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Starosta a vedení města neustanou ve snahách
resuscitovat záchrannou službu v regionu
Omezení služeb lékařů je odrazem negativní aktuální situace v personálním zajištění
rychlé lékařské záchranné služby v regionu
Moravskotřebovsko. Přes námitky zástupců
obcí a interpelaci starosty Moravské Třebové
Miloše Izáka na červnovém krajském zastupitelstvu dostalo město informaci o platném
zavedení nového systému ZZS – záchranné
zdravotnické služby, která bude fungovat tři
dny v týdnu bez lékaře.
Dopis vyjádřil obavy
Dopisem deklarujícím nespokojenost s navrženým opatřením oslovil v polovině července hejtmana Pardubického kraje a jeho
zastupitele starosta Moravské Třebové
a předseda Mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko (RMTJ) Miloš Izák. Uvedl
v něm obavy starostů mikroregionu z ohrožení personální stability posádek rychlých
záchranných vozů a ze zhoršení profesionální kvality poskytovaných služeb. Žádali
příslib, že se jedná o dočasné omezení a že
situace bude řešena směrem k návratu alespoň k doposud platnému režimu poskytování rychlé lékařské pomoci na Moravskotřebovsku a Jevíčsku.
Hejtman vyzývá ke spolupráci
Starosta Moravské Třebové na svůj protestní dopis hejtmanovi obdržel v minulých
dnech odpověď, ve které hejtman Pardubického kraje Martin Netolický mimo jiné
konstatuje, že se jedná o interní organizační
opatření, které nebude mít dle jeho slov vliv
na úroveň dosud poskytované péče a není
mimo zákonné normy. Podle Martina Netolického není problém s výpadkem lékařů
záchranky ve financování mezd, ale spočívá
výhradně v nedostatku jednotlivců, kteří by
byli ochotni služby u ZZS sloužit: „Aktuálně
probíhá mediální a osobní kampaň s cílem
v nejbližších týdnech získat pro ZZS další

perspektivní lékaře…,“ napsal hejtman starostům mikroregionu MTJ s tím, že nemůže
garantovat dočasnost uvedených opatření:
„Proto velmi uvítám, když starostové a jejich spolupracovníci pomohou kraji získávat
lékaře do služeb ZZS, ať již jako zaměstnace,
nebo spolupracujcí externisty,“ žádá pardubický hejtman do Moravské Třebové.
Výzvu přijímáme, říká Izák
Třebovská samospráva považuje lékařskou
posádku v autech ZZS za nepostradatelnou

a hodlá vyvinout osobní snahu o její navrácení:„Skutečně mám v plánu využít maximálně svoje kontakty s orientací v místním
zdravotnictví a vyvinout maximální snahu
získat z řad privátních, či odborných lékařů
někoho pro nadúvazek na záchrance,“ bere
si za své hejtmanovu výzvu ke spolupráci starosta Moravské Třebové Miloš Izák.
Více k problematice se dozvíte v reportáži Východočeské televize V1 v Magazínu
Moravská Třebová – odkaz na video viz
strana 9.
Dagmar Zouharová

Listiny dokladující život našeho města a jeho organizační strukturu byly nalezeny ve schránkách uložených po desetiletí ve věži radnice. Na světlo vyšly po červnovém zásahu bleskem
v průběhu prací na obnovení činnosti technických zařízení umístěných ve věži radnice. Podrobnosti nálezu zjistíte na videu z televizního magazínu Východočeské televize na stránkách
V1, nebo na úvodní straně www.moravskatrebova.cz.
Foto: archív města

Evropský týden mobility – Evropský den bez aut
Tématem kampaně 2015 je
VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ
Jako každý rok, bude i letos naše město zapojeno do celosvětové kampaně Evropský týden mobility, který se tradičně koná od 16. do 22. září.
V letošním roce je základním heslem VYBER.
ZMĚŇ. ZKOMBINUJ. Je na nás všech, jaké životní prostředí si v našem městě vytvoříme. Zkusme se zamyslet na tím, zda opravdu musíme jezdit
auty, nebo zda můžeme alespoň občas použít kolo

pro dopravu do práce, zda bychom mohli využít
hromadnou dopravu, či jít pěšky. Vždyť letošní
horké léto je také naší zásluhou. Rádi bychom
něco změnili. Nezačneme u sebe? Citátem Gándhího „Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami“ je naprosto přesně řečeno, co
pro sebe a svět kolem nás můžeme udělat. O tom,
že pohyb je nad zlato, není potřeba v dnešní „sedací“ době diskutovat.
Zapojte se i Vy s rodinami do této kampaně.

22. září se koná Evropský den
bez aut. VYBERTE, ZMĚŇTE a ZKOMBINUJTE jinou
variantu dopravy do školy, do
práce, na výlet… V uvedený den se do kampaně
zapojí také zaměstnanci městského úřadu a zvolí ekologičtější dopravu pro cestování. Podrobný
program celé kampaně bude zveřejněn na plakátech a webové stránce města. Ludmila Lišková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21
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ZPRAVODAJSKÝ SERVIS
Výkopy, výměny, stavby, omezení
Výměna kanalizace v Lidické ulici
Staveniště se nachází v celé délce ulice, trasa
nové kanalizace bude vedena v trase původní
stoky, v komunikaci s asfaltovým povrchem.
Projektová dokumentace řeší výměnu původní
jednotné kanalizace, která je v současné době
již v havarijním stavu a hrozí zborcením. Trasa
nové kanalizace je vedena v trase původní kanalizace cca uprostřed ulice, při výkopu bude
stávající stoka vybourána. Pouze úsek od šachty
Š4 po šachtu v křižovatce s ulicí K. Čapka bude
zafoukán cementopopílkovou směsí. Navržena je stoka jednotné kanalizace v celkové délce 108,58 m, na kanalizaci budou osazeny čtyři
nové revizní šachty, napojeno 25 přípojek, domovní přípojky budou osazeny domovními plastovými šachtami. Po přepojení všech přípojek na
novou kanalizaci bude provedeno zafoukání původní kanalizační stoky po stávající šachtu v ul.
K. Čapka.
Kopání také v Dukelské. Potrvá měsíc
Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení by měla být za cenu
1.559.200,78 Kč bez DPH do 30. září tohoto
roku provedena poměrně složitá akce výměny
části kanalizace v Dukelské ulici. V místě totiž není přesně zmapován stav kanalizačního
řadu a práce je navíc nutné koordinovat s Dobrovolným svazkem obcí Skupinový vodovod
Moravskotřebovsko, který provádí ve stejné
lokalitě a v části ulice Tovární rekonstrukci vodovodu, v délce cca 700 metrů, v ceně 3,6 milionu, za dotační podpory Pardubického kraje.
První projekt řeší výměnu původní jednotné kanalizace, která je v současné době v havarijním
stavu. Trasa nové kanalizace je vedena v převážné části v souběhu se stávajícím a plánovaným vodovodem. Vzhledem k tomu, že není
předpokládána současná pokládka obou sítí, je
navržena nová kanalizace ve vzdálenosti 1,2 m
od nového vodovodu tak, aby byl umožněn další souběžný výkop. Při kanalizaci bude osazeno šest nových revizních šachet, u dvou stávajících bude provedena oprava. Napojeno bude
pak 24 ks přípojek v celkové délce 135,70 m,

domovní přípojky budou osazeny domovními
plastovými šachtami, dešťové svody ve veřejném prostranství a chodníku budou osazeny
lapači střešních splaveni, osazeny budou čtyři
nové uliční vpusti. Po přepojení všech přípojek
na novou kanalizaci se původní kanalizační stoka v ulici Dukelské zafouká.
(daz)

Informace pro každého
Dotace na výměnu kotlů
Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč
bude možné získat na výměnu starého kotle na
pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj. Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách
dotazník mapující předběžný zájem o tzv. kotlíkové dotace. Kraje musí o dotaci pro občany
zažádat do 30. září t. r. Více na https://www.moravskatrebova.cz/aktuality/dotace-na-vymenu-kotlu.
(daz)
S odpady od srpna nakládáme nově
S účinností od 1. 8. 2015 vešly v platnost nové
obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová z oblasti nakládání s biologicky rozložitelným materiálem při komunitním kompostování
a při nakládání s komunálním odpadem. Více viz
http://www.mtrebova.cz/radnice/vyhlasky-narizeni.
(zr)
Od srpna pošta opět obslouží zdravotně postižené přednostně
Opětovnému přednostnímu odbavení osob se
zdravotním postižením se od počátku srpna mohou znovu těšit klienti třebovské pošty. Přednostní odbavení bude vázáno na předložení průkazu PT, ZTP nebo ZTP/P, v případě problémů
při žádostech o přednostní obsluhu zakročí policisté.
(daz)
Nová služba knihovny – balení knih, učebnic,
sešitů – zpříjemní nový školní rok
Snažíte se zabalit si učebnice a nedaří se vám
na ně sehnat ty správné obaly? Od prvního září
zavádí Městská knihovna Ladislava z Boskovic
novou službu, která potěší zejména děti školou
povinné a jejich rodiče. Doneste sešity a učebnice do knihovny a tam je obalí za vás! Knihy
do rozměru A5 včetně za 5 Kč, větší za desetikorunu.
(zr)

Odměna za včasné vstupní mamografické
vyšetření a za vyšetření na denzitometru
Dárek dostanou ženy ve věku 45 a více let, které se dostaví na své první preventivní mamografické vyšetření na polikliniku ve Svitavách. Odměna od září 2015 podporuje preventivní akci,
kterou už více než 10 let organizuje ministerstvo
zdravotnictví a kterou podporují zdravotní pojišťovny. Pokud jste dostala pozvánku na preventivní vyšetření prsu, nebo je vám 45 a více let
a ještě jste na tomto vyšetření nebyla, můžete se
objednat od pondělí do pátku od 8 do 11 hod na
telefonu 461 531 831. Ambulance je umístěna
v budově polikliniky ve Svitavách.
Dalším důležitým vyšetřením, které by nejen
ženy v tomto věku měly absolvovat, je vyšetření na denzitometru na Oddělení zobrazovacích
metod v nemocnici ve Svitavách. Vyšetření, za
které opět dostanete vstupní odměnu, ukáže, zda
pacientky a pacienti nejsou ohroženi osteoporózou nebo osteopenií, tedy úbytkem kostní hmoty, předstupněm osteoporózy. Vyšetřovací meto-

da je v nemocnici ve Svitavách pro pacienty ve
východní části Pardubického kraje k dispozici už
více než dva roky. Vyšetření je bezpečné, nebolestivé, šetrné a nezatěžuje organismus. Denzitometrie je umístěna v přízemí nemocnice na oddělení zobrazovacích metod. Další informace získáte
a objednejte se na tel. čísle: 461 569 241.
(zr)

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 323 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské
Třebové hlášeno 112 cizinců s povolením
k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 7.
2015 evidováno 10 435 občanů.
(zr)

Informace

Tajemník Městského úřadu
Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Podmínky výběru vhodného uchazeče
včetně náležitostí přihlášky jsou
k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz,
na úřední desce městského úřadu,
v občanském informačním centru
městského úřadu,
u personalistky městského úřadu,
tel. č.: 461 353 027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 16. listopadu 2015, případně dle
dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně
všech náležitostí a příloh je 11. září 2015.

