloš Izák a místostarosta Pavel Brettschneider
V centru je denně k vidění holuby obsazená
kašna svatého Floriána, o nepříjemných přeletech jejich hejn nad hlavami místních i návštěvníků nemluvě. Poslední léta se město snažilo
o regulaci odchytem, avšak výsledek 72 jedinců
odchycených mezi koncem roku 2014 a začátkem 2015 není dle vedené radnice žádoucím řešením problému. Na území města jsou nyní dvě
odchytové klece – na sile na okraji aglomerace
a v centru na domě č. o. 39 na náměstí TGM.
Technické služby jako správce vybraného nemovitého majetku města Moravská Třebová
řeší problémy s přemnožením holubů také v ul.
Jiráskova 128. V září bylo podle informací jednatelky TSMT Gabriely Horčíkové provedeno
odstranění hnízd a následné vyčištění střechy
od trusu. V polovině října pak místní šetření
s odborníkem, kde došlo k rozhodnutí, zda bu-

dou na nejfrekventovanější holubí stanoviště
osazeny ochranné bodce. Ty byly instalovány
na náměstí TGM č. p. 39, kde byl navíc v září
proveden odchyt čtyř desítek holubů. Na dalších ohrožených budovách byla provedena prohlídka se záměrem vytipovat vhodná místa pro
umístění pastí.

Magazín z města je vysílán
pravidelně v premiéře třetí
čtvrtek v měsíci, zhlédnout
ho můžete také přes odkaz
na hlavní straně webu města
www.moravskatrebova.cz.
Čtené zprávy:
Bydlení ve městě
Práce současného vedení města pro zlepšení
nabídky bydlení pokračuje v lokalitě Strážnického, kde se v těchto týdnech provádí příprava a zasíťování čtrnácti nových parcel. V rámci
III. etapy výstavby nejmladší třebovské rezidenční čtvrti vznikne nová ulice s novým názvem. Vybudování technické infrastruktury pro
14 stavebních pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů by mělo stát 8,2 mil.
Kč bez DPH (9,4 mil.Kč vč. DPH). Dokončení
akce se předpokládá v letošním roce. Na jaře
budou v další částí sídliště Strážnického vyhotoveny povrchy komunikací, na jaře se taktéž
předpokládá v dražbě prodej nově zainvestovaných stavebních pozemků tak, jak je na to už
moravskotřebovská veřejnost zvyklá. Prodejní

Čím žije KD v Boršově
Rádi bychom touto formou informovali naše
spoluobčany o dění v Kulturním domě v Boršově. V letošním roce došlo k drobné administrativní změně – naše sdružení se v souladu
s novým občanským zákoníkem přejmenovalo
na Sdružení přátel kulturního domu, zapsaný
spolek (zkr. z. s.). Pro novou kulturní sezónu
byl sestaven podzimní program kulturních akcí.
Podzim již tradičně patří ochotnickému divadlu, které budou zastoupeny dvěma představeními. V říjnu to bylo vystoupení Ořechovského
divadla s názvem Jak Švédové l. p. 1645 Brno
marně dobývali, aneb bylo, nebylo. V listopadu
to bude vystoupení Divadelního spolku Hýbl
z České Třebové s programem Kytice. Jedná se
o hudební komedii Jiřího Suchého, který ji napsal na motivy básnické sbírky Karla Jaromíra
Erbena. Z hudebních akcí jsme letos na podzim
pořádali Sousedské posezení – Vinobraní s cimbálovkou Aleše Smutného se zpěvákem Karlem
Hegnerem. V říjnu to byl koncert kapely Třetí
zuby z Boskovic, která zahrála rockové hity 70.
80, a 90. let v akustickém provedení „unplugged“. Již tradiční jsou společenské akce jako
Maškarní bál, který se bude konat 28. 11., dále
Mikulášské odpoledne spojené s rozsvícením
vánočního stromu - 6. 12. A před Vánoci samo-

zřejmě nesmí chybět oblíbený Vánoční koncert,
který se bude konat 19. 12. V zimním období
budeme pořádat také Dětský karneval a Obecní
ples, tzv. Trubičkový bál.
Pro sezónu 2016 plánujeme mimo tradiční akce
a divadelní představení ochotnických souborů,
také další řadu sousedských posezení se zaměřením na hudbu country, folk a rock. Také chystáme
vydání kalendáře pro rok 2016 s fotkami z pořádaných kulturních akcí. V letošním roce byla
díky městu Moravská Třebová dokončena výměna židlí. I do budoucna bychom rádi vylepšili
zázemí pro pořádání kulturních akcí. Pro příští
rok bychom opět díky městu Moravská Třebová
chtěli zvelebit venkovní plochy před kulturním
domem, kde by mělo být vybudováno parkoviště
spolu s úpravou zelených ploch na prostranství
před KD. Rádi bychom touto formou poděkovali za přízeň, kterou nám věnovali návštěvníci
a diváci kulturních akcí svou účastí v množství
více než hojném. Také bychom rádi poděkovali
městu Moravská Třebová za finanční příspěvek
na pořádání kulturních akcí a vylepšení zázemí
kulturního domu. Věříme, že i v příštím roce nám
bude město Moravská Třebová příznivě nakloněno, abychom mohli i nadále obohacovat kulturní
dění v Moravské Třebové.
SPKD

cena za 1 m2 pro prodej dražbou bude stanovena
po dokončení projektu a finančním vyhodnocení akce. Pravděpodobně se bude pohybovat na
minimálně šesti stech Kč/m2.
Veřejnost však čeká nejen na nabídku parcel pro výstavbu rodinných domů, ale také na
možnost nájemního bydlení v bytech v majetku města. Nabídka tohoto typu je v Moravské
Třebové podobná jako všude v České republice
– volných bytů není mnoho: v majetku města je jich více než tři sta včetně 66 bytů v tzv.
Domech zvláštního určení, což jsou především
penziony pro seniory. Třináct městských bytů
prochází rekonstrukcí, jsou tedy bez nájemníků, pět jich bude v dohledné době obsazováno.
Systém přidělování městských bytů je takový,
že se v případě uvolnění bytu s ohledem na
jeho velikost, lokalitu, dispozice atd. ze seznamu žadatelů o byt vedeného odborem majetku
města vytipují ti, kteří mají zajištěný příjem
a takovýto byt by mohl vyhovovat jejich možnostem a potřebám. Bytová komise, které jsou
vytipované žádosti předkládány k projednání,
navrhne následně radě města pořadí uchazečů,
aby radní v konečné instanci o přidělení bytu
rozhodli.
Chystaná výstava archiválií z věže
Množství pozoruhodných dokladů o životě našich předků se objevilo při vyzvednutí tubusů
ukrytých ve věži moravskotřebovské renesanční radnice. Ta byla v polovině letošního června
zasažena bleskem a při pracích na odstranění
škod byly objeveny a později za účasti kamer
Východočeské televize odkryty schránky s dokumenty dvou historických období. Jedno
z nich zachycuje dobu před první světovou válkou, druhá část archiválií pochází z let po druhé světové válce. Ředitel moravskotřebovského
muzea nyní dostal od vedení města úkol připravit výstavu nalezených věcí a zpřístupnit je
tak široké veřejnosti, která se má vskutku na co
těšit. Fandové třebovské historie se pokochají
nejen listinami, ale i hmotnými předměty jako
jsou dobové mince a další. V současnosti probíhá elektronická archivace jednotlivých částí
pokladu z radniční věže.
Roční narozeniny Knížecí louky
Zábavným odpolednem oslavili v sobotu
10. října příznivci in-line bruslení roční narozeniny in-line dráhy na Knížecí louce. Cyklostezka spojující ulice Brněnská a Gorazdova
a urychlující tak přesun cyklistů z jižního konce
města do centra, ale především dráha pro kolečkové brusle si získaly mezi obyvateli Moravské
Třebové značnou oblibu. Po loňském slavnostním otevření se město rozhodlo každoročně připomenout jubileum zprovoznění lokality Knížecí louka zábavným sportovním a soutěžním
programem. Letos se na něm podílel třebovský
Dům dětí a mládeže a účastí akci zpestřili borci freestylového sportu. Přes chladné počasí byl
zájem veřejnosti velký a byl zjevným dokladem
faktu, že se z nevzhledného kusu zanedbávaného porostu podařilo městu vydupat příjemné
místo k aktivní relaxaci, stále oblíbenější pro
množství Třebovanů.
(daz)

