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Stavební úpravy přednádraží a dopravní terminál
řada stromů bude podrobena redukčnímu řezu
Pracovní návrh, který počítá s výstavbou parkoregionální operační program, který financování
a dalšímu pozorování. Podle jednatelky Technicviště, zabezpečeného parkovacího prostoru pro
výstavby dopravních terminálů umožňuje.
kých služeb Moravská Třebová Gabriely Horčíkola a točny pro autobus by měl být předlohou
kové bude v aleji po dokončení stavebních úprav
pro rekonstrukci jednoho z nejméně atraktivních
Kácení nejen kvůli dláždění
komunikace a chodníků provedena náhradní
míst ve městě. Nevábná cesta k vlakovým spoZnalecký posudek soudního znalce v oboru arvýsadba. „Kácení levé části aleje bylo v tomto
jům už v těchto dnech doznává prvních změn
boristika vyhodnotil stav některých stromů z liobdobí stanoveno kvůli možnosti výskytu
k lepšímu. Pro zbudování nového chodnetopýrů zimujících v dutinách stromů,“
níku ze zámkové dlažby bylo v září
doplňuje pracovnice odboru životního
provedeno skácení starých nemocných
prostředí městského úřadu Alena Žvátorostromů. V plánu je však rekonstrukce
vá s tím, že v případě návratu létavců do
zásadního rozsahu, která by měla zcejejich oblíbeného místa už by samozřejmě
la změnit podobu vlakem cestujícím
k odstranění stromů dojít nemohlo. NeTřebovanům důvěrně známého místa.
topýři, kteří hnízdiště zcela nevymění za
Smyslem projektu dopravního termijinou lokalitu, by mohli nalézt zimoviště
nálu je dle vedoucího odboru rozvoje
v dutinách v protější řadě lip.
města Miroslava Netolického zvýšit
dostupnost ekologické, tedy vlakové
Severní trasa v hledáčku zájmu
přepravy: „Dostupnost Prahy je včetModernizace přednádraží a celé přilehně přestupu v České Třebové okolo
lé lokality úzce navazuje na nedávnou
dvou a půl hodiny, je proto nasnadě
opravu chodníku v Lanškrounské ulici, či
výhodnost využití železnice před návýměnu sítí a zhotovení nového povrchu
kladnější a méně ekologicky šetrnou
komunikace v ulici Nádražní. Na konci
autodopravou,“ říká vedoucí odboru
Zdravotní stav lip na přednádraží byl fatální
Foto: archív
dubna letošního roku bylo městu doručeno
rozvoje. Projekt by měl být pro zvýšení
rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastrukúčinnosti kombinován s plánovaným zavedením
pové aleje v ulici Nádražní jako nebezpečný,
tury o přidělení příspěvku na akci Oprava chodmístní hromadné dopravy. Město již vlastní větbez perspektivy jeho zlepšení. S ohledem na
níku podél silnice II/368 v ulici Lanškrounské.
šinu pozemků, o zbylých jedná s ČD. Odhadoplánované stavební úpravy v dané lokalitě bylo
Celková délka opravovaného chodníku v části
vané náklady se pohybují mezi 20-30 mil. Kč,
i Agenturou ochrany přírody a krajiny doporučezdrojem financování bude IROP – Integrovaný
no provést pokácení levé části aleje. Zbývající
Pokračování na straně 2

Zástupci partnerských regionů Pardubického kraje – Prešovského samosprávného
kraje a Zakarpatské oblasti – zavítali v úterý 8. září do Dobříkova u Chocně, do
Vysokého Mýta a do Moravské Třebové. Setkali se se starostou Moravské Třebové
Milošem Izákem, který hosty provedl jak po historické radnici, tak po areálu zámku
a sportovním areálu města. Do Moravské Třebové delegaci doprovázel hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Foto: archív
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Vedení o Miltru zájem má, nechá ji ale zkoumat
Zpracování odborného posudku stavu objektu bývalého provozu mlékárny Miltra v Jiráskově ulici
v Moravské Třebové zadají třebovští radní. Obsahovat by mělo posouzení možnosti přestavby (rekonstrukce) objektu pro plánované využití (kultura