Revitalizace toku
Třebůvky
V prostoru Knížecí louky byl na začátku srpna
dokončen projekt revitalizace toku Třebůvky.
Upraveny byly břehy potoka, vytvořeny nové
meandry, které zpomalí odtok vody, vybudovalo se 7 tůní pro vodní živočichy. Prořezem
a kácením břehového porostu došlo k prosvětlení průběhu toku, nově bylo vysazeno 34
stromů a 155 keřů. Hromady větví, které na
břehu zůstaly, poslouží jako úkryty pro obojživelníky a plazy, a také jako jejich zimoviště.
Vybudováním pěšinky se zpřístupnila tato část
Knížecí louky pro chodce, kteří se na druhou
stranu toku dostanou přes malý kamenný brod
pro pěší. V nejnižší části toku se pak nachází velký kamenný brod pro těžkou techniku,
sloužící pro obsluhu a údržbu všech částí
Knížecí louky. Projekt byl financován z fondů Evropské unie ve výši 95 % z uznatelných
nákladů a ze státního rozpočtu ve výši 5 %
z uznatelných nákladů. Celkové náklady jsou
ve výši 1 380 mil. Kč.
Ludmila Lišková,
referentka odboru rozvoje města

Děti ve vedrech
netrpěly, ale
skotačily
Horké srpnové dny trávily děti z MŠ Jiráskova
v pohodě u jakonového brouzdaliště. To původní, již značně opotřebované, bylo letos v létě
zrekonstruováno ke spokojenosti dětí i učitelek. Rekonstrukce vany brouzdaliště spočívala
ve vyspravení betonového dna a jeho vyložení
polypropylenovou folií s výstužnou mřížkou
z materiálu s protiskluznou úpravou. Stavebníci okolo brouzdaliště rozebrali dosavadní dlažbu
a položili novou. Použitím stejné dlažby, jaká je
okolo ostatních budov areálu, došlo k jeho estetickému sjednocení. Cena díla byla vyčíslena na
cca sto padesát tisíc korun Kč bez DPH. (daz)

Aktuality
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Krátce ze sociálních služeb

Sociální služby poskytují již několik let zejména občanům města Moravská Třebová a okolí
dvě registrované služby – domov pro seniory
a pečovatelskou službu. Vzhledem k tomu, že
uvedená sociální oblast prochází nepřetržitými
změnami a nároky na kvalitu poskytovaných
služeb se zvyšují, chceme i my postupně rozšiřovat a vylepšovat nabídku našich služeb. V
letošním roce dochází zejména v areálu domova pro seniory ke změnám, jejichž cílem má
být úprava vnějších ploch tak, aby představovaly příjemné místo pro odpočinek a relaxaci
obyvatel domova. Pozornost je věnována zajištění bezpečnosti klientů i dalších osob pohybujících se v našem zařízení. Z tohoto důvodu dochází mj. k omezení pohybu vozidel
v areálu nebo instalaci nových bezpečnostních
prvků, například kamer. Neméně důležitým
záměrem je zajištění nového či obnova stávajícího vybavení pro poskytování přímé péče
nebo pro obslužné provozy. V plánu je například nákup nového vhodného zvedacího zařízení pro imobilní klienty a částečná obnova
prádelenské, úklidové a kuchyňské technologie. Zhoršující se zdravotní stav klientů klade
zvýšené nároky na péči, a proto dochází také
k postupnému personálnímu navýšení v rámci finančních možností organizace. Letos byly
rovněž zahájeny přípravné práce na provedení
nezbytné rekonstrukce starší zástavby domova
pro seniory, která by měla po realizaci vytvořit
příjemnější a především komfortnější prostředí pro naše klienty. Součástí rekonstruovaných
prostor by měl být také vznik ubytovací kapacity pro seniory s psychickými problémy –
domov se zvláštním režimem, což představuje
nově poskytovanou sociální službu a dále zřízení 2-3 lůžek pro krátkodobý pobyt seniorů,
tzv. odlehčovací službu. Je nutné ovšem dodat,

že provedení rekonstrukce bude závislé na získání dotačních prostředků ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí.
Obdobně jako v případě domova pro seniory,
plánujeme od podzimu letošního roku rozšíření služeb i v oblasti pečovatelské služby. Jedná se zejména o změny v rozvržení pracovní
doby s cílem, aby služba klientům byla dostupná i v pozdějších odpoledních hodinách
nebo během víkendů, a to v závislosti na zájmu veřejnosti.
Upozorňujeme na změnu v přístupu do areálu
domova pro seniory
Od poloviny srpna platí při vjíždění vozidel do
areálu Sociálních služeb Moravská Třebová
nový režim. Hlavní brána je během dne uzavřena a při vjezdu vozidel je třeba kontaktovat
recepci prostřednictvím zvonku. Po kontrole
ze strany recepce je vozidlům oprávněným
k přístupu do areálu umožněn vjezd. Uvedené
opatření má bezpečnostně provozní charakter
a v jeho důsledku by se v areálu domova pro
seniory neměla nadále pohybovat vozidla, která nemají oprávnění ke vjezdu. Děkujeme za
pochopení.
Milan Janoušek

Pozvánka
Zveme Vás na vernisáž výstavy fotografií
16. ročníku fotosoutěže Moravská Třebová jak ji
neznáme. Zahájení výstavy bude 11. 9. v 16 hod.
v kapli klášterního kostela ve Svitavské ulici.
V 17 hodin se uskuteční v klubovně domova
důchodců beseda o některých málo známých
událostech z historie města s promítáním filmů
o Moravské Třebové. Srdečně zvou pořadatelé
z Komise památkové péče

Velitel Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové
si dovoluje pozvat širokou veřejnost na oslavy

80. výročí založení vojenského školství.
Akce se budou konat

26. září 2015 od 10 hodin na náměstí TGM,
v prostorách školy od 11:30 hodin.
Občerstvení zajištěno.
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Zvedla se opona
Letní prázdniny jsou minulostí a je zde
opět školní rok, ve kterém si všichni školou povinní žáci a studenti budou do svých
mozků ukládat nové teoretické a v mnohých případech i praktické dovednosti.
Než však zasedli do lavic ve svých třídách,
tak jim někdo musel to školní prostředí
připravit. Proto velký dík patří nejen pedagogickým pracovníkům jednotlivých škol,
ale i těm provozním, kteří vše připravili,
určitě ke spokojenosti odpočatým žákům
a studentům (nejen u nás v Moravské Třebové). Patří sem zcela jistě i naše speciální škola, ve které se přes letní prázdniny
dělala nová sociální zařízení na hlavní budově pro žáky a zaměstnance. Ta byla již
několik posledních let v havarijním stavu.
Díky získaným finančním prostředkům
se mohla tedy uskutečnit rekonstrukce.
Nezbývá, než znovu na tomto místě zmínit velkou šikovnost a pracovitost našeho
školníka a údržbáře v jedné osobě Petra
Čechala, který se o všechno postaral sám.
Děkujeme! Všichni v naší škole pevně věříme, že se brzy dočkáme i dalších pozitivních změn, budou nám schváleny projekty a v následné realizaci uskutečníme
plánované změny ve venkovním areálu.
Jedná se o výstavbu víceúčelového hřiště
se speciálním povrchem a doplňkovými
prvky, dále pak dráhu pro hraní kuželek
a pétanque. Pro rozšíření atraktivnosti areálu školy bychom také chtěli vybudovat
několik stanovišť se speciálními posilovacími prvky pro těžce nemocné děti. Myslíme i na zátiší a posezení při opékání párků.
I bez těchto zatím neuskutečněných změn
se snažíme našim dětem vytvořit dobré
podmínky pro sportování (v rámci jejich
zdravotních možností). Žáci mohou v hodinách tělesné výchovy, o velké přestávce nebo v odpoledních hodinách ve školní
družině, či na internátě využívat velkou
skákací trampolínu zabudovanou v zemi.
Také mohou používat pro svoji potřebu
nově zakoupená školní kola, koloběžky,
kolečkové brusle i brusle na led a zapůjčit
si mohou každoročně lyže, boty a helmu
na školní lyžařský výcvik.
Závěrem mi dovolte všichni kolegové
pedagogičtí i nepedagogičtí, všechny
děti z mateřských škol, žáci základních
škol a studenti středních škol, abych nám
všem popřál, pokud možno bezproblémový, příjemně strávený a na vzpomínky bohatý letošní školní rok. Také nám
všem přeji, aby změny, které se ve školství chystají nebo začínají uskutečňovat
(kariérní řád pro učitele nebo tolik diskutovaná inkluze), přinesly jen to dobré
a byly ku prospěchu a spokojenosti těm,
kterých se to týká a bude týkat především – vám, dětem, žákům a studentům.
Vždyť školství v České republice vždy
patřilo, a já pevně věřím, že bude i nadále patřit k těm nejlépe hodnoceným v Evropě i ve světě.
Miroslav Muselík
statutární zástupce ředitelky speciální školy
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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.

Začíná školní rok…
Po neobvykle horkých letních dnech končí čas prázdnin a dovolených, které jste si
jistě všichni dosyta užili. Po dobu letních
prázdnin byly některé školy rekonstruovány a připravovány na nový školní rok.
Tady patří poděkování těm, kteří se v parných dnech podíleli na přípravě školských
zařízení. Září je pro mnohé děti, dospívající i dospělé novou a současně velmi
důležitou etapou v životě. Dětem, které
poprvé usednou do školních lavic, přeji,

aby se jim ve škole líbilo. Všem žákům
přeji spoustu studijních úspěchů, ať už ve
školských zařízeních v našem městě, tak
i těm, kteří pokračují svá studia na jiných
středních či vysokých školách. Během
prázdnin jistě načerpali i učitelé síly potřebné k zahájení nového školního roku.
A proto bych chtěl i já Vám popřát hodně
energie a trpělivosti v následujícím školním roce.
Za hnutí ANO 2011Miroslav Jurenka

Další putování
s Jirkou Kolbabou
Obec Chornice zve všechny na další zajímavé
setkání se známým cestovatelem rádia IMPULS,
který nám tentokrát ukáže poklady Aljašky a západní Kanady. Akce se uskuteční v pondělí
21. 9. v Kulturním domě v Chornicích. Zahájení
bude v 18 hodin a vstupné činí 160 Kč. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v kanceláři
obecního úřadu, tel: 461 327 807. Pokud nebude
úplně vyprodáno, budou vstupenky i na místě.
Všichni jsou srdečně zváni.		
(zr)

Vzpomínkový koncert
na Janu Martínkovou

Hned na začátku měsíce října, v pátek 2. 10.
v 18 hodin, se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert na památku dlouholeté vedoucí městského muzea
dr. Jany Martínkové. Pokud se říká, že když
zemře člověk, je to jakoby zanikla celá jedna knihovna, tak v případě této historičky
a znalkyně místních dějin to platí dvojnásob. Kdo znal paní Janu osobně, tak ví, že
měla k městu Moravská Třebová srdečný
vztah a že viděla a znala spoustu historických souvislostí, ke kterým se běžný člověk
nedostal. I proto téměř deset let vydávala
v Moravskotřebovském zpravodaji populárně naučné sondy do historie města, související často s aktuálními výročími, svátky, ročními obdobími atp. Osobnost Jany
Martínkové tvořila jeden z nosných pilířů
kulturně památkové péče města, byla první laureátkou Ceny města z roku 2009. Na
koncertě uspořádaném na její počest budou vystaveny návrhy třebovských zvonů
od akademického sochaře Otmara Olivy
a v prodeji bude publikace s výběrem výše
zmiňovaných zpravodajových historických
glos. Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí
připomenout osobnost, která pomohla naše
město významně zviditelnit.
(fz)
Vojenští nadšenci FESSLOV
(Ludvíkov u Městečka Trnávky) Vás zvou

NA UKÁZKU
HISTORICKÉ VOJENSKÉ
TECHNIKY A ZBRANÍ
Setkání pořádáme jako vzpomínku k ukončení
II. světové války
Sobota 12. září 2015
náměstí T.G.M. v Moravské Třebové
11:00 příjezd posádek
12:30	postupný přesun k Vojenské stř. škole
v Moravské Třebové
13:00 přesun na cestu k rozhledně Pastýřka
V Ludvíkově je možnost v 15:00–18:00 svezení
v tankodromu ve vojenském vozidle - BRDM-2