strana 10 / listopad 2015

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
2.-6. 11. Za zlatem podzimu – přírodovědná
soutěž pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia. Podrobnosti v propozicích. Akce ke
Dni stromů
2.-27. 11. Krása podzimu – výtvarná soutěž pro
MŠ a ZŠ
2.-30. 11. České tradice aneb Vánoční dekorace
rukama keramínků – dopolední keramické dílny pro třídní kolektivy, telefonická domluva, více
v propozicích
8. 11. Den leváků na ledě – zábavné odpoledne
pro rodiče s dětmi. Vyzkoušejte sportovní a rukodělné činnosti. Umíte využívat levou i pravou část
těla stejně? Pro všechny jsou připraveny drobné
odměny, vstupné dobrovolné. Akce se koná ve
spolupráci s Technickými službami MT od 13:00
do 15:00 hodin na stadionu TJ Slovan.
11. 11. Florbal dívek IV. kategorie od 14:00 hodin v tělocvičně gymnázia
12. 11. Florbal dívek III. kategorie od 14:00 hodin v tělocvičně gymnázia
14.-15. 11. Za Martinem na bílém koni. Víkendové nocování spojené s uvítáním zimní sezóny
a příjezdem bílého koně. Víkend plný zábavy
s nocováním v DDM a aktivitami v areálu Jezdeckého klubu v Útěchově. Nástup v sobotu v 10:00
hod. v DDM, odchod v neděli v 10 hod. S sebou
sportovní oblečení, oblečení na spaní, spacák, přezůvky. Cena 300 Kč. Kapacita omezena, přihlášky
na tel. 731 151 790 nebo 731 427 353. Podrobnos-

ti na plakátu
18. 11. Okresní kolo - Florbal dívek IV. kategorie
od 9:00 hodin v tělocvičně gymnázia
19. 11. Florbal chlapců IV. kategorie od 14:00
hodin v tělocvičně gymnázia
24. 11. Okresní kolo - Florbal dívek III. kategorie od 9:00 hodin v tělocvičně gymnázia
26. 11. Florbal chlapců III. kategorie od 14:00
hodin v tělocvičně gymnázia
27. 11. Adventní svícen – pro veřejnost. Od 16:00
do 17:00 hod. v DDM. S sebou pracovní triko,
přezůvky, nůžky, 30 Kč, 4 svíčky, případná umělá
přízdoba. Předškoláci v doprovodu rodičů. Přírodní materiál k dispozici v DDM. Závazně se nahlásit do 25. 11. v DDM. Více na plakátech
29. 11. Adventní dílna pro děti s Majákem od
14:00 do 16:30 hod. ve vestibulu MěÚ na nám.
TGM. Výroba vánočních polazů, svícnů a ozdob
na třech stanovištích. Akce je součástí adventních
trhů, které pořádá město Moravská Třebová a KS
s partnery
30. 11. Zahájení ježíškovské pošty v MŠ
Podzimní sbírky pro Zelené Vendolí
Pomáháme zvířátkům - akce určená pro MŠ
a Zvířata v nouzi - akce určená pro ZŠ a veřejnost. Ještě během listopadu má veřejnost opět
možnost podpořit Záchranou stanici pro volně žijící zvířata a Psí útulek - Zelené Vendolí. Do DDM
můžete nosit: usušené pečivo, mrkev, jablka, ptačí
zob, pšenici, oves, kukuřici aj. zrní, piškoty, psí

Gymnazisté na exkurzi v Osvětimi
V úterý 22. 9. se žáci septimy a oktávy z moravskotřebovského gymnázia zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Celý
areál na středoškoláky zapůsobil velmi intenzivně a emotivně. K nejsilnějším zážitkům patřila
prohlídka sálů obsahujících lidské vlasy, boty,
kufry, brýle i další předměty každodenní potřeby. Nejstarším gymnazistům se naskytla rovněž
příležitost nahlédnout do plynové komory a navštívit vězeňské ubytovny v nedaleké Březince.
Samotnou prohlídku celého komplexu umocnilo

poutavé vyprávění průvodkyň, které svůj výklad
obohatily o příběhy několika přeživších vězňů.
I sedmdesát let od konce 2. světové války přináší vyhlazovací tábor děsivé svědectví o tom,
jaké hrůzy se odehrávaly během nejkrvavějšího konfliktu 20. století.
Věřme, že působí natolik
odstrašujícím dojmem, že
něco jako holokaust už se
nikdy nebude opakovat.
Přemysl Dvořák

Pozor změna

Od 1. 1. 2016 ukončuje svoji činnost MUDr. Stanislav Kříž. Na jeho místo nastupuje MUDr. Petra Neužilová se zdravotní sestrou Simonou Matějíčkovou.
Změna ordinačních hodin
Pondělí

7:30–8:00
odběry krve

---

---

13:00–17:00

17:00–18:00
pouze pro
objednané

8:00–12:00

---

---

---

8:00–12:00

---

7:30–8:00
odběry krve

12:00–14:00
pouze pro
objednané

8:00–11:00

---

---

Úterý

---

Středa

7:30–8:00
odběry krve

Čtvrtek
Pátek

8:00–12:00
9:00–12:00
pouze pro
objednané

Každý měsíc druhý pátek se z administrativních důvodů neordinuje.
Prosíme o objednávání časově náročnějších úkonů předem, např. preventivní prohlídka, invalidní důchod, atd.
Telefonní číslo 461 352 388 zrušeno
Telefonní číslo 461 352 393 platné
Uvedené změny jsou platné od 1. 1. 2016.

DDM

a kočičí granule nebo konzervy, použité obojky
a vodítka pro psy nebo oblečky, deky, svetry, hračky a pelíšky pro psy. Ve stanici uvítají rovněž pipety proti blechám, vitamíny a léky. Sběrné místo
pro veřejnost: DDM 26. 11. od 17:30 do 18:30
hod. Školy: telefonická domluva
Připravujeme na prosinec
8. 12. Mikulášský karneval od 14:00 hod. ve
dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhodnocení
masek, doprovodný program. Příchod sv. Mikuláše s nebeským a pekelným doprovodem (sladkosti
pro děti), tombola, doprovodný program, diskotéka. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Zakončení cca v 16:00 hod. Akce ve spolupráci s Kulturními službami a Zdravým městem M. Třebová.
Upozornění pro zájemce o následující kroužky-termíny schůzek:
Šperky – čtvrtky od 16:30 do 18:00 hod.
Thaibox – tréninky v pondělí a ve středu od 17:30
do 18:30 hod.
Keramika na Majáku – čtvrtky od 16:30 do 18:00
hod.
Bowling Ohnivá koule – trénink čtvrtky od 15:30
do 16:30 hod. pro děti, od 16:15 hod. pro mládež

Učíme – učme se!

Stáž učitelek gymnázia ve škole v Římě
V prvním říjnovém týdnu jsme měly unikátní
možnost navštívit mezinárodní italskou školu The
Little Genius International v Římě a sledovat zde
výukové metody a organizaci výuky. Stáž se uskutečnila v rámci Výzvy číslo 56, šablony Stínování/Shadowing. V rámci týdenního pobytu jsme na
vlastní kůži zažily multikulturní atmosféru školy,
kde komunikačním jazykem žáků a jejich učitelů
je angličtina. Blíže jsme také poznaly kulturní dědictví a všední život italské metropole. Především
jsme si ale přivezly obrovskou motivaci a inspiraci
pro naši vlastní pedagogickou činnost. Pro další inspiraci si v rámci stejného projektu pojedou v říjnu a listopadu i naše kolegyně, tentokrát do Finska
a Nizozemí. Lucie Kozelková a Zuzana Mičková

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–30. 11. Krása malovaná voskem – Danuše
Navrátilová
Výstava moravskotřebovské rodačky Danuše Navrátilové, která se malování voskem věnuje již několik let. Přijďte si její tvorbu prohlédnout v půjčovní době knihovny, tedy po-čt: 9:00–17:00 hod.,
so: 9:00–12:00 hod.
1.–10. 11. Háčkovaná móda pro panenky
Výstava háčkovaných šatiček na panenky ze soukromé sbírky Růženy Janebové. Panenky v háčkovaných oblečcích jsou k vidění na dětském
a dospělém oddělení i ve studovně. Výstava je
částečně prodejná.
12. 11. LiStOVáNí: Místnost & Faktura
LiStOVáNí uvádí bravurní novely švédského spisovatele a herce Jonase Karlssona. A vy se můžete
těšit na švihlou skandinávskou psycho-grotesku.
Účinkují: Věra Hollá, Lukáš Hejlík a Gustav Hašek (alt. Pavel Oubram)
Představení začíná v 19:30 ve dvoraně muzea.
Vstupné 80 Kč, předprodej v kulturních službách.
Akce je pořádána ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová.
16. 11. Den poezie
16. listopadu si připomínáme narození Karla Hynka Máchy. A právě s tímto datem je už sedmnáct
let spjat festival Den poezie. V pondělí 16. 11. od
nás každý návštěvník dostane básničku.
18. 11. Vánoční bazar
Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných výrobků
(perníčky, vánoční ozdoby, šperky, drhané, šité,
vyšívané, pletené, háčkované, drátkované, batikované, malované a jiné výrobky). Akce proběhne
v půjčovní době knihovny. Přijďte si vybrat originální dárek.
26. 11. Guatemala, Belize, Honduras - cestopisná přednáška Milana Šťourače
Guatemala, Honduras, Belize - tři země vytvářející představu tajemna, mystiky a dobrodružství.
Svět dávné mayské civilizace. Guatemalu označili slavní cestovatelé Hanzelka a Zikmund za
nejkrásnější zemi na světě. Srdečně zveme 26. 11.
v 17:00 hodin do kinosálu. Akce je pořádána ve
spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová.
Čtení na pokračování
Středa 4., 11., 18., 25. 11. čteme ve 14:00 hod.
klientům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří
mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace na
dětském oddělení knihovny.
Knihovna dětem - Tvořivé středy
4. 11. Stínování
11. 11. Netopýr
18. 11. Razítkujeme (9:00–17:00 hod.)
25. 11. Věneček
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
MěK
1.–30. 11. Zima
Výstava výtvarných prací žáků 1. ZŠ Moravská
Třebová. Výtvarná díla si můžete prohlédnout na
dětském oddělení v půjčovní době.
3., 10., 24. 11. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
28. 11.–24. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven adventní kalendář. Každý den čeká na prvního dětského
návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu nebo