- sál, galerie, neformální vzdělávání, drobné podnikání, atd.). Jakmile budou posudky zpracovány,
bude svoláno pracovní jednání výboru pro strategický rozvoj a zastupitelů v opuštěném objektu Miltry.
Pokud by nebyla možná rekonstrukce a byla nutná

Plnění plánu investic jde dobře
Plnění plánu investic zanesených do rozpočtu roku 2015 zhodnotil v září na další z pravidelných tiskových konferencí města Moravská
Třebová vedoucí odboru rozvoje města Miroslav
Netolický. Dle jeho informací se investice daří
realizovat podle plánu. Největším v červenci
dokončeným investičním projektem byl projekt
Realizace úspor energie v ZŠ Palackého, jsou
dokončeny opravy budov ZŠ a MŠ. Náklady
projektu Realizace úspor energie ZŠ Palackého k 31. 8. činily 31.710,87 tis. Kč, dotaci jsme
zatím obdrželi z první žádosti o platbu ve výši
10.472,59 tis. Kč. Další žádost o platbu chystá
finanční odbor na říjen 2015.
Na území města aktuálně probíhají výměny kanalizací v ul. Josefské, Dukelské, Lidické, jako
každoročně v návaznosti na Plán obnovy kanalizací. Dokončena byla výměna kanalizace v Jiráskově ulici. Počátkem září byly zahájeny práce
na pokládce nové střešní krytiny na ZŠ Palackého. Dle harmonogramu probíhá výstavba technické infrastruktury pro výstavbu RD na nově
vznikající ulici v rámci Strážnického III.
Rekonstrukce ve školských zařízeních:
MŠ Sušice - rekonstrukce elektřiny a soc. zařízení pro děti – jedná se o rozsáhlou akci ve
staré budově. Při demontáži vodovodních rozvodů byla odhalena havárie vodoměrné šachty,
v místnosti šaten byly provedeny nad rámec
původního projektu sanační omítky z důvodu

vlhkosti stěn. V jarních měsících došlo také
k prasknutí zdi mezi chodbou a třídou a provedenou sondou bylo zjištěno, že je třeba zeď
v celé délce odkopat a nově podbetonovat. Výběrová řízení na rekonstrukci elektro a sociálního zařízení zároveň výrazně přesáhla původní
odhadované náklady v rámci schváleného rozpočtu. Požadavek na dodatečnou úpravu rozpočtu akce tak činí 370 tis. Kč.
ZŠ Palackého – oprava střechy nad družinou:
opravy tří střech objektu školy byly původně
zahrnuty do plánu oprav majetku města v letech
2016 – 2018 (s ohledem na realizaci rozsáhlé
a finančně náročné akce v objektu školy v letošním roce podpořené z EU a SFŽP – komplexní
zateplení a výměna otvorových prvků). Střechou
nad družinou však v polovině letošního srpna
do objektu zateklo. Střešní krytina z asfaltových
šindelů vlivem stáří a povětrnostních podmínek
netěsní, je na některých místech zdeformovaná a na několika místech zatéká, zateklá voda
narušuje dřevěnou konstrukci krovu a bednění
střechy. Půda je nově zateplená minerální vatou. Dlouhodobým zatékáním by se proto nové
zateplení znehodnotilo. S ohledem na omezené
zdroje rozpočtu města je zatím navržena oprava
pouze střechy nad družinou, ostatní opravy budou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok
2016. Předpokládané náklady na výměnu střešní
krytiny činí cca 1,6 mil. Kč. Dagmar Zouharová,
Miroslav Netolický