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
Rodičovský strach o syna měl šťastný konec
Policista Josef Holík se podílel na pátrací
akci, při níž šlo o hledání ztraceného obyvatele Moravské Třebové. Přestože mu skončila
služba, dál se podílel na hledání až do úspěšného konce, za což si stejně jako ostatní účastníci akce vysloužil uznání rodiny hledaného
mladého muže.
Přišel si do restaurace pro mobilní telefon
Před půl třetí odpoledne dne 14. 8. přišel do
restaurace na Zámeckém náměstí podnapilý
mladík z nedalekého Boršova. Byť bylo jeho
chování mírně řečeno nevybíravé a obsluha
žádala, aby restauraci opustil, dožadoval se
dalšího alkoholického nápoje, kterým hodlal
dále ukájet svoji žízeň. Účinkem se minula
i hrozba přivolání policie pro zjednání pořádku. Obsluha restaurace si však i nadále trvala
na svém a žádala dotyčného D. H., aby restauraci opustil. Když dotyčný zjistil, že se skutečně požadovaného nápoje nedočká, přiskočil k pultu, kde uchopil mobilní telefon, jehož
majitelkou byla právě obsluhující žena a dal
se na útěk. Přivolaní strážníci městské policie
hned věděli, kdo že byl onen zlodějíček, po
kterém začali ihned pátrat. Byť se nepodařilo dotyčného dané odpoledne dohledat, byly
veškeré poznatky předány Policii ČR k dalšímu šetření, a to i s informací, že dotyčný muž
má soudem zakázáno opouštět nemovitost,
ve které přebývá. A tak lze předpokládat, že

se onomu výtržníkovi při opětovné návštěvě
soudní síně značně přitíží.
Okradena při práci
Jak nechutným způsobem si někteří zlodějíčci
dokáží obstarávat prostředky, si na vlastní kůži
vyzkoušela žena, která svou nelehkou prací nám
všem zkrášluje a udržuje prostředí, ve kterém žijeme. Téměř celý den ohnutá k chodníku v ulici
Brněnské, vytrhávajíc prorůstající trávu ze spár
mezi dlažebními kostkami, na chvíli odvrátila
svoji pozornost od odloženému batohu, který
ponechala na parapetu jen několik metrů vzdáleného okna. Zřejmě vyčkávající zlodějíček využil
příležitosti a těsně před jedenáctou hodinou dopolední, dne 10. 8., v mžiku uchopil batoh a zmizel neznámo kam. Když se žena otočila, zbyly jí
jen oči pro páč. Pracuje proto, aby si vydělala
peníze, a na místo toho přišla o téměř 2 000 Kč
a mobilní telefon, který byl v batohu společně
s ostatními věcmi. Jak se říká „příležitost dělá
zloděje“, ale je naše právo dostačující, když se
najdou jedinci, kteří se nebojí takové příležitosti
využít? A to nechci polemizovat nad svědomím
dotyčného!
Díky za poskytnutou pomoc
Dne 10. 8. po 12. hod. se rozezněl na služebně městské policie telefon, prostřednictvím
něhož zaměstnanec technických služeb J. B.,
oznámil, že se v rohu náměstí u prodejny drogerie pohybuje muž za pomoci francouzských
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holí, jejichž podpora je zjevně nedostačující,
a vše nasvědčuje stavu muže těsně před zkolabováním. Hlídka městské policie okamžitě
vyjela na uvedené místo, kde již v době příjezdu dotyčný muž seděl na jedné z laviček, na
kterou jej posadili kolemjdoucí mladíci, když
upadl na tvrdou dlažbu náměstí. Muž sice lékařské vyšetření odmítal, ale zkušení policisté
nechali muže odpočívat na lavičce a na místo
přivolali odbornou lékařskou pomoc. Sanitním vozem byl následně muž transportován
do nemocnice ve Svitavách. Všem, kteří nenechali muže bez povšimnutí a snažili se pomoci, patří naše poděkování.
Aquapark ožíval i v nočních hodinách
Horké letní dny, příjemné večery a teplé noci,
které nás doprovázely po mnoho dní v letošním létě, zapříčinily vyšší návštěvnost místního aquparku, a to i v nočních hodinách. Jinak
tomu nebylo ani dne 4. 8. těsně po půlnoci,
kdy byli představitelé zákona telefonicky
upozorněni, že se v okolí bazénu zřejmě pohybují nějaké osoby. Hlídka městské policie
okamžitě vyjela na místo, kde překvapila dvě
mladé dívky v doprovodu dvou mužů, koupající se ve sluncem vyhřáté vodě v prostorném bazénu, který tou dobou měli jen a jen
pro sebe. Jelikož však zřejmě pozapomněli, že
provozní doba je poněkud kratší a že je zakázáno překonávat překážky ve formě oplocení
dělící prostor od veřejného prostranství, došlo
na zdlouhavé kázání, kterým byli upozorněni
na protiprávní jednání, kterého se dopustili.
Následně byli z místa vykázáni, ale tentokrát
však již bránou, od které má městská policie
klíč.
Karel Bláha, velitel městské policie

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

města Moravská Třebová

• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku,
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,

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

nabízí:

• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým
výjezdem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle
zjištěných skutečností,

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

• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,

• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,

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

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

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

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

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

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

• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie
nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231,
nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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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. 9. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 9. od 16 hodin a 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
Hrají: Hynek Čermák, A. Pyško, J. Hanzlík, M.
Etzler, V. Svátková a další
Režie: Jan Pachl

Městské kino
Domácí péče 2D

7. 9. pondělí, 19:00, drama, komedie, ČR, 100
min., vstupné: 100 Kč
Obětavá zdravotní sestra Vlasta ošetřuje spoustu
pacientů, ale najednou potřebuje pomoc sama pro
sebe. Objevuje svět alternativního léčení a sebe
samu. Tento film se na letošním Karlovarském
festivalu umístil na 5. místě a A. Mihulová dostala cenu za nejlepší herecký výkon.
Hrají: A. Mihulová, B. Polívka, T. Vilhemová,
Kronerová a další
Režie: Slávek Horák

Kurýr: Restart

2D

9. 9. středa, 19:00, akční, krimi, thriller, Francie, 96 min., české titulky, vstupné: 120 Kč
Bývalý žoldák pro zvláštní operace Frank nyní
žije méně nebezpečný život. Tedy alespoň do
chvíle, kdy si Franka najmou 3 ženy, aby jim pomohl zorganizovat bankovní loupež století. Netuší, že byl vtažen do nebezpečné hry ďábelských
žen.
Hrají: E. Skrein, R. Stevenson, T. Pajkovic a další
Režie: Camille Delamarre

Uuups! Noe zdrhnul… 2D

12. 9. sobota, 15:00, Německo, Lucembursko,
Belgie, Irsko, 86 min., český dabing, vstupné:
100 Kč
Animovaná pohádka vychází z klasického, oblíbeného a nadčasového příběhu o Noemově arše.
Tentokrát se ovšem nezaměříme na velké vítěze,
ale na ty co mají méně štěstí, jsou méně viditelní,
ale s kterými je mnohdy větší zábava. Je to zkrátka příběh o zvířátkách, které ještě nikdo nikdy
neviděl.
Režie: Toby Genkel, Sean McCormack

Bláznivá dovolená

2D

12. 9. sobota, 17:00, komedie, USA, 99 min.,
vstupné: 110 Kč
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold (Helms) kráčí ve stopách
svého otce a v naději na posílení rodinných pout
se rozhodne překvapit svou ženu Debbie (Applegate) a jejich dva syny cestou zpět do Ameriky,
do rodinného „oblíbeného zábavního parku“ Walley World.
Režie: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein
Hraji: Ed Helms, Christina Applegate, Skyler Gisondo, Steele Stebbins a další

Gangster Ka 2D

14.9. pondělí, 19:00
16.9. středa,19:00, drama, krimi, thriller, ČR,
95 min., vstupné 130 Kč

Nový český film zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do miliardového
tunelu a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera.

Schmitke 2D

21. 9. pondělí, 19:00, komedie, ČR, Německo,
94 min., vstupné: 100 Kč

Česko-německý film nabízí mix napínavé detektivní zápletky s místy až dokumentárně laděným pohledem na dnešní Sudety, to vše natočené
s lehkým komediálním nadhledem. Film získal
cenu studentské poroty za nejlepší film na festivalu Finále Plzeň 2015.
Hrají: P. Kurth, J. Jurgens, J. Žáček, P. Vršek
a další
Režie: Štěpán Altrichter

Nikdy není pozdě

2D

23. 9. středa, 19:00, drama, hudební komedie,
USA, české titulky, 105 min., vstupné: 120 Kč

V poutavém snímku, plném živých hudebních
vystoupení, Streep ztvárňuje postavu Ricki –
slavné kytaristky, která se na své cestě za slávou
dopustila mnoha životních chyb a během návratu
domů se je snaží napravit.
Hrají: M. Streep, K. Kline, M. Gummer a další
Režie: J. Demme

Kulturní centrum
Koncert

Hrady a zámky zpívají
BONIFANTES

jakými jsou například Mara Zampieri (La Scala),
Anda Luisa Bogza, Yikun Chung (Staatsoper Wienna) nebo Peter Dvorský. Mužský sbor účinkoval v operních představeních Lazebník sevillský
a Dybuk. Mezi nahrávkami Chlapeckého sboru
BONIFANTES lze kromě profilových CD nalézt
například premiérově natočená díla L. Cherubini:
Messa Solenne Breve, W. A. Mozarta: Mass in
C major a v neposlední řadě i kompletní mužské
sbory Antonína Dvořáka. Chlapecký sbor BONIFANTES se velmi často účastní prestižních mezinárodních soutěží a festivalů. Během posledních
tří let sbor získal jedenáct zlatých a šest stříbrných medailí, několik titulů absolutního vítěze
soutěže a několik zvláštních cen poroty.

Divadelní představení

domaci@stesti.hned
Autor Jiří Just

15. 9. úterý, 19:00, kinosál muzea Moravská
Třebová, vstupné 180 Kč, předprodej zahajujeme 2. 9. v 16 hodin v muzeu Moravská Třebová

Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni!
Osoby a obsazení:
Vilemína Gruntorádová Iva Hüttnerová
Diana Michaela Dolinová
Hugo David Suchařípa
Režie: Ondřej Kepka
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína
Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury
Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy
umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí

6. 9. neděle, 18:00, nádvoří moravskotřebovského zámku, vstupné 100 Kč, prodej vstupenek
na místě

Chlapecký sbor BONIFANTES je velmi činorodým tělesem. Koncertování je hlavní pracovní
náplní a rok od roku se rozrůstá. V současné době
Bonifanti absolvují kolem stovky koncertů ročně v České republice i v zahraničí. Pravidelnou
součásti sborového života jsou i koncertní turné.
Bonifanti vystupovali v Rakousku, Německu,
Dánsku, Francii, Belgii Španělsku, Itálii, Nizozemí, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině
a USA. Vedle „běžných“ koncertních vystoupení
se obě koncertní složky věnují také opeře. Účinkování v operních představeních Tosca a Carmen
umožnilo pardubickým klukům vystupovat po
boku sólistů předních světových operních domů,

uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí,
že v tomto manželství není něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana - marketingová ředitelka, Hugo – bohémský
umělec na volné noze. O veškerý chod domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale nefunguje
to. S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti
moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“ začne Vilemína řešit
manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty
prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky. Manželské štěstí vychází
z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy od
Ivy Hüttnerové Domácí štěstí. Dozvíme se mimo
jiné, jak si manželé mají jeden druhého vážit, jak
zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a další moudra k dosažení „štěstí manželského“. Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech
nová zajímavá role, která v mnohém připomíná
nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci
Hrabalovových Postřižin.