1 časopis, drobný dárek. Otevřeno je denně, kromě pátku a neděle, vždy od 12:00 do 17:00 hod.,
v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Výlet do minulosti za Karlem IV.
Městská knihovna se připojuje k soutěži Klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků
a informačních pracovníků regionu východní
Čechy a vyhlašuje v rámci projektu Kde končí
svět 2015-2016 výtvarnou soutěž pro děti motivovanou výročím narození Karla IV. Soutěžící mohou namalovat obrázek, který se váže
k významnému českému panovníkovi Karlu
IV. (např.: portrét panovníka, jeho manželek
a dětí, mapu území, významné stavby, korunovační klenoty, módu středověku, rytířské
turnaje, řemesla…). Hodnocení prací bude
probíhat ve třech kategoriích (MŠ, 1. stupeň
a 2. stupeň). Ukončení soutěže 17. prosince.
Nezapomeňte uvést: své jméno a příjmení, název práce, věk, rok narození, adresu bydliště,
název školy a třídy. Nejlepší příspěvky budou
odměněny, vystaveny v knihovně a postoupí do
krajského kola.
9. 11. Výměna samolepek Vaříme a hrajeme si
s… z Penny Marketu
Začátek v 15:30 hod. v dětském oddělení MěK
28. 11. Den pro dětskou knihu
U příležitosti Dne pro dětskou knihu budeme vyrábět svícen (výtvarná dílna pro rodiče a děti), ukon-
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číme soutěž Lovci perel a začínáme s Knihovnickým obchůdkem. Dětské oddělení, 9:30–12:00 hod.
28. 11.–3. 12. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lovci
perel, kteří budou mít možnost utratit vydělané moriony. Směna bude probíhat v čase otevírací doby
dětského oddělení knihovny.
Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové děkuje kulturním službám a městské
policii za spolupráci při pořádání lampiónového
průvodu, kterého se zúčastnilo 314 občanů města.

Zábavné odpoledne pro
rodiče s dětmi v MŠ
Ve spolupráci s našimi rodiči jsme připravili v měsíci září zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi. Týdenní tematický celek jsme nazvali
Tři medvědi. Děti se postupně celý týden seznamovaly s pohádkou O třech medvědech. Procvičovali jsme pojmy předmatematických představ
nejmenší, největší, opakovali jsme prostorové
vztahy, vedle, pod, nad, určovali jsme zdrobněliny. Ve čtvrtek odpoledne děti přivedly své
rodiče a prarodiče. Bylo připraveno deset stanovišť. Každé dítko mělo svoji kartičku a za splněný úkol dostalo razítko. Za splnění deseti úkolů
dostaly děti sladkou odměnu. Společně s dětmi
a jejich rodiči jsme strávili velmi příjemné odpoledne. Děti byly šikovné a rodičům názorně
ukázaly, co se ve školce mohou naučit.
Kolektiv učitelek I. MŠ Piaristická - Zvoneček

Zprávy z nové školy
Zasaď strom
22. září se stejně jako před rokem zapojili žáci
5. ročníku ze ZŠ Palackého do akce Zasaď strom
pro mír, která probíhá v rámci mezinárodního
projektu. Pod vedením K. Sopouška jsme pomáhali s výsadbou stromků poblíž nově vznikajícího lesoparku za areálem technických služeb. Žáci
se tak učí mít vztah ke svému městu a k ochraně
i zlepšování životního prostředí. Panu Sopouškovi touto cestou děkujeme za přípravu celé akce,
jeho ochotu a výbornou spolupráci.
Žáci 5. B
Brněnské pověsti
Víte, proč se Brno nazývá Brno? A že jeden šikovný truhlář před dávnými lety dokázal během
jediného dne vyrobit kolo a dopravit je z jihomoravské Lednice až do Brna? Odpověď nejen
na tyto otázky jsme všichni nalezli přímo v Brně
v divadle Reduta na divadelním představení Brněnské pověsti. Jedním z vypravěčů byl i vysloužilý čert, tak bylo o zábavu, napětí i překvapení
postaráno. Relativně krátkou návštěvu Brna jsme
zakončili prohlédnutím brněnského orloje a nezapomněli jsme zkontrolovat, zda kolo i drak jsou
na svém místě. Jsme rády, že si děti užily divadelní atmosféru a věříme, že se domů vrátily plné
dojmů. Třídní učitelky 3. B a 3. C ZŠ Palackého
Objímání města
Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd ZŠ Palackého v Moravské Třebové se dne 1. 10. zúčastnili
akce pořádané městem. Z písemných prací žáků:
,,Pro lidi, kteří se chtějí trošku vžít do kůže lidí
s nemocnýma očima, měli takové brýle, kterými se
špatně dívalo. Měli jsme se rukou dotknout kužele
a nebylo to tak jednoduché…“; ,,Úplně nejlepší

byly atrakce OVOV, to se mi nejvíc líbilo.“ Dojmů bylo samozřejmě mnohem více. Děvčata zaujala masáž rukou a měření tlaku na stanovišti se
zdravotníky. Chlapci se zase nejvíc zdrželi pozorováním ukázek hasičů. Celou akcí nás po ranním
chladu doprovázelo nádherné počasí. Žáci 5. C
Dopoledne s Julií, Floukem a Lílou
Velice rádi se účastníme soutěže pořádané MěK
Ladislava z Boskovic - Čte celá třída. Pokaždé,
když se umístíme, dostaneme spoustu dárečků
a letos k tomu přibyla i beseda se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou. Petra Dvořáková to v životě
neměla jednoduché, prožila spoustu trápení. Teď
píše knihy pro děti i dospělé a je také scénáristkou.
Nejprve nám představila knihu Julie mezi slovy.
Vypráví o holčičce Julii, která se musela vypořádat s rozvodem svých rodičů. Zůstane bydlet u tatínka a jeho nové přítelkyně, která velice dbá na
zdravou výživu a hygienu celé rodiny. Druhá kniha
Flouk a Líla nás vtáhla do příběhu kočky a počítačové myši, které si navzájem vymění svoje role.
Na předčítání spisovatelky nás velice zaujalo, že
nám z knih neřekla úplně všechno, ale zároveň dostatečně vysvětlila obsah knih. Po skončení besedy jsme dostali autogram spisovatelky s věnováním a mohli jsme si zakoupit i její knihy. Beseda
byla úžasná. Velice bychom tímto chtěli poděkovat
Janě Mazurové za to, že pro nás děti z 1. stupně
vymýšlí zajímavé akce. V polovině září proběhly
v jednotlivých třídách zajímavé besedy o knižních
novinkách. V říjnu se druháci a třeťáci účastnili na
projektu Listování, což je vlastně divadelní představení s knihou v ruce a v listopadu se těšíme na
besedu se spisovatelem Janem Opatřilem o knize
Kapřík Metlík. Žáci 5. A a 4. A ze ZŠ Palackého
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Charita Moravská Třebová
Informujeme – Setkání seniorů v pondělí 2. 11.
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Poslední letošní svoz seniorů za účelem návštěvy
hřbitova proběhne výjimečně v úterý 10. 11. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul.
Svitavské. Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek po-pá 7:00-15:30, tel. 734 797 498.
Duhové křídlo – Naše organizace byla 30. 9. oceněna v Pardubicích za činnost v sociálních službách ve prospěch zdravotně postižených. Dne 4.
11. od 16:30 se uskuteční v sále Na Písku přednáška pro širokou veřejnost Věry Bechyňové, autorky několika knih, na téma Motivace a rozvoj dětí.
Přijďte si poslechnout zajímavé typy k danému tématu. Určitě bude čas i na dotazy. Dne 11. 11. od
13:00 proběhne v sále Na Písku již tradiční akce
Svatomartinské veselí pro klienty z našich služeb
a spřátelených organizací. Opět je připraven zajímavý program. Děkujeme Vojenské střední škole
a VOŠ MO Mor. Třebová za bezplatné poskytnutí
sálu na obě akce, zároveň gratulujeme k jubileu.
Dobrovolnické centrum – Stále hledá dobrovolníky do svých tří programů zaměřených na děti,
seniory a handicapované občany. Rozhlížíme se
i po tříkrálových kolednících a koledníčcích, hledáme krále! Chcete-li se stát našim dobrovolníkem
nebo nám pomoci při Tříkrálové sbírce 2016, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 733 742 024, nebo
e-mail: vendula.kourilova@mtrebova.charita.cz.
DS – V říjnu se pracovníci a klienti vypravili za
sportem do Svitav. Jedná se o velmi oblíbený bowling, kde všichni dosahují vyrovnaných výkonů.
Nyní již pilně pracují na perníčcích na sv. Martina.
Projekt Rodina – Dne 13. 10. proběhly konzul-