Památková rezervace s novým plánem
Návrh zadání nového regulačního plánu Městské
památkové rezervace Moravská Třebová (MPR)
schválili v pondělí 7. 9. 2015 zastupitelé. V památkové rezervaci platí po desetiletí - a nadále
platit budou - přísná pravidla pro stavby a jejich
rekonstrukce.
Regulační plán městské památkové rezervace
Moravská Třebová představuje dohodu obce,
občanů a státu o respektování způsobu využití a uspořádání území a vytváření předpokladů
pro jeho využívání po dobu návrhového období. Koncept regulačního plánu MPR Moravská
Třebová byl zpracován na základě zadání projednaného a schváleného zastupitelstvem města
Moravská Třebová dne 28. 8. 2000. Návrh regulačního plánu MPR Moravská Třebová byl dopracován na základě Souborného stanoviska ke

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 324 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. 8.
2015 evidováno 10 436 občanů.
(zr)

konceptu regulačního plánu schváleného zastupitelstvem usnesením 11. 6. 2001. Návrhové období regulačního plánu MPR Moravská Třebová
se předpokládalo do roku 2015.
Co zlepšujeme a chráníme
Součástí řešeného území jsou mimo dopravní situace a stanovení přesných regulativů pro
stavební a rekonstrukční zásahy například také
plochy zeleně, zahrady a parky, pro něž regulační plán MPR vytváří podmínky jejich kultivování, což se týká zejména systému zahrad
a parku v zámku a v jeho blízkém okolí, ale
i ostatních městských zelených ploch uvnitř
MPR. Cílem tvorby regulačního plánu městské památkové rezervace Moravská Třebová
s platností do roku 2015 bylo vytyčit směr dalšího vývoje historického jádra města se zachováním jeho existujících kulturních hodnot. Pro
zachování kontinuity vývoje města je i nadále
nutno navázat na historickou kompozici nosných prostorových prvků a stanovit optimální možnosti řešení funkčního a prostorového
uspořádání řešeného území včetně stanovení
nezbytných regulativů a limitů. Podle místostarosty Václava Mačáta, pověřeného zastupitelstvem dohledem nad zpracováním regulačního
plánu městské rezervace, by měl být nový RP
platný pro období 2016 - 2030 po projednání
s občany a s dotčenými orgány schválen zastupiteli v létě 2016.
Dagmar Zouharová

demolice, doporučují členové výboru pro strategický rozvoj zvážit využití areálu i pro jiné účely
– např. bytovou výstavbu. Podle místostarosty Václava Mačáta by mělo o nákupu areálu Miltry jednat
ZM na svém zasedání dne 30. 11. 2015.
(daz)
Tajemník Městského úřadu
Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE
ODBORU KANCELÁŘ
STAROSTY A TAJEMNÍKA
(přestupková a právní
agenda)
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 1. února 2016, případně dle
dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně
všech náležitostí a příloh je 30. října 2015.

Country kapela z Moravské
Třebové hledá zpěváka
Info – http://procne.orcz.cz
tel. 604 905 545
Dokončení ze strany 1
Lanškrounské ulice, jedné z nejdelších moravskotřebovských tepen, činí od křižovatky
s ulicí Sluneční po křižovatku s ulicí Nádražní více než čtyři sta metrů a zhotoven zde byl
chodník se zámkovou dlažbou, s pásy pro nevidomé. Plánuje se přeložení veřejného osvětlení, práce jsou připravovány tak, aby do ulice
Lanškrounské mohly být umístěny cyklostezky.
Město na akci dostalo dotaci ve výši dva miliony sedm set tisíc korun. Severní trasa pro pěší
je nyní z centra tvořena s maximálním možným
komfortem a k této strategii patří i výše zmíněné plány na revitalizaci lokality okolo vlakového nádraží. Pro chodce směřující na dráhu, či
do části města Sušice a zpět je tak cesta konečně o mnoho pohodlnější a situace se bude jen
zlepšovat. Další úsek pro rekonstrukci chodníku v Lanškrounské ulici, cca kilometrový směrem k části města Sušice, je však zatím problematický z hlediska majetkoprávních vztahů,
neboť se ukázalo, že vlastníkem není pouze
město, a podobná situace panuje v opačně orientované části – směrem k obchodnímu domu
Kubík.
Dagmar Zouharová