Kalendář akcí
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LiStOVáNí

Na dvorečku ve městě:

+ prodej podepsané knihy

26. 9. sobota, 14:00, park na Rybním náměstí,
vstup volný

Zpátky ve hře (Michal Viewegh)
22. 9. úterý, 18:30, dvorana muzea Moravská
Třebová, vstupné 80 Kč. Předprodej zahajujeme
2. 9. v 16 hodin v muzeu Moravská Třebová

LiStOVáNí za svých 13 let existence nikdy neuvedlo žádnou knihu Michala Viewegha, aby se to
zlomilo s jeho poslední sbírkou povídek Zpátky
ve hře, která dokazuje, že autor se do hry nevrací, naopak v ní zůstává. Autor ve svých povídkách vystavuje svou oblíbenou postavu Oskara
kritickým životním momentům: manželskému
stereotypu či nevěrám, ale také skoro jisté smrti. Stárnoucí hrdina ji sice přežije, ovšem záhy se
ocitne ve víru těžkých následků. Jedním z nich
je rozvod spojený s rozvratem Oskarových dosavadních jistot. Viewegh, což jistě LiStOVáNí
potvrdí, zůstává čtivý, svižný, ironický, melancholicky groteskní. Vydalo nakladelství Druhé
město v roce 2015, Účinkují: Markéta Lánská
a Alan Novotný

Ukázka AGILITY

Moravskotřebovský klub agility při DDM Maják Moravská Třebová byl založený v roce 2005.
Agility je vlastně sport pro psy podobný koňskému parkurovému skákání. Může se do něho
pustit každý chovatel se svým psem. Nezáleží ani
na tom, zda je pejsek čistokrevný nebo voříšek.
Daří se koliím, ovčákům, pudlům a tedy samozřejmě i křížencům. Úkolem psů zapojených do
agility je zdolávání překážkové dráhy. Kličkují
mezi tyčemi, přeskakují různé překážky, prolézají tunelem, přebíhají kladinu. Jejich páni běží samozřejmě s nimi, aby dohlédli na provedení. Na
konci dráhy čeká na chlupatého sportovce nejen
pochvala, ale také nějaký pamlsek jako odměna.
Akce byla přeložena ze srpna, kdy se s ohledem
na pejsky nemohla uskutečnit z důvodu vysokých venkovních teplot.

Divadelní představení

Byt na inzerát (Marc Camoletti)
3. 10. sobota, 19:00, kinosál muzea Moravská
Třebová, vstupné 300 Kč, předprodej zahajujeme 21. září ve 14 hodin

Na další Listování se můžete těšit již 9. října,
kdy do našeho města zavítá známá španělská
spisovatelka Elvira Lindo a spolu s Lukášem
Hejlíkem představí svoji knihu Manolito Brejloun.
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Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine,
malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa.
O tom, že všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních)
si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového
nájemce, pianistka žáka, malířka model pro ob-

raz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se brzy
dostaví, ale samozřejmě jak to bývá zrovna ve
chvíli, kdy není doma správná inzerentka. Navíc
zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin,
možnost dorozumění ještě více zkomplikuje.
A tak sledujeme složité eskapády jednotlivých
zájemců, kteří sice přišli na správnou adresu, ale
chtějí se po nich nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou na
své je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným
francouzským šarmem.
Režie: Antonín Procházka
Osoby a obsazení:
Jacqueline – Adéla Gondíková/Jana Zenáhlíková
Jeanine – Ivana Andrlová/Veronika Jeníková
Georgette – Vlasta Žehrová/Marcela Nohýnková
Marie-Luisa – Lucie Svobodová/Olga Želenská
Spartakus – Martina Zounar
Bertrand – Marcel Vašinka
Bernard – Zbyšek Pantůček
Jean – Filip Tomsa/Martin Sobotka
Uvádí divadelní společnost Olgy Želenské

KEY RUM PARTY & Jamaica Trip
5.9. AMUNDSEN Spirit Night
4.9.

.H\5XP².ÿ&XED/LEUH².ÿ

1RYpSŐtFKXWĚYRGN\$PXQGVHQ]D.ÿ

– Dj Maty
– Dj Fuller

%RæNRY Party – Dj Maty
12.9. SEMTEX XXL Party – Dj Choruno
STAGE
18.9. DnB
Wilda Panda a hosté
19.9. RETRO DANCE PARTY – Dj Mirek Karásek
11.9.

2FKXFHQpUXP\]DDNÿQtFHQ\

9RGND6HPWH[².ÿ6HPWH[)RUVDJH².ÿ

%XVKPLOOV².ÿ%XVKPLOOV &ROD².ÿ

V muzeu budou vystaveny historické mapy

Ve středu 16. 9. v 17:00 jste zváni na vernisáž výstavy Historické mapy Českého království.
Vystavené originály map pochází ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově a tento soubor představí osobně autor výstavy, historik Mgr. Ivan Slavík, který výstavu prezentoval už na několika dalších
místech České republiky i v zahraničí.
V souvislosti s touto výstavou se obracíme na odbornou veřejnost, a to především na učitele zeměpisu
a dějepisu. Rádi bychom doplnili tuto výstavu speciálním zážitkovým programem, koncipovaným pro
žáky II. stupně základních škol a studenty středních škol v regionu. Délka tohoto programu bude cca 40
minut a cena vstupného pro žáka se zvýší z běžné částky 10 Kč na 30 Kč. Pro pedagogický doprovod vstup
zdarma. Pokud budete mít o program zájem, kontaktujte nás pro sjednání termínu návštěvy prostřednictvím emailu: muzeum@ksmt.cz nebo na tel.: 734 280 535. Výstava potrvá do 30. října 2015

25.9. POGO STAGE

N.V.Ú. / :HUJOŢY3MRV / RV4

26.9.

DIWHUSDUW\'M0DW\

FERNET Party – Dj Maty
)HUQHWFLWUXVPiWDDKUXäND².ÿ
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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

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

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

• Galerie Františka Strážnického

Masaryk a armáda

Vernisáž výstavy 3. 9. čtvrtek, 17:00 hod.,
zámek Moravská Třebová

Výstava mapuje období vojenské historie a zajímavé průhledy do života našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Stálé expozice

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

Pro Moravskou Třebovou nový nápad
z nesmělého poupěte letos mile rozkvetl

Pohybový talent a smysl pro kolektiv ukázali členové formace mažoretek Střípky v sobotu 22. srpna na dvorečku u Cihlážovy ulice
Foto: archív

Do letošních Dvorečků se poprvé zapojili třebovští skauti. Připravili program Se skauty za
zvířátky. I jim děkujeme a těšíme se, že se s nimi
o příštích prázdninách na některém z dvorečků
znovu potkáme
Foto: archív

velkoakcích, ale také v komorním prostředí
Už třetí prázdninové období se moravskomalých plácků oživených místními pro místtřebovské centrum nabízelo ke zhlédnutí návštěvníkům i domácím v jiné podobě, než
ní i přespolní.
Dagmar Zouharová,
v mezích tradiční propagace historických
autorka projektu Na dvorečku ve městě
objektů. Kromě obligátních turistických tras od muzea k zámku a od
zámku ke Kalvárii jsme letos opět
chtěli dostat lidi do dvorečků. A povedlo se! Nápad, jemuž vyjádřilo
vedení města podporu v roce 2013,
byl zpočátku nahlížen s nedůvěrou
přesto, že zkušenosti z podobných
historických měst dávno přinesly
v drtivé většině pozitivní ohlasy.
Třebovští tento trend potvrdili, a tak
jsme letos během července a srpna
opět viděli na dvorečkových programech sestavených ve spolupráci
Kulturních služeb a množství místních zájmových organizací desítky
spokojených a zaujatých návštěvníků. O jejich zábavu i poučení se
postarali třebovští sporovní střelci,
členové agility klubu, pracovnice
Domu dětí a mládeže, divadelníci
a další. Zájem a účast jak návštěvníků dvorečkových programů, tak členů organizačních a realizačních složek si zaslouží poděkování. Věřím, Dům dětí a mládeže je tradičním spolupracovnníkem Kulturže se v příštím roce budeme opět ních služeb v organizaci akcí, nechyběl tedy ani jako partner
v našem překrásném městě setká- všech tří ročníků Dvorečků. Letos s tématickým programem
vat nejen na tradičních pódiových S Machem a Šebestovou po hradech a zámcích. Foto: archív

Fotostrana
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Třebovské léto hravé i vážné obrazem

Prázdniny zahájila akce k pětiletému výročí projektu Hřebečské důlní stezky. Za skřítkem Hugem si to do udánského hvozdu namířili vskutku jen odvážní, a ti nelitovali. Chůze na chůdách, či úkoly na laně prověřily zručnost
a hbitost. Za rok opět nashledanou!
Foto: Dagmar Zouharová

Dukelská ulice ve druhém prázdninovém měsíci. Ještě do konce září si výměna havarijní kanalizace vyžádá trpělivost obyvatel a. třebovských motoristů. V ulici je současně nutné provést opravy vodovodního řadu - více viz
zpravodajský servis na str. 2
Foto: Dagmar Zouharová

Vybudování zkušebny leteckých motorů nepřineslo devízu jen pro její provozovatele. Stalo se dalším z příkladů revitalizace tzv. brownfields - opuštěných
nevyužívaných areálů či budov. Tentokrát z popela vstaly objekty sloužící v minulosti v Sušicích k zemědělské výrobě
Foto: archív

22

!!! SE BLÍŽÍ !!!
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Video
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Televizní magazín Moravská Třebová SRPEN 2015
http://www.vctv.cz/porady/tv-moravska-trebova
V srpnovém magazínu z města vysílaném
Východočeskou televizí V1 jsme pro vás
tentokrát připravili následující zajímavosti
a komentáře. Magazín je vysílán pravidelně
v premiéře třetí čtvrtek v měsíci, zhlédnout
ho můžete také přes odkaz na hlavní straně
www.moravskatrebova.cz.
Host: náčelník štábu VSŠ MO (Vojenská střední škola Ministerstva obrany) podplukovník Viliam BEKE.
Téma: Pozvánka na oslavy výročí 80 let existence
vojenského školství v Moravské Třebové
Reportáž: Otevření tubusů z věže radnice
Nenadálá událost, při níž došlo k zásahu bleskem
do věže moravskotřebovské radnice, měla kromě
poškození zařízení úřadu značného rozsahu také
zajímavý vedlejší efekt. Při pracích ve věži byly
vyzvednuty tubusy vložené tam předchozími generacemi. Jeden z nich je starý více než sto let, druhý
půlstoletí. Listiny v nich uložené byly slavnostně
vyzvednuty na denní světlo vedením radnice za přítomnosti členů komise památkové péče rady města
ve druhém srpnovém týdnu. Jako vždy v podobných případech je samozřejmostí následné přidání aktuálních informací o struktuře vedení města,
občanském zázemí a podobně. Nové listiny budou
opatřeny schránkou zajišťující dokonalou ochranu
pro jejich zachování našim následovníkům.
Kolaudace zkušebny motorů v Sušicích
Rozhodnutí ke zkušebnímu provozu objektu zkušebny leteckých motorů pro firmu EEA Tech Staré Město u Moravské Třebové vydal ve čtvrtek