Okénko pro ZUŠ

Při letošním přijímání nových žáků jsme v základní
umělecké škole zaznamenali nevídaný zájem v hudebním oboru ve studijních zaměřeních hra na klavír, sólový zpěv a hra na kytaru. V Základní umělecké škole v Moravské Třebové probíhá přijímání
žáků a tvorba rozvrhu každoročně již od 1. září,
přičemž koncem měsíce se veškeré stavy uzavírají
a v pozdějším termínu nové žáky již bohužel nelze
přijmout. Tímto se omlouváme všem dalším zájemcům, kterým nebylo v letošním školním roce možnost z kapacitních důvodů vyhovět. Každé studijní
zaměření v hudebním oboru má od určitého ročníku
své specifické plnění kolektivní interpretace, mezi
které patří sborový zpěv, orchestrální hra a komorní
hra. Jejich plnění je povinnou součástí základního
studijního zaměření a má své zásadní opodstatnění, ať už v podobě prestižních ocenění v soutěžích
základních uměleckých škol, která jsou výsledkem
letité spolupráce a dlouhodobé přípravy či v dalším
hudebním rozvoji žáků v kolektivní interpretaci.
Z těchto významných úspěchů jmenujme namátkou
spoluúčinkování našich orchestrálních souborů na
festivalu Moravskotřebovské arkády po boku takových hudebních hvězd jako je uskupení bicích nástrojů Jumping drums anebo skvělá umístění v krajských kolech soutěží základních uměleckých kol,
kdy v předloňském roce získal Hobby band 2. místo
a Bubny band dokonce 1. místo. I v letošním školním roce opět začíná boom souborů tohoto typu,
kde žáci aktivně „bojují“ o účast. Stávajícím členům tímto děkujeme za pozitivní reprezentaci školy
a našeho města a velmi se těšíme na budoucí spolupráci s novými žáky. Přijměte pozvání na listopadové Podvečery s múzami, které proběhnou 5. a 19.
listopadu v 17:30 hod. v Komorním sále.
Krásný prosluněný podzim Vám přeje Vaše ZUŠ

tace pro rodiny s rodinnou terapeutkou Jiřinou
Holasovou. O tyto konzultace je velký zájem. 22.
10. proběhla přednáška na téma Komunikace s dítětem a nastavení denního režimu s lektorkou Romanou Zezulkovou a 27. října proběhla přednáška
na téma Školní potíže, kde lektorkou byla Milada
Nádvorníková. Aktivity projektu Cílená podpora
rodin v obtížných životních situacích v Moravskotřebovském a Jevíčském regionu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.
Prodejní akce – O víkendu 10. 10. jsme se zúčastnili prodeje na výstavě Ovoce a zeleniny na
zámku. Děkujeme všem nakupujícím, že podpořili naše dílny. V listopadu budete moci zakoupit
naše výrobky v knihovně a o 1. adventní neděli
se opět s naším stánkem zúčastníme slavnostního rozsvícení vánočního stromečku na náměstí
v Moravské Třebové. Na všechny se moc těšíme. „Ať je letos Martin na bílém koni,“ všem
přejí zaměstnanci charity.
Další informace na: www.mtrebova.charita.cz,
facebooku či v osobně v ul. Svitavská 44, Moravská Třebová

Informace

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina
OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Od října změna místa konání úterních
a středečních bohoslužeb:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní
V pondělí 2. 11. je Památka zesnulých,
„dušičková“ mše sv. bude v 16 hod. ve
hřbitovním kostele na Křížovém vrchu.
Připravujeme na prosinec:
V sobotu 5. 12. bude mše sv. v klášterním
kostele již v 17 hod. Od 18 hod. Vás zveme NA KONCERT SCHOLY PAPRSKY
(více o schole na www.paprsky.cz).

Kalendář kulturních akcí – listopad 2015
1.–30. 11.
1.–30. 11.
1.–10. 11.
3. 11.
4. 11.
4. 11.
4. 11.
4. 11.
8. 11.
9. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
13.–14. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
16. 11.
18. 11.
18. 11.
18. 11.
18. 11.
18. 11.
19. 11.
19. 11.
23. 11.
23.11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
25. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
27. 11.
28. 11.
28.–30. 11.
28. 11.
28.–30. 11.
29. 11.
30. 11.
8. 12.

Výstava – Krása malovaná voskem 9:00–17:00 /Knihovna/
Výstava – Zima 12:00–17:00 /Knihovna/
Výstava – Háčkovaná móda pro panenky 9:00–17:00 /Knihovna/
Odpoledne s babičkou 12:00–17:00 /Knihovna/
Čtení na pokračování 14:00 /Knihovna/
Vernisáž výstavy Jaroslav Foglar v průběhu 20. století 17:00 /Kulturní služby/
Paranormal aktivity: The Ghost Dimension 19:00 /Kino/
Tvořivá středa – Stínování 15:00 /Knihovna/
Den leváků na ledě /DDM Maják a TS/
Výměna samolepek Vaříme a hrajeme si s… 15:30 /Knihovna/
Ztraceni v Mnichově 19:00 /Kino/
Vyprávění starého vlka – pohádka pro MŠ 8:30 a 10:00 /Kulturní služby/
Odpoledne s babičkou 15:00 /Knihovna/
Čtení na pokračování 14:00 /Knihovna – sál soc. služeb/
Tvořivá středa – Netopýr 15:00 /Knihovna/
Přednáška – Islám v Čechách 14:30 /Univerzita třetího věku/Kulturní služby/
Sicario: Nájemný vrah 19:00 /Kino/
Listování – Mé dětství v socialismu 19:30 /Knihovna/Kulturní služby/
Za Martinem na bílém koni /DDM Maják/
Snoopy a Charlie Brown 15:00 /Kino/
Fakju pane učiteli 17:00 /Kino/
Celebrity s.r.o. 19:00 /Kino/
Bojíte se strašidel /DDM Maják/
Den poezie 9:00 – 17:00 /Knihovna/
Vánoční bazar 9:00 – 17:00 /Knihovna/
Sedmero krkavců 15:00 /Kino – školní představení/
Fakju pane učiteli 19:00 /Kino/
Čtení na pokračování 14:00 /Knihovna – sál soc. služeb/
Razítkujeme 9:00 – 17:00 /Knihovna/
Výchovný koncert - HUDBA ŠKOLÁM /Kulturní služby/
Jazzový podvečer - Eliška Zbožínková & TRIO 19:00 /Kulturní služby/
Momo – pohádka pro I. stupeň ZŠ /Kulturní služby/
Celebrity s.r.o. 19:00 /Kino/
Odpoledne s babičkou 15:00 /Knihovna/
Divadelní představení – Manželský čtyřúhelník 19:00 /Kulturní služby/
Divadelní přehlídka Kukátko /Speciální škola/Kulturní služby/
Tvořivá středa – Věneček 15:00 /Knihovna/
Čtení na pokračování 14:00 /Knihovna – sál soc. služeb/
U moře 19:00 /Kino/
Guatemala, Belize, Honduras – cestopis 17:00 /Knihovna/Kulturní služby- kinosál/
Základní škola Palackého slaví 40. let od svého založení /ZŠ Palackého a KS/
Cestopis a vernisáž výstavy Romana Langra 18:30 /Kulturní služby/
Za čertovským perníkem /DDM Maják/
Adventní kalendář 12:00–17:00 /Knihovna/
Den pro dětskou knihu 9:30–12:00 /Knihovna/
Knihovnický obchůdek 12:00 17:00 /Knihovna/
Adventní neděle 10:00–18:00 /Kulturní služby a odbor majetku města/
Gangsterk Ka: Afričan 19:00 /Kino/
Divadelní představení – Liga proti nevěře 19:00 /Kulturní služby/