Aktuality
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Kroniky města Moravská Třebová

Povinnost vedení obecních kronik má u nás dlouholetou tradici. Současné povinnosti obcí při vedení obecních kronik jsou obsaženy v zákoně
č. 132/2006 Sb. Zákon je velmi stručný, určuje
základní zásady vedení kroniky a zaručuje právo
občanů do kroniky nahlížet. Stanoví, že se zápis
do kroniky provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a o obsahu zápisu rozhoduje obec. Zcela
však chybí sankční ustanovení a tak ne každá obec
ve skutečnosti vede pamětní knihu – kroniku.
Moravská Třebová se problematikou kronik
zabývá. Vedení kronik zabezpečuje a kroniky
řádně ukládá Odbor finanční městského úřadu v Moravské Třebové, úsek kultury. Od roku
2004 jsou kroniky vedeny v ucelené řadě, jako
tištěné vázané papírové knihy. Kronika za rok
2014 je již také k dispozici. Kroniky jsou od
roku 2011 vedeny ve dvojím vyhotovení, což
umožňuje řádně s kronikou nakládat dle spisového a skartačního řádu (po deseti letech mají
být kroniky odevzdány do archívu) a současně
lze jeden výtisk ponechat k dispozici městu.
Bolavým místem na úseku vedení kronik jsou
chybějící kroniky z dob dávno i nedávno minulých. Zastupitelstvo města proto v srpnu roku
2014 schválilo doplnění podstatné části chybějí-

cích kronik města a to v souladu s návrhem, který předložil PhDr. František Matoušek. V lednu
roku 2015 byl pak radou města PhDr. František
Matoušek pověřen zpracováním chybějících
kronik města Moravská Třebová za roky 19711975, 1989-1991 a 2000-2003. Je namístě poznamenat, že doktor Matoušek, třebovský učitel,
historik, sportovec, v minulosti psal již pamětní knihu města a má blízko k historii i literatuře. Do nového úkolu se pustil s vervou. Podnětem k článku o kronikách města je i skutečnost,
že v roce 2015 odevzdal kroniku za rok 1971
a 1972 a připravuje další.
Na závěr chci zdůraznit, že jsem poctěna možností od roku 2006 vést kroniku města Moravská
Třebová. Nikdy jsem však nebyla kronikářem-historikem, badatelem, který umí předávat informace z doby dávno minulé. S dotazy z této
oblasti jsem se s důvěrou obracela na paní PhDr.
Janu Martínkovou, která již není mezi námi.
Patří jí poděkování i vzpomínka. Jako vedoucí
muzea byla vždy ochotna poskytnout odbornou
i vlídnou odpověď a doplnit tak práci kronikáře města. Poděkování patří také panu Miloslavu
Kužílkovi, předsedovi komise památkové péče.
Jana Zemánková

Společně proti leukémii
O víkendu 11.-13. září se moravskotřebovské
skautky zapojily do celorepublikové skautské
sbírky Společně proti leukemii (dříve Kapka),
kterou Junák organizuje ve spolupráci s Nadací pro transplantaci kostní dřeně. Na čerpacích
stanicích umývaly čelní skla aut a poskytovaly
řidičům informace jak o probíhajícím projektu,
tak zejména o samotné problematice dárcovství
kostní dřeně, nemocí krvetvorby (zejména leukémie) a možnostech přispění. Výtěžek z celostátní sbírky, v rámci které se podařilo za celou
dobu její existence (od r. 1998) vybrat více jak
8 milionů korun, byl zaslán zmíněné nadaci na
rozvoj léčby nemocí krvetvorby a rozšíření Registru dárců kostní dřeně. Ačkoli se letos z našeho střediska kvůli jiným akcím zapojilo méně
dobrovolníků a nemohl být pokryt celý víkend,
podařilo se i tak vybrat krásných 7.175 Kč.
Všem zapojeným skautům, ochotným řidičům
i čerpacím stanicím patří velké díky.
Pavlína Navrátilová, Junák Moravská Třebová