Nabídka volných
pracovních míst
Do stánku s rychlým občerstvením
v Moravské Třebové přijmeme 2 slečny
jako obsluhu. Plat dohodou. Požadujeme
komunikativnost, spolehlivost, pozitivní
přístup k práci i lidem. Kontakt: p. Ráb
720 993 724, email: anypay@email.cz
Přijmeme vedoucí stánku rychlého občerstvení, který se nachází v Moravské Třebové. Plat dohodou plus procentuální podíl. Požadujeme samostatnost, flexibilitu,
cílevědomost, komunikativnost a pozitivní přístup k práci i lidem. Kontakt p. Ráb
720 993 724, email: anypay@email.cz

2. dubna 2015 odbor výstavby a územního plánování moravskotřebovského městského úřadu. Ve
čtvrtek 13. srpna byl objekt za přítomnosti vedení
města Moravská Třebová zkolaudován. Během
zkušebního provozu provedl investor montáž
ocelové konstrukce, do které budou uchycovány motory, následně byla několikrát prováděna
kontrolní měření hluku při výstupu ze zkušebny. Stavbu provázely petiční aktivity sušických
obyvatel, kteří se obávali nadměrného hluku při
výstupu z provozu. Zástupci města, stejně jako
vedení firmy, v současnosti většinu svých aktivit realizující v sousedním Starém Městě, se

Kolaudace letecké opravny se zúčastnili zástupci vedení města a samosprávné komise Sušice, vedení firmy EEA Tech Staré Město a senátor Radko Martínek		
Foto: Dagmar Zouharová

ZŠ Palackého v novém kabátě
Není snad nikdo, kdo by nezaznamenal, že se
naše škola během letošního roku změnila. Fasádní barvy jsou živé, dá se říci, že zpestřují
část města, ve které škola stojí. Barvy venkovní omítky však nejsou jedinou změnou, která na
budovách školy proběhla. Úpravy byly zaměřeny především na úspory energií a snížení emisí.
Od ledna 2015 totiž probíhaly na ZŠ Palackého dva projekty. První z nich se týkal zateplení všech budov a zároveň výměny oken v nich.
Byl dokončen k poslednímu dni července 2015.
Nazýval se Realizace úspor energie, ZŠ Palac-

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
3. 9. Jumping pro veřejnost od 16:30 do 17:30
hod. v malé tělocvičně ZŠ ČSA. Zveme rodiče
s dětmi a ostatní veřejnost na otevřenou hodinu
jumpingu. Můžete si vyzkoušet cvičení na trampolínkách – zveme zájemce o jumpingový kroužek. Akci pořádá DDM Maják a Lucie Slavíčková. Akce zdarma. Více na plakátech a webu DDM
10. 9. Šperky pro radost od 16:00 do 17:30
hod. v DDM. Výroba šperků pro veřejnost a zájemce o tento kroužek. Předškoláci v doprovodu

s místními před započetím výstavby opakovaně
setkávali, aby vysvětlili konkrétní fakta provozu
opravny. Opravna a zkušebna leteckých motorů
je zbudována v jedné z budov bývalého zemědělského, léta opuštěného a chátrajícího areálu.
Kromě rekultivace brownfields znamená projekt
výstavby zkušebny leteckých motorů nabídku
více než dvacítky pracovních míst.
Kontrola vjezdu do areálu domova pro seniory – viz str. 3 tohoto vydání
Záchranka na Třebovsku
Omezení služeb lékařů v regionu Moravskotřebovsko – více str. 1
(daz)

rodičů. Akce zdarma
Během září proběhne tradiční program v rámci
Evropského týdne mobility. Přespolní běh – obvodní kolo a Mini fotbal 8.–9. tříd. Podrobnosti
na plakátech, v propozicích nebo webu DDM.
DDM nově nabízí
Kopaná pro MŠ: v tělocvičně a na hřišti ZŠ
Palackého. Schůzky od 29. 9. každé úterý od
17:00-18:00 hod, vedoucí Martin Komoň.

kého, Moravská Třebová. Byl spolufinancován
EU, Fondem soudržnosti a Statním fondem životního prostředí ČR. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 128, 9 t/
rok a k úspoře energie cca 2331,5 GJ/rok. Celkové náklady činily 26 660 519 Kč, z toho byl
příspěvek EU 22 664 441 Kč, příspěvek 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, bazén byl vybaven novou
vzduchotechnikou, osvětlení v tělocvičnách a na
bazénu je také nově instalováno. V učebnách
byly vyměněny vodovodní baterie za úspornější. Součástí tohoto projektu je i centrálně řízené
vytápění ve všech prostorách. Během prázdnin
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 - se
chlubí novou malbou stěn.
Naše škola v letošním roce oslaví 40. výročí,
a tak je hezké, že tato „dáma v nejlepších letech“ dostala darem finanční prostředky pro její
zkrášlení. V další fázi rekonstrukce ZŠ Palackého se počítá s výměnou střešní krytiny. Přejme
jí tedy vše dobré do dalších let.
Květa Štefková, ZŠ Palackého 1351

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
Nová služba – balení knih, učebnic, sešitů
Od prvního září zavádíme novou službu, která
potěší zejména děti školou povinné a jejich rodiče. Snažíte se zabalit si učebnice a nedaří se Vám
na ně sehnat ty správné obaly, třeba proto, že
mají netypické rozměry? Doneste je do knihovny a my je obalíme za Vás! Knihy do rozměru
A5 včetně balíme za 5 Kč, větší za desetikorunu.
22. 9. Listování: Zpátky ve hře
Společně s Kulturními službami MT Vás srdečně zveme na Listování - divadelní představení
s knihou v ruce. S knihou Zpátky ve hře populárního českého autora Michala Viewegha vystoupí Alan Novotný a Markéta Lánská. Představení
začíná v 18:30 ve dvoraně muzea. Vstupné 80
Kč, předprodej v kulturních službách.
1. 7.–30. 9. Sestry Sopouškovy: perem a štětcem
Výstava moravskotřebovských rodaček Jarmily
a Markéty Sopouškových bude k vidění již jen
měsíc. Přijďte si prohlédnout jejich perokresby
a kolorované perokresby! Přístupno v půjčovní
době knihovny.
16.–22. 9. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Půjčovní výstava literatury k 14. ročníku kam-

paně Evropský týden mobility (16.–22. 9.)
a Evropský den bez aut (22. 9.), které v ČR
koordinuje Ministerstvo životního prostředí.
Motto letošní kampaně je Vyber. Změň. Zkombinuj.
Knihovna u vody
Připomínáme, že až do konce plavecké sezóny si
pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete
zpestřit četbou. U pokladny aquaparku je umístěna knihovnička s knihami a časopisy, které si
můžete půjčovat, číst nebo třeba vyměňovat. Na
své si přijdou děti i dospělí, muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek.
Knihovna dětem
1.–30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček
vhodných pro opakování a procvičování učiva
základní školy – matematika, český jazyk, vlastivěda, zeměpis, historie aj. Přístupno v půjčovní
době dětského oddělení.
1.–30. 9. Léto
Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Staré Město. Výtvarná díla si můžete prohlédnout na dětském oddělení v půjčovní době.

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Mateřské centrum bude v provozu až od pondělí
21. září z důvodu rekonstrukce prostor. Provozní
doba - pondělí, úterý, středa: 8:30 hod.–12 hod.

Prostory přízemí fary včetně kompletně vybavené kuchyně lze pronajmout (max. 30 osob). Info
na tel. 736 609 318.
(zr)

Středisko česko-německého porozumění připravuje
Čarovné kouzlo nití
Výstava ručně paličkované krajky Mohelnického spolku ručních řemesel bude otevřena od
úterý do pátku od 9 do 12 a od 14 do16 hodin
do konce září.
Kurzy němčiny
Na nový školní rok připravuje středisko kurzy
pro studenty i dospělé pod vedením zkušených
lektorů němčiny. Aktivujte své pasivní jazykové znalosti, osvěžte si svoje znalosti a doplňte své jazykové mezery. Podrobné informace
a přihlášky na adrese: Společnost česko-německého porozumění, Svitavská 18, 571 01 Morav-

40 let ZŠ Palackého
V letošním roce – 1. září – uplyne 40 let od doby,
kdy přišli první žáci do nově postavené školy
v ulici Palackého. Ani se nechce věřit, že je to
už 40 let. Za tu dobu prošla škola mnoha úpravami. Ta poslední a největší právě probíhá letos.
Ve škole se vystřídala celá řada pracovníků, ať
už pedagogů či provozních zaměstnanců. Školu
opustily za tu dobu tisíce žáků. A proto jsme se
rozhodli připomenout si tuto událost v listopadu
2015. Slavnostní akademií žáků, dnem otevřených dveří a srazy tříd bývalých žáků. O přípravách a průběhu oslav budete informování během
měsíce října a listopadu na stránkách zpravodaje
města.
Přípravný výbor oslav

ská Třebová, tel. 461 316 304, email: bgz-mtrebova@seznam.cz.
Taneční kurzy
Připravuje opět Hřebečský folklórní taneční soubor. Při dostatečném počtu zájemců poběží kurz
každý pátek ve středisku (muzeum, I. poschodí).
Zájemci se mohou nahlásit na výše uvedené adrese.
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1. 8.–30. 9. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte
celá třída a Kdo čte, ten se nenudí, pořádaných
knihovnou ve školním roce 2014/2015.
18. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2015/2016 vyhlašuje Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové již 18. ročník soutěže
Čte celá třída. Smyslem soutěže je podporovat
a rozšiřovat čtenářskou gramotnost dětí základních škol. Soutěž je určena třídním kolektivům základních a speciálních škol a víceletého
gymnázia. Podmínky soutěže a přihlášku lze
získat v dětském oddělení knihovny. Přihlášku a seznam žáků se základními údaji je třeba
odevzdat do 30. 9. v dětském oddělení městské
knihovny.
Soutěž bude trvat od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2016.
Výpůjční doba
Současně se začátkem školního roku se vracíme
k běžné výpůjční době, tedy budeme se na Vás
těšit v těchto časech:
Dospělé oddělení:
po-čt: 9:00–17:00 hod.
so: 9:00–12:00 hod.
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod.
so: 9:00–12:00 hod.
Studovna:
po-čt: 9:00–17:00 hod.
Připravujeme na říjen
Lampionový průvod a také rodinné představení
z cyklu Listování: Manolito Brejloun

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
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St
18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 7. 9.
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 9. 9.
v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb. Půjčovna kompenzačních pomůcek PO-PÁ od 7:0015:30, tel. 734 797 498.
Dny charity
V letošním roce slavíme 20 let od založení Charity v Moravské Třebové. Celý průběh oslav bude
zveřejněn na plakátech. Součástí oslav bude i benefiční koncert, ke kterému se účinkující prof.
PhDr. Miloš Schnierer vyjádřil: „Snad nemůže být
ušlechtilejšího záměru k jubilejní příležitosti než
hudba a zpěv. Obě pěvkyně koncertu, velmi úspěšné absolventky Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Kateřina Hloušková
a Lucie Pudilová, k této příležitosti nabízejí reprezentativní výběr ze svého repertoáru. Věříme, že
koncert může důstojně oslavit záměr pořadatelů
– oslavu jejich humanitární práce.“

DS Domeček
Pracovníci s klienty se vypravili za poznáním
tentokrát do Jevíčka a výlet si i přes tropické počasí užili.
STD Ulita
S klienty se snažíme v rámci terapie zpříjemnit
i parné dny letošního léta. Již jsme vyzkoušeli
přípravu ledové kávy, ovocných koktejlů a jiných osvěžujících receptů. Toto téma bylo zakončeno návštěvou místního aquaparku. U některých se jednalo o první návštěvu.
Centrum pěstounské péče
Daří se nám rozvíjet aktivity spojené s centrem
pěstounské péče a velmi nás těší, že přibývá dětí,
které mohou vyrůstat v náhradní rodině a nemusí být v ústavní výchově. Na podzim pracovníci
CPP chystají opět zajímavé přednášky. Více na
facebooku a webových stránkách.
Školákům úspěšný vstup do školního roku přejí
zaměstnanci OCHMT.
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Pozvánky