Historie spolkové činnosti
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Historický vývoj Sboru dobrovolných hasičů v Sušicích
u Moravské Třebové od založení sboru do roku 1945
Od založení obce Sušice byla tato obec stižena
mnohými přírodními a válečnými katastrofami. Co
se týče přírodních živlů, v obci ponejvíce škodily
oheň a voda. Nejstarším doloženým požárem v obci
je požár dědičné rychty č. p. 31 na Bartoloměje roku
1687. 5. října 1704 pak hořel statek č. p. 2. Největšího rozsahu však nabyl velký požár na květnou neděli roku 1707, jenž zachvátil celkem pět hořejších
statků, které byly všechny spáleny do základů. Oheň
v roce 1854 částečně poničil statek č. p. 38, aby své
dílo úplné zkázy dokončil tamtéž v roce 1857, po
tomto požáru byl statek postaven z kamene úplně
nově. V následujících letech pak plameny zachvátily ještě Schafferův statek č. p. 14 (1859), usedlost
starosty obce Josefa Huckla č. p. 19 (1890), luční
dům Franze Hauslera č. p. 12 (1899) a malý Langův statek (1902). Ani tyto požáry tehdy nepřiměly
obyvatele obce k založení místního hasičstva. K tomuto došlo až po té, co byla obec postižena přírodní
katastrofou ve formě povodně dne 2. května 1904,
kdy hladina vody dosahovala až k trati Moravské
západní dráhy. Kam až voda tehdy sahala, připomíná výstupek na jižní venkovní zdi lučního domu
č. p. 12, který je dodnes dobře viditelný od mostu
ze silnice směrem na Staré Město. V tento den se
ukázalo, že v obci chybí jakékoliv zařízení, které
by obec a její obyvatele mohlo chránit před ohněm
nebo vodou. Po této události dochází k přípravě založení obecního hasičstva v Sušicích. Vedle starosty
obce Josefa Heikera (č. p. 18) a nadučitele Josefa
Průchy, stáli u zrodu sboru Johann Grommes (č. p.
34), Alois Weiss (č. p. 33), Ferdinand Dworschak
(č. p. 15), Franz Fischer (č. p. 42) a Franz Langer
(č. p. 43). Zakládající schůze hasičského sboru se
uskutečnila 16. října 1904 v místním hostinci. Byl
tak ustanoven obecní hasičský dobrovolný sbor
s celkem 36 členy. Starostou sboru byl zvolen Alois
Weiss, jeho zástupcem Ferdinand Dworschak. Velitelem sboru se stal Franz Fischer a jeho zástupcem
Hermann Linhart (č. p. 25). Stříkačce velel Franz

Zahradní slavnost v sušickém hostinci, kde se
nyní nachází mateřská škola
Foto: archív
Langer a jeho zástupcem se stal Johann Tabery (č.
p. 8). Zapisovatelem sboru se stal nadučitel Josef
Průcha a funkci zbrojmistra převzal Ignaz Berg (č.
p. 39). Byly ušity uniformy a k hašení požárů pořízena jedna dvoucylindrová pojízdná ruční stříkačka, která byla uskladněná ve sklepních prostorách
nové školy (č. p. 65). Kromě mnoha pomocných
operací v okolních obcích byl sbor nasazen v obci
od svého založení do května 1945 jen čtyřikrát, a to
když v roce 1905 shořel statek Ignatze Marka (č.
p. 30) do základů. Po požáru majitel prodal většinu
polností a postavil jen obytný dům s hospodářskými
místnostmi pro zahradničení. Dále při požáru domu
Franze Huslika (č. p. 6) v roce 1922 vypukl požár
ve skladišti výrobny kachlí Aloise Jarmera (č. p.
75). Jarmer tento podnik vybudoval po svém návratu z USA v roce 1919 a po požáru jej opět opustil.
Posledním zásahem v obci byl pak za veliké zimy
v roce 1929 požár stodoly sedláka a zahradníka
Bertholda Kosllera (č. p. 40). V roce 1929 požádal
hasičský sbor obec o stavební místo pro nástrojárnu. Obecní rada se na jednom sezení rady shodla
s většinovým souhlasem na stavebním místě v zahradě školy, ale starosta obce a školní rada s několika málo zástupci byli proti odstoupení části školní
zahrady. Byla proto povolána dozorčí komise, která
po dlouhých debatách rozhodla, že udělí hasičské-

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba
Pondělí:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
17:00–18:00 hod. zdravotní cvičení pro ženy
Úterý:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum

Středa:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
13:00–17:30 hod. mateřské centrum
Čtvrtek:
17:00–18:00 hod. cvičení na míčích pro ženy

mu sboru část obecních pozemků a k tomu, že přikoupí část zahrady od Otty Tschoppana (č. p. 28).
Stavebními pracemi byl pověřen stavitel z Moravské Třebové Josef Svatek. Stavební náklady ve výši
cca 18.360 Kč byly uhrazeny z větší části sbírkami
a finančním výtěžkem při slavnostech. Obec přispěla 3.000 korun a stavebním místem. Stavba byla
dokončena v roce 1930, kdy proběhlo vysvěcení
hasičské zbrojnice. S tímto svátkem bylo oslaveno
také 25. výročí založení dobrovolného hasičského
sboru v Sušicích, a tamtéž ve stejný den uskutečněn okresní hasičský den okresu Moravská Třebová. U tohoto jistě nejhezčího dne Sušické slavnosti
obdržel sbor za 25letou činnost vyznamenání. V té
době byl starostou sboru Josef Huckl (č. p. 19), zástupcem Josef Huppert (č. p. 32) a zapisovatelem
stále ještě nadučitel Josef Průcha, který se nejvíce
podílel při budování sušického hasičského sboru.
V roce 1942 sbor přešel z ručního ovládání hasičské
stříkačky na motorové, když obdržel novou motorovou stříkačku DKV, která však do konce války
nebyla použita.
Doslov autora
K poválečnému vývoji hasičstva v Sušicích se
jistě ještě v budoucnosti vrátím. V současné době
probíhá kompletování archivních zdrojů z let
1945-2015, u příležitosti 111 let hasičstva v Sušicích. Zbývá mi dohledat a seřadit období let
1946-1968. Děkuji Ireně Kuncové a potomkům
německých obyvatel Sušic za jejich pomoc při
získávání informací.
Josef Bohatec

Třebovské zpívání
Dne 7. 10. se v naší Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
v Moravské Třebové konal projekt Třebovské
zpívání. Již potřetí jsme pozvali studenty Praktických škol dvouletých z Pardubic a Žamberka. Po příjezdu bylo nejprve malé občerstvení
a potom promítání filmů o Praktických školách
dvouletých v Pardubicích a Žamberku. Následovala pěvecká vystoupení, která doprovázela naprosto úžasná atmosféra a zvuk varhan, bubnů
a dalších rytmických nástrojů. Všichni se náležitě vyřádili. Po dobrém obědě jsme se přemístili
do našeho zámku na expozici Barevná planeta.
Ta se všem velice líbila. A už nastal čas loučení, neboť před našimi kamarády byla ještě cesta
domů. Chceme poděkovat městu Moravská Třebová za finanční příspěvek, bez něhož by se projekt nemohl uskutečnit.
Simona Chadimová
a žáci Praktické školy dvouleté Moravská Třebová
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Usnesení rady města

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

Usnesení z z 28. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 5. 10. 2015 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města
Rada města schvaluje:
961/R/051015
Předložený program schůze rady města.
962/R/051015
Uzavření dodatku ke smlouvě o vedení
bankovních účtů s Komerční bankou a.s., se
sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1,
IČO: 45317054 ve vazbě na změnu sazebníku
v oblasti poplatků od 01.09.2015 za vklady
hotovosti v souladu s předloženým návrhem.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
963/R/051015 Uzavření smlouvy o zastavení
pohledávek z pojistných smluv č. ZPP/51500179 ve vazbě na přijatý hypotéční
úvěr na výstavbu bytových jednotek na ulici
Hřebečské s Českou spořitelnou, a.s., se
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
4, IČO: 45444782 v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
964/R/051015
Uzavření předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, za účelem zřízení
a provozování distribuční soustavy podzemního vedení nn na pozemku parc. č. 389/1 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, ul.
Brněnská s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém
plánu č. 2691 – 899/2014, který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou
ve výši 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto
stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
965/R/051015
Záměr prodeje podílu ideálních 1310/10000
stavební parcely č. 102/1 o výměře 385 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
část Město na ul. Cihlářově v obci a katastrálním území Moravská Třebová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
966/R/051015
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2631/4
o výměře 311 m2, druh pozemku trvalý travní
porost v obci a kat. území Moravská Třebová,
část Předměstí, ul. J. K. Tyla.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
967/R/051015
Uzavření Dodatku č. 13 Smlouvy o nájmu,
správě a provozování tepelného zařízení města
Moravská Třebová, uzavřené mezi Městem
Moravská Třebová a VYTEP Uničov s.r.o. dne
29.07.2002 dle předloženého návrhu.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
968/R/051015
Uzavření předložené smlouvy č. OMM 93/15
o provedení stavby bezbariérového nájezdu na
pozemku parc. č. 2711/65 v obci a katastrálním území Moravská Třebová se Stavebním
bytovým družstvem Moravská Třebová, se
sídlem Moravská Třebová – Předměstí, ul.
Svitavská 1189/23, IČO: 00045683.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

969/R/051015
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu
„Parkoviště u obchodního centra, Moravská
Třebová“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, Na Pankráci
546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle, IČO:
65993390 a paní N., v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
970/R/051015
Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Demolice a výstavba mostu SO 210 v Boršově“ firmu SaM silnice a mosty Litomyšl
a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO:
25274104.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
971/R/051015
Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Demolice
a výstavba mostu SO 210 v Boršově“ s firmou
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská
94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104, podle
předloženého návrhu.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města doporučuje zastupitelstvu
města:
972/R/051015
Schválit směnu pozemku parc. č. 2826/8
o výměře 2.863 m2, druh pozemku orná půda,
a pozemku parc. č. 2826/9 o výměře 1.821
m2, druh pozemku orná půda, vše v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, ul.
Třešňová alej ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 2936/3 o výměře 2.721 m2 druh
pozemku orná půda, v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, ul. Svitavská, ve
vlastnictví společnosti J.A.N. s.r.o. U prosecké školy 864/2e, Prosek, 190 00 Praha 9,
IČO: 25628658.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
973/R/051015
Schválit prodej pozemku parc. č. 2826/19
o výměře o 4.464 m2, druh pozemku orná půda
v obci a kat. území Moravská Třebová, Třešňová alej společnosti J.A.N. s.r.o. U prosecké
školy 864/2e, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO:
25628658 za vzájemně sjednanou kupní cenu
ve výši 535.680 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
974/R/051015
Schválit prodej pozemku parc. č. 1745/60
o výměře 360 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, ul. Dvorní za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 28.800 Kč, kterou kupující
uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
975/R/051015
Uzavřít smlouvu o veřejných službách
s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí
nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 562 00, IČO:
60108851 za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického a Jihomoravského kraje prostřednictvím linky č. 720307

na trase Žamberk – Brno a zpět přes Moravskou Třebovou (úsek Moravská Třebová –
Brno) pro rok 2016 s vyčíslenou kompenzací
maximálně 472.320 Kč.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města bere na vědomí:
976/R/051015
Předložený zápis z jednání komise rady města
pro výchovu a vzdělávání ze dne 23.09.2015.
977/R/051015
Předloženou informaci o odhadu ročních
nákladů na městkou dopravu v Moravské
Třebové.

Rada města vyhlašuje:
978/R/051015
V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011,
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu,
výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zpracování PD Dopravní terminál Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam uchazečů, kteří budou obesláni
nabídkou:
-- OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566
01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709
-- APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01
Polička, IČO: 27492851
-- Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská
413/32, 779 00 Olomouc, IČO: 28597460
-- DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686,
Rosice, 533 51 Pardubice, IČO: 01873687
-- Lubomír Klodner, Rohozná 366, 569 72
Rohozná, IČO: 45568481
2. Hodnotící komisi ve složení:
-- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr.
Miloš Izák – náhradník
-- Karel Musil – člen, Eva Štěpařová –
náhradník,
-- Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela
Blahová – náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě
k podání nabídky:
-- celková nabídková cena vč. DPH - 100%
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města ukládá:
979/R/051015
Vedoucí odboru majetku města a komunálního
hospodářství jednat ve věci prodeje pozemku
parc. č. 2631/4 v obci a kat. území Moravská
Třebová, část Předměstí, ul. J. K. Tyla o ceně
ve výši 34.440 Kč.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 16.11.2015

Rada města odkládá:
980/R/051015
Projednání tisku č. 9 (Žádost o koupi nemovitostí bez dražby).
V Moravské Třebové 5. 10. 2015
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Sport
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Hokejisté zahájili vítězstvím a jedou dál…
Po sérii přátelských utkání (Kroměříž, Blansko,
Hlinsko, Choceň) zahájili třebovští hokejisté novou
sezónu v Chocni. Tradiční a těžký soupeř byl složitou prověrkou nového kádru pod vedením trenéra
O. Čikla. Úspěchu však pomohla i silná fandovská
skupina, která viděla urputný boj až do samotného
konce. Zajímavý zápas rozhodl O. Čikl jr. v prodloužení. Vítězství na domácím ledě s Ledčí n/S.
bylo povinné. Rodilo se sice zvolna, ale poslední
třetina byla zcela famózní. Debakl v České Třebové (10:2) odčinili hokejisté vítězstvím v Chotěboři.
V popředí tabulky hodlají zůstat až do konce.
Sobota plná mladého hokeje
Píše se datum 4. října. Dospělí zahájili v Chocni,
žáci pokračovali v Hlinsku. V moravskotřebovské

REHAU hale se uskutečnil velký turnaj přípravek
(ročník 2007) O Pohár starosty města Moravská
Třebová. Na ledě se střetlo 8 klubů, kromě domácích HC Slovan, mladí hokejisté z Chocně, Hlinska, Chotěboře, Rychnova n/K., Jaroměře a také
dva celky ze Slovenska (Partizánské a Brezno).
Právě ti ukázali nejlepší formu a obsadili 1. a 3.
místo. Nezklamali však ani domácí - ze skupiny
A (dvě vítězství a remíza) postoupili do závěrečných bojů. Přes velkou bojovnost ve finále na celkového vítěze Iskra Partizánské nestačili. Přesto
jejich umístění je úspěchem. Za organizaci patří
poděkování trenérům, funkcionářům, ale též rodičům dětí, kteří výrazně participovali na organizačním zajištění.
(mt)

JK Útěchov – venkovní jízdárna k celoročnímu provozu
Podzimní čas nám přinesl úspěchy v podobě dalších jezdeckých licencí – tentokrát se s nástrahami „řidičáku na koně“ na výbornou popasovala
Vendy Kozáková a Denďa Vrbická. Tímto se naše
řady rozšířily na počet dvanácti jezdců, kteří se můžou účastnit oficiálních jezdeckých závodů. Další
adeptky se již připravují na jarní termíny a protože
se nám zatím daří zkoušky plnit se 100% úspěšností, ani další budoucí závodníci se nemají čeho
obávat.
Jezdecká sezóna téměř končí, ale pro nás začíná
nová etapa díky nově vybudované jízdárně s moderním povrchem, který nám umožní trénovat té-

měř za každého počasí. Nebudeme muset škobrtat
na kluzké hlíně jako doposud a tak - jak si naši koně
i děti zaslouží – můžeme začít konečně trénovat naplno! Zimní čas pro nás tedy nebude obdobím klidu, ale bude ve znamení příprav na další sezónu.
Pokud máte zájem připojit se k nám a začít se pravidelně věnovat jezdeckému sportu, pro začátečníky
a mírně pokročilé nabízíme ježdění každou středu
a čtvrtek od 14:30 do 16:30. Sledujte naše stránky
www.jk-utechov.cz, nebo fb jezdecký klub Útěchov,
kde se dozvíte o aktuálních akcích konaných v našem areálu (pobyty a akce pro děti, minizávody, soustředění…).
Za JK Útěchov Weissarová Edita

Nabízím odkup motocyklů

Konec roku ve znamení
halových sportů

(i vraků, nebo dílů) těchto značek do roku výroby 1970: motocyklů, sajdkár, návěsných vozíků zn: Jawa, Čz, Ogar, Ariel, Velorex, Pav…
Máte motocykl, sajdu, návěsný vozík těchto
nebo jiných značek a nepotřebujete ho?
Tel. 739 067 695

Fotbalový říjen
nezlepšil náladu

Před měsícem jsme se s fotbalisty loučili nostalgickými vzpomínkami na lepší časy. Závěr podzimní
části přesto, že domácí se střetli s řadou lepších soupeřů, příliš nevylepšil náladu. Varovná je zejména
bodová ztráta v domácím prostředí a „kolapsové“
stavy v sestavě. Evokuje to však stav před třemi
lety, kdy SKP Slovan na podzim získal 14 bodů, na
jaře pouhé 4 a poroučel se do 1A. Dorost nadále získává místo bodů jen zkušenosti, jeho boj o setrvání
nebude jednoduchou záležitostí. Poměrně stabilní
formou se momentálně vyznačují žákovské týmy,
které jsou v horních patrech tabulek. „Béčko“ hrající ve Starém Městě drtí jednoho soupeře za druhým
a kráčí nechvějně za postupem. Nic jiného ovšem
nebylo možné očekávat, když v něm nastupují hráči
ještě nedávno hrající mnohem vyšší soutěže. (mt)

Espiral děkuje

Před rozjezdem nové soutěžní sezóny, bychom
chtěli poděkovat hlavně našim šikovným mažoretkám a twirlerkám za skvělou a naprosto podařenou sezónu 2014/2015. Holky posbíraly po celé
ČR neuvěřitelných 27 medailí. Z tohoto počtu bylo
4x zlato + 1x titul mistra ČR, dále 11 stříbrných
umístění a stejně tak i bronzových. Dále bychom
chtěli poděkovat rodičům, bez kterých by nešlo
sportovat na takové úrovni. Stejně tak patří uznání
všem našim příznivcům, sponzorům i zastupitelům
města Moravská Třebová za poskytnutý finanční
příspěvek na fungování našeho kroužku. Holky už
tvrdě dřou na nových sestavách a letos poprvé zkusí své štěstí i v twirlingu. Tak nám všichni držte
pěstičky a my se pokusíme co nejlépe reprezentovat naše město. Za Espiral Andrea a Jitka Štolovy

Vysloveně letní sporty po konci podzimní out části se stěhují či brzy odstěhují do tělocvičen a hal.
Platí to o fotbalistech, kteří kromě pravidelných
tréninků se zúčastní řady halových turnajů (všechny věkové kategorie). Je to čas pro mažoretky
(Espiral aj.), mnoho zájemců nalézáme v REHAU
hale - spinning či posilovna. Futsalisté rozehráli
(mt)
premiérové ligové zápasy.