Program Dnů česko-německé
kultury 2015
Pátek, 18. září v 16 hodin příjezd zahraničních hostí, večerní přátelské
posezení v třebovských restauracích
Sobota, 19. září slavnostní zahájení Dnů česko-německé kultury
Dopoledne tradiční Hřebečské exkurze
15:00 hod. varhanní koncert ve farním kostele s Martinem Jakubíčkem,
zpěv: Lomnický sbor se sbormistryní Barborou Pavlišovou
18:00 hod. Jazyk a kultura spojuje – srdečně vítáme!
20 let Hřebečského folklórního tanečního souboru
Pestrý kulturní program s dívčím tanečním souborem ze Staufenberku,
tanečním souborem Jitřenka, pěveckým sborem z Krnova a Hřebečským
tanečním souborem (dvorana muzea)
Po programu zve k tanci a poslechu Swingový orchestr Františka Zeleného
Neděle, 20. září
9:30 hod. Česko-německá mše v kostele sv. Mikuláše v Rychnově. Posvěcení opravené pamětní desky Jakoba Franze
15:00 hod. Kouzlo paličkované krajky
Premiéra výstavy s malou módní přehlídkou/SČNP
18:00 hod. Slavnostní koncert s Katkou Hlouškovou - Dostálovou,
klavírní doprovod Lenka Zahradníková. Pěvecký sbor Dalibor/Svitavy
a Smíšený pěvecký sbor Lanškroun (dvorana muzea)
Pondělí, 21. září v 19 hod. německý film ve spolupráci s Kulturními službami Mor. Třebová
Úterý, 22. září ve 14:00 hod. Stůl stálých hostí, německý film pro pamětníky dle výběru/SČNP
Středa, 23. září v 10:00 hod. William Shakespeare – Sonety. Program
pro studenty s Martinem Hilským a Danielem Dobiášem
		

Změna programu vyhrazena

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

Usnesení z 25. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24. 8. 2015 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města
Rada města schvaluje:

845/R/240815
Předložený program schůze rady města.
846/R/240815
Předložená opatření a řešení k doporučením finančního výboru zastupitelstva města, uvedeným
v zápisech ze dne 15.06.2015 a nezodpovězeným
ze zápisů ze dne 02.03.2015 a 20.04.2015.
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
847/R/240815
Předložená opatření a řešení k doporučením kontrolního výboru zastupitelstva města, uvedeným
v zápisu ze dne 10.06.2015.
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
848/R/240815
Negativní stanovisko vedení města k podnětu
členky zastupitelstva Ing. Blahové z 22.06.2015
doplnit výsadbu zeleně na Knížecí louce o ovocné stromy.
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
849/R/240815
Rozpočtové opatření č. 4/2015 rozpočtu města –
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu
města na základě individuální žádosti na úhradu
podílu nákladů na pořízení elektrické tříkolky
pro zdravotně postižené. Dotace bude uhrazena
z provozní rozpočtové rezervy.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
850/R/240815
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč na úhradu
podílu nákladů na pořízení elektrické tříkolky
pro zdravotně postižené v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
851/R/240815
Čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová
k nákupu automatické průmyslové pračky DSH
10 E s kapacitou 10 kg prádla v  pořizovací ceně
122.210 Kč včetně DPH.
Z: Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb
města
852/R/240815
Bezplatné použití znaku města Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, za účelem uvedení
znaku města na pozvánce a programu agenturou
připravovaných seminářů „Dotační možnosti pro
obce v období 2014 – 2020“.
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
853/R/240815
Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na
1. byt č. 5 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č.
o. 7 v Moravské Třebové s platností od 1. 9.
2015
2. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č.
o. 7 v Moravské Třebové s platností od 1. 9.
2015
3. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č.
o. 124 v Moravské Třebové s platností od 1.
9. 2015
4. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3
v Moravské Třebové s platností od 1. 9. 2015
s podmínkou úhrady závazků vůči městu před
podpisem dodatku nájemní smlouvy
5. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s platností
od 1. 9. 2015
6. byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č.
o. 7 v Moravské Třebové s platností od 1. 9.
2015

7. byt č. 18 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské
č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 1.
9. 2015
8. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s platností
od 1. 9. 2015.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
854/R/240815
Úpravu pachtovní smlouvy č. OMM 8/15, předmětem které je změna užívání části pozemků
parc. č. 1482/7 o výměře 21 m2 a části pozemku
parc. č. 1481/5 o výměře 20 m2 tak, že uvedené
pozemky budou využity ke stavbě posezení.
Pachtovné bude upraveno dle usnesení rady
města č. 1737/050405, bod 8.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
855/R/240815
Záměr směny pozemku parc. č. 2826/8 o celkové
výměře 3.838 m2, (jedná se o cca 2.993 m2), orná
půda a pozemku parc. č. 2826/1 o celkové výměře 43.380 m2, (jedná se o cca 1.821m2) z vlastnictví města v obci a kat. území Moravská Třebová, Třešňová alej za pozemek parc. č. 2936/3
o výměře 2.721 m2 druh pozemku orná půda
v obci a katastrálním území Moravská Třebová,
ul. Svitavská.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
856/R/240815
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2826/7
o výměře 10.858 m2, (jedná se cca o 4.563 m2)
druh pozemku orná půda v obci a kat. území
Moravská Třebová, Třešňová alej.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
857/R/240815
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za
účelem zřízení a provozování vodovodní přípojky
v obci a katastrálním území Moravská Třebová
na pozemcích p. č. 2556/12 a 1616/1. Rozsah
věcného břemene je vyznačen v geometrickém
plánu č. 2710-44/2015, který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou
jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši
2.536 Kč včetně DPH v zákonné výši na dobu
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy
uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
858/R/240815
Uzavření smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou,
na základě plné moci, Miroslavem Kobzou,
K energo s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563
01 Lanškroun a Městem Moravská Třebová se
sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská
Třebová, která zajišťuje souhlas a podmínky
Města Moravská Třebová se zásahem do pozemků, komunikací a chodníků na ulicích Svitavské,
Jiráskově a Západní v Moravské Třebové za
účelem výměny vn kabelů, dle předloženého
návrhu.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
859/R/240815
Uzavření předložené smlouvy o zapojení podnikatele Karla Plisky, Sušice 135, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 60893044, jako spolupracujícího
subjektu do systému na základě platné Obecně
závazné vyhlášky města Moravská Třebová č.
2/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

860/R/240815
Uzavření předložené smlouvy o zapojení sběrové firmy SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o.,
Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO:
27755789, jako spolupracujícího subjektu do systému na základě platné Obecně závazné vyhlášky
města Moravská Třebová č. 2/2015, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Moravská Třebová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
861/R/240815
Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku
Výběr servisního technika / servisní společnosti na provádění pravidelného servisu kotlů
VIESSMANN pro 4 příspěvkové organizace
města Moravská Třebová firmu I-THERM spol.
s r.o., Přerovská 678/45, 77900 Olomouc, IČO:
60323825.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
862/R/240815
Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení na veřejnou zakázku Výběr servisního
technika / servisní společnosti na provádění
pravidelného servisu kotlů VIESSMANN pro 4
příspěvkové organizace města Moravská Třebová
s firmou I-THERM spol. s r.o., Přerovská 678/45,
779 00 Olomouc, IČO: 60323825, dle předloženého návrhu.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
863/R/240815
Uzavření Závěrkového listu s vítězem výběrového řízení firmou CENTROPOL ENERGY, a.s.,
IČO: 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1,
400 01 Ústí nad Labem, na dodávku elektřiny
v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
v napěťové hladině vysokého napětí pro město
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost od 01.01.2016 do
31.12.2016.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
864/R/240815
Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Demolice a výstavba mostu u sběrového dvora v Boršově“ firmu, PROFISTAV Litomyšl,
a.s., Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01, IČO:
27742741.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
865/R/240815
Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení na veřejnou zakázku „Demolice a výstavba
mostu u sběrového dvora v Boršově“ s firmou
PROFISTAV Litomyšl, a.s., Litomyšl, Tyršova
231, PSČ 570 01, IČO: 27742741, podle předloženého návrhu.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
866/R/240815
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
ORM 0006/15 na akci „Oprava kanalizace ul.
Komenského – Jiráskova Moravská Třebová“
s firmou Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
28771346, podle předloženého návrhu.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
867/R/240815
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
ORM – 0088/14 na akci „Realizace úspor energie ZŠ Palackého, Moravská Třebová“ s firmou
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180
00 Praha 8, IČO: 00014915, podle předloženého
návrhu.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
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868/R/240815
Uzavření smlouvy o dílo předmětem které je
rekonstrukce válečného hrobu Adolfa Cihláře
na hřbitově na Křížovém vrchu v Moravské
Třebové mezi městem Moravská Třebová a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., IČO
25970399, Zahradnická 1412/21, Moravská
Třebová, dle předloženého návrhu.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
869/R/240815 Schválit souhrnnou rozpočtovou
úpravu č. 5/2015 rozpočtu města, kterou budou
změněny závazné ukazatele na rok 2015 takto
(v tis. Kč):
a) závazné ukazatele stanovené radě města
viz Tab. 1
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
viz Tab. 2
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města:
877/R/240815 Schválit prodej stavebního pozemku
parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bytového domu č. p. 219 část Město, ul.
Krátká č. o. 6 za vzájemně sjednanou kupní cenu
ve výši 644.800 Kč, kterou kupující uhradí před
podpisem kupní smlouvy.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města vyhlašuje:

878/R/240815
V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové
řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště u obchodního centra Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
-- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, IČO: 60838744
-- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.
495/58, 37004 České Budějovice, IČO:
48035599
-- M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03
Pardubice, IČO: 42196868
-- S-a-M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104

-- VINA Prostav s.r.o., Na okruhu 386/19, Písnice, 142 00 Praha 4, IČO: 24275018
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 bez DPH – 100%
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
879/R/240815
V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové
řízení na veřejné zakázku: „Obnova střechy na
družině – ZŠ Palackého, Moravská Třebová“
a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
-- Miroslav Lopour, Piaristická 136/3, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 16207203
-- MATI - Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 11
Koclířov u Svitav, IČO: 25969161
-- Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 47486180
-- Josef Šťastný, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442
-- KOLP, s.r.o., Kamenná 1016/4b, Štýřice, 639
00 Brno, IČO: 60110066
2. Hodnotící komisi ve složení:
-- JUDr. Miloš Izák – člen, Ing. Pavel Brettschneider – náhradník
-- Ing. Daniela Blahová – člen, Miroslav Jurenka – náhradník
-- Ludmila Lišková – člen, Karel Musil – náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
-- celková nabídková cena bez DPH – 100 %
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města bere na vědomí:

880/R/240815
Předloženou informaci o plnění usnesení rady
a zastupitelstva města.
881/R/240815
Předložený rozbor hospodaření města k 30. 6. 2015.