Hledáme nové hráče na
smíšený volejbal

Místní volejbalový oddíl ASPV zve všechny dospělé
příznivce volejbalu na tréninky ve sportovní hale na
Gymnáziu v Moravské Třebové, a to vždy ve středu
a pátek od 18:00 hod. Pokud máte zájem pravidelně
sportovat, přijďte si s námi zahrát smíšený volejbal.
Dotazy a svoji případnou účast hlaste prosím na e-mailové adrese: volejbal.trebova@centrum.cz. Srdečně všechny zveme.
Ludmila Struháriková

Mezinárodní Mistrovství ČR
v gymnastickém aerobiku
Mistrovství ČR v gymnastickém aerobiku letos poprvé přivítalo i závodnice z Moravské Třebové. Eliška Mlejnková, Magdaléna Duží a Adéla Daulová ze
sportovního klubu AG – FIT se představily v kategorii Trio i v kategorii Individual woman 9-11 let.
Šampionát se konal v Liberci ve dnech 3.-4. 10. za
účasti více než 500 závodníků z 9 zemí světa. I když
naše závodnice zatím nedosahují srovnatelnou úroveň, zejména ne se zahraničními účastníky, byla to
pro ně obrovská zkušenost a motivace do další přípravy. Gratulujeme k účasti.
Stejné uznání patří děvčatům za výsledek 3. kole Poháru federací, kterého se zúčastnila začátkem října
Nových Zámcích na Slovensku a při svém prvním
startu v kategorii Trio si vybojovala pěkné 8. místo
z 12 účastníků.
Za AG – FIT Gabriela Daulová
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Fotbal
1. 11. 9:30 Žáci st., ml. - Svitavy
8. 11. 14:00 A muži - Moravany
Hokej
KLM
1. 11. 17:00 HC Slovan - HC Chrudim
8. 11. 17:00 HC Slovan - HC Choceň
15. 11. 17:00 HC Slovan - Kohouti Č. Třebová
17. 11. 17:00 HC Slovan - HC Chotěboř
25. 11. 19:00 HC Slovan - HC Světlá n/S.
KLD
15. 11. 12:30 HC Slovan - HC Polička
20. 11. 20:00 HC Slovan - HC Skuteč
29. 11. 10:00 HC Slovan - HC Chotěboř
KLŽ
14. 11. 11:30 HC Slovan - HC Chrudim
21. 11. 11:00 HC Slovan - HC Hlinsko
28. 11. 11:00 HC Slovan - Č. Třebová
29. 11. 11:00 HC Slovan - HC Hlinsko
Stolní tenis
Divize (Slovan M. Třebová A)
28. 11. v 9:00 Slovan M. Třebová A - TTC
Skuteč a 13:30 Slovan M. Třebová - Borová B
Futsal

Program činnosti Klubu
českých turistů

11. 11. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc
prosinec a příprava plánu činnosti na rok 2016.
14. 11. Výletová večerní hra pro děti Bojíte se strašidel? Sraz u obřadní síně na Křížovém vrchu. Postupný odchod skupin účastníků na okružní trasu
od 17 hod. Podrobnější informace na plakátech.
Zajišťuje M. Paděra
17. 11. Autobusový zájezd Za pamětihodnostmi
a přírodou v okolí Třebíče. Poznávání města spojené s krátkou vycházkou v okolí Třebíče v délce
5–10 km. Odjezd přihlášených zájemců v 7 hod. od
autobusového nádraží. Jízdné pro členy odboru
KČT 150 Kč, pro ostatní 200 Kč. Přihlásit se lze
telefonicky nebo e-mailem do 11. 11. u E. Kolaříkové mobil: 723 944 230, e-mail: milakolarikova
@seznam.cz. Zajišťuje H. Kopřivová
28. 11. Pěší výlet zejména pro děti s rodiči
Za čertovským perníkem na trase z Mor. Třebové do Městečka Trnávky. Sraz zájemců o společný
odchod v 10 hod. u Písku. Rodiče s dětmi mohou
volit přesun na hrad Cimburk individuálně. Setkání
s čerty na hradě Cimburku od 13 do 15 hod. Návrat
zpět linkovým autobusem v 15:12 a 15:18 hod. Zajišťuje P. Harašta
Návrh na akci v prosinci: 5. 12. Průvod čertů
v Retzu, spojeno s prohlídkou Znojma.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru:
www.kctmt.webnode.cz
KČT MT
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Ukončení sezóny titulem mistryně Evropy
Skončila nám letošní sezóna a my Vás chceme informovat, jak se v roce 2015 vedlo našemu sportovnímu klubu Twirlgirls Moravská Třebová.
Na konci ledna se uskutečnilo Mistrovství ČR
v twirlingu. Tina Kolomá se stala mistryní ČR
2015 v disciplíně X-strut a společně s Evou Kalandrovou vybojovala stejný titul v disciplíně Twirlingové duo. Eva získala titul vicemistryně ČR 2015
v disciplíně Rytmické taneční sólo. Obě postoupily na mistrovství světa a v obrovské konkurenci se
neztratily. Tina obsadila 14. místo (x-strut) v konkurenci 28 soupeřek a Eva 22. místo (rytmické taneční sólo) v konkurenci 34 soupeřek. Dva týdny
po náročném mistrovství světa už Eva a Tina reprezentovaly Moravskou Třebovou na mažoretkovém mistrovství Moravy a Slezska v Hluku. Holky
uspěly s těmito výsledky: Tina Kolomá - mistr Mo-

ravy a Slezska, Sólo s hůlkou a rekvizitami, Eva
Kalandrová - vicemistr Moravy a Slezska, Sólo
s hůlkou a rekvizitami, Eva Kalandrová a Tina
Kolomá - mistr Moravy a Slezska, Duo s hůlkou
a rekvizitami. Tím si zajistily postup na mistrovství
České republiky, které se tradičně konalo v Ronově
nad Doubravou. Evička bohužel onemocněla, takže se tohoto mistrovství nezúčastnila. Tina se stala
mistryní ČR v disciplíně Sólo s hůlkou a rekvizitami. Nominovala se tím na mistrovství Evropy,
které se uskutečnilo začátkem října v Itálii, kde se
Tině podařilo potřetí za sebou získat titul mistryně
Evropy. Tento sport je krásný, ale zároveň náročný – fyzicky a v neposlední řadě i finančně. Proto
si velmi vážíme sponzorských darů. V roce 2015
nás sponzorovalo město Moravská Třebová a další
sponzoři. Děkujeme.
Twirlgirls Mor. Třebová

Blíží se znovu ankety o sportovce města
Dřívější bude Sportovec regionu Svitavska za rok
2015, v níž si v loňském roce z 13 nominací odvezli
v jednotlivých kategoriích ceny i třebovští (Hájková, Abrahamová, Žouželka, Kolouch a König). RSS
Svitavy ji pořádá pro jednotlivé sportovní subjekty,
ale i jednotliví občané mohou již nyní na adresu RSS
Svitavy, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy zasílat
návrhy na oceněné jednotlivce či družstva - čas na
to mají do 20. prosince 2015. Nominace je možná
na základě dosažených výsledků v soutěžích v roce

2015. Základní podmínkou je, že navržení musí být
členy TJ či SK sídlící na Svitavsku (s výjimkou kategorie krajánek).
18. ročník městské ankety Sportovec města 2015
bude následovat v prvních měsících roku 2016. Ale
již nyní, resp. co nejdříve můžete TJ Slovan, potažmo MěÚ adresovat návrhy jednotlivých oddílů. Kritéria zůstávají stejná jako v loňském roce. Kontaktní
adresa: Libor Podhorný, TJ Slovan, ul. Nádražní 12,
Rehau aréna, tel. 461 615 046.
(mt)

Karate vstupuje na scénu města
Tento specifický i atraktivní sport byl k vidění 10.
října na Zábavném odpoledni na Knížecí louce. Samozřejmě tam nemohla chybět persona, která za to
byla „zodpovědná“. Představil se se svými svěřenci,
které vede v zájmovém kroužku při DDM (20 dětí ve
věku 4-11 let). Těm předává své zkušenosti a radost
z pohybu. Jan Sýkora, moravskotřebovský rodák,
vyznavač freestyle karate, v němž se zúčastnil v průběhu letošního roku úspěšně mnoha mezinárodních
turnajů (Portugalsko, V. Británie, Rakousko, Německo či americké Las Vegas). Charakterizoval předváděný styl karate. Jde o Tang Soo Do, což jsou v pod-

Stolní tenisté mají
těžkou roli

Dva roky po sobě se třebovští stolní tenisté na poslední chvíli (snad i šťastně) zachránili v divizi Pardubického kraje. V novém ročníku mají znovu nesnadný úkol - z vyšších tříd spadlo několik kvalitních
týmů, soutěž se vyrovnala a dosáhnout na konečný
cíl nebude snadnou záležitostí. Na soupisce je desítka hráčů, z nichž pouze tři jsou v první stovce krajského žebříčku: Kalandra Miloslav ml., Zítka Patrik,
Maděra Jaroslav - Vykydal Lubomír, Riemer Tomáš,
Durák Lubomír, Smetana Jaroslav, Mrva Milan, Palatka Edward, Muselík Miroslav. Na úvod se střetli
s průběžně vedoucím celkem Lanškrounem a start se
jim nevydařil. Ani dalšími zápasy nikterak výrazně
svou pozici nezlepšili.
TJ Lanškroun A - Slovan M. Třebová 10:4
Slovan M. Třebová - Holice B 4:10
Slovan M. Třebová - Ústí n/O. B 10:7
Linea Chrudim A - Slovan M. Třebová 10:3
Chrudim B - Slovan M. Třebová 10:0
Průběžné pořadí (k 16. 10.): 11. místo (12 účastníků)
5 1 0 4 0 21:47 3 body
Do konce podzimní části zbývá 5 kol, takže věřme,
že třebovští stolní tenisté se zlepší.
(mt)

statě moderní sestavy na hudbu poskládané z prvků
bojových umění, disciplíny vyhrazené zejména pro
mladší „dravce“. Je to jediná česká škola TSD, člen
Continental Tang Soo Do Federation, pod patronátem
J. Kim Martial Arts (Columbus/USA). V ČR trénujeme v Praze a v M. Třebové. Bližší informace naleznete na: www.facebook.com/tangsoodocz
(mt)

Motokárová
sezóna skončila
Koncem září a začátkem října proběhly poslední
motokárové závody letošní sezóny. Moravskotřebovský Autoklub, pořadatel 5dílného seriálu Pohár Autoklubu ČR, uspořádal poslední závod ve Vysokém
Mýtě. Seriálu se zúčastnilo průměrně 140 jezdců v 15
třídách, rozdělených na jezdce s národní nebo mezinárodní licencí a jezdce s tzv. pohárovou licencí. V tomto
seriálu startovali 2 třebovští jezdci Libor Blaha a Ondřej Šíp. Libor skončil na celkovém třetím místě v kategorii KZ Junior – pohárová licence a Ondra byl celkově druhý v kategorii Rotax Junior – pohárová licence.
Třetí třebovský závodník Zdeněk Ošťádal, jezdec kategorie Rotax Senior – mezinárodní licence, se zúčastnil pouze jednoho závodu tohoto seriálu. V 5dílném
seriálu MČR obsadil celkově 5. místo. Při MČR se jel
také poprvé otevřený vytrvalostní závod Open Tag,
ve kterém Zdeněk společně s Tomášem Králíčkem
ze Svitav vybojovali celkové 1. místo. Dále se Zdeněk zúčastnil tří závodů Zóny střední Evropy. K jeho
nejlepším výsledkům patří 2. místo ve Vysokém Mýtě
a druhé místo v kvalifikaci v maďarském Pannonia
ringu. Oba tyto výsledky byly v kategorii Rotax DD2,
ve které bude závodit v příštím roce. Letos absolvoval
i dva závody v seriálu klubových závodů Moravský
Pohár, Mistrovství Slovenska. Celkem v letošní sezóně odjel 11 závodů. Nyní po skončení náročné letní
sezóny začíná zimní příprava v posilovně a v krytých
motokárových drahách.
AkMT

Sport

Volejbalistky se činí

Volejbalistky zatím kráčí neohroženě a bez porážky
za hlavním cílem sezóny - postupem do KP I. třídy.
Dokazují to poslední kola soutěže PA-Z2 (skupina
A). K nejaktivnějším hráčkám patřila v třebovském
dresu svitavská Martina Říkovská.
Orel Letohrad B - VK Slovan M. T. 0:3 (-10-22,-18)
Orel Letohrad B - VK Slovan M. T. 0:3 (-21-13,-8)
Letohrad B - VK Slovan M. T. 0:3 (-10,-22,-18)
Letohrad B - VK Slovan M. Třebová 0:3 (-21,-13,-8)
Lanškroun B - VK Slovan M. Třebová 3:0 (19,16,22)
Lanškroun B - VK Slovan M. T. 3:2 (-17,13,25,18,5)
Pořadí po podzimní části:
1. TJ Slovan M. Třebová A 12 10 0 1 1 32:11 31 bodů
2. VK Litomyšl A 10 7 1 0 2 25:13 23 bodů
Další pokračování soutěže zahájí 15. kolem v měsíci
dubnu. V květnu budeme znát postupujícího. Bude to
třebovský Slovan?
(mt)

Na silnici kralovali
cyklističtí hosté
Podle Caesara „Veni, vidi, vici“ (Přišel, viděl, zvítězil) se zachoval svitavský vítěz z týmu SCS Mirva
Pavel Kuda na předposledním (devátém z deseti) závodu seriálu Cykloman. Průběžný leader už šestnáctileté tradice Michal Rotter mu sice nic nedaroval,
zůstal však za ním o 11 sekund pozadu. Dvaapadesát
cyklistů změřilo tentokráte své síly na silnici proti
chronometru na trase Linhartice - Městečko Trnávka - Chornice a zpět (20 km), kam se zápolení proti
chronometru po dvou letech vrátilo. Startovní listina
čítala i několik specialistů, takže urputný souboj těch
nejlepších se dal očekávat. „Už od školy jsem tohoto
antického imperátora obdivoval, takže byl pro mne
tentokráte silnou inspirací. Ve Třebové se mi daří,
o čemž svědčí již několik vítězství, tak jsem jel, co
to šlo,“ vzpomínal vítěz na svá středoškolská studia
a průběh závodu. Každý z cyklistů dřel do úmoru, dle
své kondice a ctižádosti dosáhnout na důležité body
pro celkové umístění v seriálu. V cyklisticky ideálním počasí škodil jen silný vítr, proti němuž sprintéři museli zdolat první polovinu závodu. „Nebylo
to opravdu nic příjemného, naštěstí foukalo všem
stejně, přesto mám pocit, že proti mně se spiknul
i na zpáteční cestě,“ povzdechnul si druhý v pořadí.
Snaha dopadnout co nejlépe se promítla do výrazné
„míchanice“ v pořadí. V TOP 10 byly zastoupeny jen
mužské kategorie (J, M1-M3), nejlepší ženou byla
Markéta Hájková (28. místo). Padesát cyklistů se vešlo do 1 hodiny. Prim hráli „hosté“, kteří jezdí pravidelně do Třebové pro body, pódiové umístění patřilo
zástupcům tří měst okresu.
1. Kuda Pavel (M3) SCS Mirva Svitavy 0:32:10 průměr 37,31
2. Rotter Michal st. (M2) CK Slovan M. T. 0:32:21
3. Daniel Petr (M1) Cyklo-ski klub Polička 0:32:36
V jednotlivých zbylých kategoriích byli nejlepší:
M4 - Klíma Zdeněk (EKOL Team Brno); J - Rotter
Michal jr. (SKP DUHA Sport Lanškroun), ZJ - Hájková Markéta (CK M. Třebová); Z1 - Bílková Eliška
(CK M. Třebová); Z2 - Suchánková Lenka (Svitavy).
Podrobněji: Viz. www.cykloman.cz - výsledky (mt)

Střípky - úspěch v sólu a duu
Mezinárodní soutěž v Majorettes show Všetuly.
Sólo - Nicol Matoušková obsadila bronzovou příčku.
Duo - Nikola Malachová a Pavlína Klučková zlatou
příčku. Duo - Tereza Prosecká a Barbora Prosecká
čtvrtou příčku.
Mažoretky Střípky
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