Tab. 1 (v tis. Kč)
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM
Financování:
Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových
fondech)
Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na projekt EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací
Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci
projektu OUSB
Celkové rozpočtové zdroje
Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM
Financování:
Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků splátky jistiny úvěrů a půjček
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a
výdajů
Celkové rozpočtové potřeby
rozdíl mezi zdroji a potřebami
Tab. 2 (v tis. Kč)
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21
Kulturní služby města Moravská Třebová

Usnesení rady města

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

rozpočet
2015
před úpravou

úprava
rozpočtu

rozpočet
2015
po úpravě

233 340,00

7 500,00

240 840,00

10 260,00

700,00

10 960,00

2 050,00

0,00

2 050,00

90,00

0,00

90,00

245 740,00

8 200,00

253 940,00

239 790,00

8 200,00

247 990,00

5 950,00

0,00

5 950,00

0,00

0,00

0,00

245 740,00
0,00

8 200,00
0,00

253 940,00
0,00

dotace 2015
před úpravou
2 100,00
1 590,00
8 360,00

úprava dotace
129,22
251,94
15,00

dotace 2015
po úpravě
2 229,22
1 841,94
8 375,00

882/R/240815
Předloženou informaci starosty města o provozování městské dopravy městem Litomyšl.
883/R/240815
Vítěze výběrového řízení firmu CENTROPOL
ENERGY, a.s., IČ: 25458302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, na dodávku
elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
pro město Moravská Třebová, jeho příspěvkové
organizace a obchodní společnost od 01.01.2016
do 31.12.2016.
884/R/240815
Předložené informace o možnosti a podmínkách
pro umístění restaurace se zahrádkou na náměstí
T. G. Masaryka.
885/R/240815
Předloženou zprávu o probíhajícím jednání ve
věci prodeje bývalého areálu Miltry na ulici
Jiráskově a doporučuje v jednání pokračovat.

Rada města ukládá:

886/R/240815 Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje
části pozemku parc. č. 2826/7, druh pozemku
orná půda v obci a kat. území Moravská Třebová,
Třešňová alej, o ceně ve výši 120 Kč/m2.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 21.09.2015
887/R/240815
Vedoucí odboru majetku města a komunálního
hospodářství jednat s Pavlínou Hofmanovou
o přidělení menšího bytu.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 19.10.2015

Rada města zmocňuje:

886/R/240815
Vedoucího odboru vnitřních věcí k uzavírání
a podpisu licenčních smluv o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
o. s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6
– Bubeneč, IČO: 63839997, předmětem kterých
je:
1. užití hudebních děl v rámci občanského
obřadu
2. užití hudebních děl pomocí reprodukčních
přístrojů
3. užití hudebních děl výlučně k poslechu – reprodukovaná hudba

Rada města ruší:

888/R/240815
Své usnesení č. 755/R/290615, kterým doporučila
zastupitelstvu města schválit prodej stavebního
pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bytového domu č. p. 219 část
Město, ul. Krátká č. o. 6 za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 644.800 Kč, kterou kupující
uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města:

889/R/240815
Projednala stížnost ze dne 5. 8. 2015 na provoz
studovny v Městské knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a dále na nemožnost
zapůjčení notebooku tamtéž. Rada města přijala
závěr, že stížnost je nedůvodná.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
890/R/240815
Stahuje z jednání tisk č. 25, Změna loga Kulturních služeb města Moravská Třebová.
V Moravské Třebové 24. 8. 2015
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Sport
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Cykloman 2015 připsal další dva vítěze
Třebovští cyklisté nezaháleli ani o prázdninách. Nejprve orientační závod dvojic, poté „televizní“ hltání L. Königa na Staré dámě (TdF) a jeho radosti, že
byl součástí týmu celkového vítěze (SKY), následně
další dva podniky již kultovního seriálu Cykloman.
Papírák má po roce opět stejného vítěze
Třebovský aquapark ožil o víkendu opět dlouho očekávanou sportovní show, legendárním Papírákem.
Propojení cyklistiky, běhu a získalo dost příznivců.
Důležitou součástí byl i dětský Cyklománek (30).
Spokojeno bylo i 500 návštěvníků aqaparku, kteří
hodinu sledovali klání sportovců. Mnozí nepomýšleli na vítězství, jen si přijeli zazávodit a střetnout
s kamarády. Tomu odpovídalo i klima srpnového
odpoledne. Samozřejmě nechyběla ani početná elitní
skupina (včetně pořadatele, bývalého účastníka ME
v triatlonu Štěpaře), která se netajila úsilím zvítězit
a připsat si body. Na 15. ročníku Papíráku - triatlonu (pátý závod seriálu Cykloman 2015) zvítězil ze
šedesáti startujících Michal Rotter. V tomto závodě
vypsali pořadatelé kratší distance, když závodníci
plavali v místním aquaparku 200 m, na kole (M. Třebová - Nová Ves a zpět) ujeli 16 km a závod dovršili
během na 3 km. Tedy kratší trasy pro každou kategorii zvlášť, ale nic odpočinkového, což potvrdili i dva
nizozemští účastníci.
O všem rozhodl bicykl
Logicky v plavání (4 minuty) nebylo možné ztratit
tolik, než bylo možné získat při cyklistické dvace-

timinutovce. Závěrečný běh byl pak nejnáročnější,
pro některé doslova utrpením (vyčerpání značné),
i když jiní dokázali své umístění naopak vylepšit.
Had borců po plavání byl dost rozdrobený. Za dětskými kategoriemi vystřelili v těsném sledu Rotter,
Štěpař a Nakládal. Klasická stíhačka nadějných juniorů (Kobelka, Konig G., Stupka, Rotterová) byla
poznamenána většinou sólovými jízdami závodníků. K depu po klasické trase dorazil s luxusním více
než minutovým náskokem jako první Rotter, jemuž
se podařilo předjet pouze Kobelku, zatímco favorit
Štěpař zůstal třetí. Vsadil na běžecké dostihy, přesto si už nepolepšil. Naopak vítěz i v běhu pak svůj
solidní náskok potvrdil. „Bylo to jiné než v loňském
roce, každý jezdil a běhal „za svý“. Já si věřil a vyšlo
to, spokojenost tedy na místě.“„Byla to Michalova
exhibice, v současné formě je prakticky nedostižný,
neporazitelný,“ glosoval v cíli Štěpař.
Sportovní show plné zajímavostí
Duel „rytíř vs. králové“, tj. Michal Rotter vs. Leopold
König vyzněl jasně pro prvně jmenovaného. L. König
st. skončil na 15. místě, třebaže měl k ruce dalšího
„krále“ Königa Gabriela, který se po famózním výkonu vklínil až do první šestky v absolutním pořadí. Vítaným zpestřením byl výkon třebovských druholigových atletů (5), kteří dosáhli rovněž na místa v TOP
10 (Nárovec sedmý, Schram devátý). Nejlepší ženou
dle očekávání byla Rotterová Aneta (1996), když zaostala necelých pět minut za svým otcem.
(mt)

Rozpačitý rozjezd fotbalistů
Po krátké letní přestávce, vyplněné sporadickou přípravou (měla být intenzivní), zahájila nová sezóna
2015/2016. A přiznejme, že poněkud rozpačitě, může to
být důsledek korekcí poznamenané přípravy, stejně jako
signál latentních složitějších problémů. Po vítězství nad
Litovlí (2:1) měla příprava finalizovat účastí v třech kolech O pohár hejtmana Pardubického kraje. Na rozdíl od
okresních rivalů zůstal SKP Slovan na štítě už na začátku, když jeho hra v prázdninovém rozmaru na hřišti A-třídního Sokola Pomezí dopadla neslavně, resp. těžkou
porážkou 5:0. Předseda oddílu M. Tylšar před sezónou
sdělil: „Tři hráči ubyli, v kádru je řada nových, talentovaných kluků. Soutěž bude složitá, k favoritům lze počítat týmy sestoupivší z divize. Za úspěch považuji, pokud
se nás nedotknou sestupové problémy.“
Před startem nové sezóny
Realizační tým – trenér: Ladislav Kučerňák. Vedoucí
mužstva: Václav Procházka. Sekretář: Lubomír Krenar.

Změny v kádru – příchody: Nováček, Škranc, Dokoupil
(z dorostu), Trefil, Linhart (Jevíčko) – návrat z hostování, Novák, Vančura, Masopust – prodloužení hostování.
Odchody: Okleštěk (Mohelnice) – konec hostování, Zapletal (Nové Sady) – konec hostování, R. Šatník (konec
aktivní činnosti).
Soupiska – brankář: Lukáš Vykydal (1985). Obránci: Adam Škranc (1996), Martin Vančura (1990), Tomáš Novák (1993), Radek Novotný (1986), Jan Rázl
(1985), Jan Marek (1994). Záložníci: Tomáš Staněk
(1985), Michal Sedláček (1990), Jan Dokoupil (1996),
Martin Trefil (1992), Jiří Strouhal (1983). Útočníci:
Lukáš Masopust (1980), Robin Polák (1988), Michael Nováček (1996), Jiří Linhart (1991), Štěpánek Petr
(1991).
Dorost byl a je na tom o něco lépe. Po odchodu starších
hráčů byl kádr doplněn, cílem bylo sehrát tým, aby vykazoval loňské výsledky. „Výsledky v přípravných zá-

V duatlonu potvrdili favorité svou formu
Na fotbalovém stadionu Sokol Kunčina odstartoval
šestý závod seriálu Cykloman. Powerman, pořádaný
kunčinskými Čerty, odmazal oproti Papíráku, plavání,
zato zvýraznil střídání kolo-běh. Běh měřil 3 km a byl
včleněn mezi dva bikerské úseky po 12 km. „Nebyl
to nijak příznivý lehký závod, profil nebyl rozhodně
rovinatý, i v suchu technicky náročný, v necyklistickém parnu pro mnohé utrpení,“ zhodnotil pořadatel R.
Richter. Propustnost trati odolala náporu bikerů, jichž
bylo méně (40), včetně minima přespolních - jejich
absence jde na vrub horkého počasí, v němž bylo lepší
zůstat u vody, někteří vzali za vděk osobní podporou
L. Königa jr., který zvítězil ve stejný čas v královské
etapě Czech Cycling Tour. Od počátku závodu se starala o tempo silná osmičlenná skupina, další závodníci
se seřadili s většími či menšími časovými rozestupy
za nimi. Nejlépe zvládala nástrahy trati šestice bikerů, jejichž závěrečný pohled do výsledkové listiny byl
velmi příjemný. Při prvním střídání byl rovnocenný
tandem Rotter (loňský vítěz) - Pocsai, minutovou ztrátu měla dvojice Štěpař - Schön, dalším adeptům na
vítězství (Kadidlo, Doležel, junioři Smékal, Kobelka)
chyběla ke spokojenosti další minuta. Běh se uká-

zal být v mnoha směrech rozhodující: pozdější vítěz
v něm získal nepatrný náskok, blíž k čelu poskočili
výborní běžci Štěpař, Kadidlo, Kobelka. V závěrečné
fázi (kolo) pak rozhodovala fyzická kondice, vytrvalost a vůle po vítězství. Za suverénním Pocsaiem se
ostatním vršily sekundy, takže cílová rovinka už nebyla ke spurtu potřebná. V pozici vedoucí závodnice
mezi ženami se dostala do cíle Eliška Bílková. „To vedro bylo brutální, až nesnesitelné. Pro všechny ovšem
stejné, takže rozhodovala trénovanost a fyzická kondice,“ dodal třetí v cíli P. Štěpař. „Kunčina je pro mě
vždy srdeční záležitost, naplnil jsem své předsevzetí.
Jelo to samo, ani nevím proč,“ skromně poznamenal
vítěz. Prolomil časovou hranici 1:20 (rekord; průměrná rychlost 23:34 km/h). Vyrýžoval tak důležité body
do celkového pořadí seriálu, leč z notné dávky bodů
se radoval i Rotter, jehož role potencionálního obhájce
titulu je patrně již předznamenána. Rodiče povzbuzovali při bojovném závodě Cyklománek své ratolesti
(35). Děti se netajily příjemně a sportovně stráveným
dopolednem. „Byl to zajímavý závod, ostatně jako
vždycky,“ dodala Jana Matoušková, jíž výkon stačil
na 3. místo ve své kategorii.
(mt)
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Fotbal
5. 9. 9:30 KP Starší žáci - Polička
13:00 OP Mladší žáci - Kunčina
6. 9. 17:00 A muži (KP) - Hlinsko
12. 9. 14:00 Dorost (KP) - Hlinsko
19. 9. 9:30 KP Žáci starší - Libchavy
13:30 OP Žáci mladší - Moravice
20. 9. 16:30 A muži (KP) - Žamberk
27. 9. 16:30 A muži (KP) - Holice
Hokej
Přátelská utkání před začátkem sezóny
2015/2016
SO 5. 9. 18 hod. HC Slovan - HC Kroměříž
SO 12. 9. 18 hod. HC Slovan - HC Hlinsko
NE 13. 9. 17 hod. HC Slovan - HC Blansko
V druhé polovině září jsou plánovány ještě
dva zápasy s Chocní
Stolní tenis
Slovan M. Třebová A (divize)
26. 9.
9:00 MT A - Holice B
27. 9.
13:30 MT A - TTC Ústí n/O. B
Volejbal
19. 9.
10:00 a 13:00 VK M. Třebová
A - VK Litomyšl A
Atletika
19. 9. - 13. ročník Moravkotřebovské víceboje
Cyklistika
12. 9. Babí léto (8.závod seriálu Cykloman 2015). Start 14,00 fotbalové hřiště
SKP Slovan, prezentace do 13:30
(mt)

pasech se nechlubíme, naší ambicí je ovšem hrát v horní polovině tabulky,“ komentoval trenér P. Václavek.
Jak se dařilo v 1. mistrovském kole:
KP muži (Tlapnet) - Spartak Polička - SKP Slovan M.
Třebová 2:0 (1:0) ČK - Novotný; obě branky domácí
z PK
KP dorost SKP Slovan - Česká Třebová 3:6 (3:3)
III. třída Třebařov - M. Třebová B 2:4, M. Třebová B Boršov 5:2				
(mt)

Program činnosti Klubu
českých turistů

3.–6. 9. Nenáročné putování na kole oblastí Západní
Čechy – Chebsko, včetně pěšího výletu na Klínovec.
Doprava osobními auty. Podrobnosti pro přihlášené účastníky v propozicích akce. Zajišťuje J. Schneeweiss
5. 9. Spoluúčast na zabezpečení prezence DP Pochod
po dálničním tělese R43, pořádaného KČT Boskovice, která proběhne v době od 8 do 9 hod. na nádvoří zámku v Mor. Třebové. Akce je určena pro pěší
i cykloturisty. Startovné: 30 Kč. Cíl pochodu i cyklojízdy je v Mladkově u Boskovic. Odjezd zájemců
o společnou cyklojízdu v 9 hod. z nádvoří zámku. Zajišťuje P. Harašta
9. 9. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru
KČT od 19 hod. Příprava programu na říjen a doplnění informací k oblastnímu zájezdu do Podyjí.
17.–20. 9. Oblastní zájezd Podyjí. Pěší putování
v oblasti Vranova nad Dyjí s vycházkou v Rakousku.
Podrobnosti pro přihlášené účastníky v propozicích
akce, příp. na schůzce 9. 9.
26.–28. 9. Třídenní poznávání Pováží (SK). Doprava
osobními auty. Podrobnosti pro přihlášené účastníky
v propozicích akce. Zajišťuje J. Schneeweiss
Připravujeme: 10. října autobusový zájezd na
Burčákový pochod. Putování osadou vinných
sklepů Šidleny u Milotic, s možností pokračovat v pochodu směrem Dubňany a dále do Mutěnic v délce do 15 km. Podrobnější informace ve vývěsce KČT. Dílčí upřesnění na měsíční
schůzce nebo internetových stránkách odboru:
www.kctmt.webnode.cz
KČT MT
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Vítězná tažení travních lyžařů pokračují

Popáté v historii hostili čeští travní lyžaři nejprestižnější soutěž mladých závodníků - juniorské mistrovství světa. Češi patřili ve Štítné nad
Vláří k největším favoritům, což nakonec ve
všech soutěžích (Super G, kombinace slalom +
obří slalom, slalom) dokázali. Do nabité české
reprezentace se po pěti letech dostal moravskotřebovský lyžař Václav Mačát. Ve svém prvním
startu v juniorské kategorii, mezi 40 závodníky
z 11 zemí světa, nezklamal, vedl si velmi dobře.
Superobří slalom zajel v sedmnáctém nejrychlejším čase, ve slalomu byl ještě lepší, čímž se
v součtu časů umístil mezi patnáctkou na světě
(12. místo). Nejlépe se mu dařilo v obřím slalomu, jeho 9. místo je tak dalším skvělým úspěchem travních lyžařů v Moravské Třebové. Tým
české reprezentace pod trenérským vedením Daniela Mačáta vybojoval celkem 9 cenných kovů.
„Jsem absolutně spokojený,“ zhodnotil úspěšný
šampionát. Také mezi žáky kralují čeští travaři.

Po sérii závodů v jednotlivých zemích se finále
Mezinárodního žákovského poháru uskutečnilo
v rámci GRASSKI campu v Olešnici v Orlických horách. Jestliže do té doby získala česká
reprezentace úctyhodný počet vítězství v jednotlivých kategoriích (29), jejich počet před domácím publikem zmnožila až na 35 zlatých medailí. Česká republika v tvrdé konkurenci zvítězila
mezi národy a ovládla pět z osmi kategorií Mezinárodního žákovského poháru FIS. Neztratili
se ani třebovští - v nejmladší kategorii Bambini
do 10 let získala Aneta Kasalová stříbro, mezi
mladšími žákyněmi se na nejvyšší pódiový stupínek vyšplhala Šárka Abrahamová. „Zájem
o travní lyžování stoupá především mezi žáky,
a to je vždy pozitivní. Jen nesmíme usnout na
vavřínech a snažit se svoji základnu stále rozšiřovat, a to nemyslím jen u nás, ale po celém
světě,“ konstatoval reprezentační trenér žákovského výběru Pavel Ivánek.
(dm)

Narozeniny Agility klubu při DDM Moravská Třebová
Letos v březnu oslavil Agility klub při DDM V Moravské Třebové už 10. narozeniny. Dárek, který dostal, byl jedinečný - oplocené cvičiště. Tímto bychom chtěli poděkovat městu Moravská Třebová
za finanční podporu a SDH Sušice za uvolněný
prostor, který nám byl poskytnut. Za deset let trvá-

ní prošlo klubem hodně členů a uspořádalo se nemálo ukázek pro širokou veřejnost. Závodní týmy,
které reprezentovaly nejen klub, ale i naše město,
se velmi často umístily a stále umísťují na předních místech v závodech. Letos klub pořádá už 3.
ročník neoficiálních závodů v agility. Tímto zveme

Futsalisté se připravují na ligová klání
Skvělé výkony futsalistů v uplynulé sezóně
2014/2015 - 3. místo ve Vč. lize a zejména účast
ve finále Čs. poháru - katapultovaly moravskotřebovské „býčí hlavy“ do celostátní ligy, jíž
načnou druhou pětiletku své existence (první
sezóna 2010/2011). Šestá sezóna oddílu, který
je součástí ASPV TJ SLOVAN, bude v lecčems
nová hned z několika důvodů:
poprvé nejvyšší celostátní soutěž (FUTSAL
LIGA). Seznam účastníků znamená samé zkušené a ostřílené subjekty: Chemcomex Praha,
Gioia B2Balance Brno, VPS Novabrik Polička,
SMR Plus Zlín, FK Adria Nový Bor, FC Družba
Vysoké Mýto, Bombarďáci Větřní, SK SICO SC
Jilemnice, Šakalí hněv Moravská Třebová, Futsal Praha

poprvé vlastní - domácí turnaje - při neexistenci potřebné haly budou ligu hrát třebovští v Litomyšli, kam jste všichni zváni - je to blízko,
takže všichni fanoušci mohou na domácí zápasy
přijet. Je tam moderní hala s kapacitou 200 lidí,
která splňuje všechna kritéria poprvé s rezervou
v zádech; B mužstvo bude účinkovat ve Východočeské krajské lize. Tak příznivě se dosavadní
úspěchy odrazily v náboru a rostoucí popularitě
tohoto sportu poprvé se představíme na mezinárodním poli (Pohár UEFS).
I proto futsalisté jako halový sport nespí ani
v tuto dobu parného léta. Žádný „zimní spánek“
se nekoná. Příprava je naplněna mj. individuálními tréninky hráčů, aktualizací a posilováním
kádru, rozšiřováním řad partnerů i fanoušků.
„Rozhodně nechceme prodat kůži lacino,“ slíbil
týmový manager P. Matoušek.

širokou veřejnost, aby přišla podpořit závodníky
a jejich psí kamarády. Závody se konají 12. 9. od
8.00 hod. v Sušicích na hřišti. Děkujeme všem za
podporu a těšíme se na nové přátele, kteří přijdou
mezi nás strávit krásný den se svým psím kamarádem.
Za Agility klub D. Řezníčková

Sportování pro veřejnost
POHYBOVÉ STUDIO HÁČKO
Od září 2015 v prostorách Zámecké náměstí
183/4, boční vchod. Bližší info: 725 222 159,
helena.trojakova@seznam.cz.
CVIČENÍ S LUCKOU
Od 1. 9. 2015, INFO: www.cvicenisluckou.cz,
605 832 014
Dodatek: Na Valné hromadě (6. 6. 2015) České federace sálového fotbalu - futsalu (ČFSF)
byl znovu zvolen předsedou federace Milan Semmler, který je zároveň i viceprezidentem Evropské unie futsalu (UEFS). Post místopředsedy získal Jakub Prokeš, který zatím vykonával
funkci předsedy Jihomoravského krajského štábu futsalu AMF. Do kontrolní komise ČFSF pak
byl zvolen Petr Matoušek.
(pm)

Moravskotřebovský maraton 2015 provázela
pozitivní atmosféra i skvělé výkony bikerů

Mažoretková a twirlingová skupina
ESPIRAL pořádá 4. 9. 2015 od 15:00 hod.
nábor nováčků. Přijďte do tělocvičny ZŠ
Kostelní náměstí Moravská Třebová (vchod
vzadu od parkoviště). Bližší informace
podá Jitka Štolová na e-mailu: espiralmt@
seznam.cz nebo na tel. 725 562 015.

Projekt Moravskotřebovského maratonu zahájil
před jedenácti lety. Účastní se jej hobby cyklisté,
amatérští sportovci a nadšenci, setkávají se tu i profíci, kteří jezdí vyhrát. Na stanovené tratě (50 km,
80 km, 20 km) vystartovalo 175 bikerů. Nové rekordní časy dokumentují úroveň účastníků, nichž 90
% bylo z různých konců republiky. V kategorii „80“
již po deseti kilometrech získala náskok pětice favoritů, ti pak zrychlovali natolik, že ostatním nadělili
různě velké časové manko. Loni suverénní hradecký
Pilnáček skončil třetí. Na padesátce kralovala čtveřice, která od začátku zvládala nástrahy tratě nejlépe:
„Pája“ Jirásek, Brňáci Potůček (J) a Fedák a novo-

packý biker Polman. Ti se nakonec poprali o vítězství. Zdolat při 80 km převýšení 1 723 metrů a 964
m na padesátce byl v terénu kolem Moravské Třebové heroický výkon. Všem, kteří dojeli do cíle, patří
obdiv i gratulace. Úrazy po pádech byly minimální.
„Takže za rok zas! Biku zdar a všem, kteří se jakkoli
podíleli na úspěchu již tradiční akce organizátoři,
jury, sponzoři ad., dík skrze toto médium,“ doplnil
promotér Pavel Brettschneider, současný místostarosta města. Záštitu nad touto významnou akcí převzali ministr životního prostředí Richard Brabec,
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a starosta města Miloš Izák.
(zr)
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