Samospráva podporuje projekt finanční gramotnosti obyvatel

Žádost Oblastní charity Moravská Třebová
(OCHMT) o podporu zamýšlené sociální služby nazvané Odborné sociální poradenství s prioritním zaměřením na dluhovou problematiku
schválilo moravskotřebovské zastupitelstvo. Finanční spoluúčast města Moravská Třebová na
poskytování uvedené sociální služby by měla
být ve výši 50.000 Kč ročně od roku 2016.
Služba OCHMT by řešila komplexní oddlužení,

řešení exekucí, následků dluhových pastí a finanční negramotnosti. Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu (OSVZ) vznik
této služby podporuje, mimo jiné proto, že nejbližší dostupná služba tohoto charakteru je poskytována centrem J. J. Pestalozziho, o. p. s., ve
Svitavách, což je pro občany našeho ORP hůře
dostupné. V současné době eviduje OSVZ velké
procento klientů, se kterými je v rámci sociální

práce řešena jejich dluhová problematika, a tento okruh osob neustále narůstá.
Vzhledem k této skutečnosti byl záměr zřízení služby opakovaně projednáván na pracovních jednáních skupiny komunitního plánování
a bylo doporučeno jeho zařazení do zpracovávaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb města Mor. Třebová na období let 2016
– 2018.			
(daz)
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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.

Loučení s prázdninami II.
Již druhý ročník „Loučení s prázdninami“,
které pořádá místní organizace hnutí ANO,
proběhl opět poslední srpnový pátek na hřišti v Sušicích. Letošní novinkou bylo „koupání
v pěně“ a skákací hrad. Pro děti a jejich rodiče byly připraveny soutěže, které musely plnit v párech v co nejkratším čase. Za splnění
soutěží byly děti odměněny drobnou sladkostí,
nafukovacími balónky, pastelkami a dalšími
dárky, sponzorovanými především členy MO
hnutí ANO a společností ČEZ. Odpoledne se
nám představily se svým vystoupením mažoretky Střípky z M. Třebové pod vedením paní
Kalábové a Bryndové. Předvedli se nám také
pejsci z klubu Agility a následně dorazili hasiči
ze Starého Města, kteří pro děti zajistili bohatou pěnovou koupel. Na závěr akce nám zahráli divadlo ochotníci z divadla J. K. Tyla, které
bylo zábavnou podívanou nejen pro děti, ale
i jejich rodiče. Velké díky patří kulturním službám města, které zapůjčily nepostradatelné mikroporty. Návštěvníci akce se v průběhu celého

dne mohli občerstvit palačinkami, langoši a gulášem. Vloni bylo také velkým úspěchem malování na obličej a proto i letos běhali po hřišti
tygříci, pejsci, maskovaní vojáci aj. Tímto bych
chtěl tedy poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pořádání akce a také
všem účastníkům.
Současně bych se chtěl také vyjádřit k názorům,
se kterými se často setkáváme a sice „To se to
pořádá, když to platí Andrej Babiš“… a proto
uvádím na pravou míru - neplatí a ani nesponzoruje. Akce je pořádána pouze díky společnému
úsilí členů místní organizace Hnutí ANO a jejich
chuti pro děti uspořádat nějaký program na závěr prázdnin. Také se na nás obracíte s otázkou,
proč pořádáme takové akce, když v současnosti
neprobíhá předvolební období. Odpověď je jednoduchá, protože nás to baví. Smích a radost ve
tvářích dětí i jejich rodičů nás vždy velmi potěší
a dodává nám chuť k pořádání dalších podobných akcí.
Za hnutí ANO Miroslav Jurenka,
www.ano.trebova.eu

VYSLECHLI JSME ZA VÁS
O zpravodaji na zastupitelstvu
Připomínky stran pozdní distribuce zpravodaje
jsou trvalým problémem dobrého fungování veřejné služby informování obyvatelstva o událostech v našem okolí. Zabývají se jimi nejen oznamovatelé - občané či zastupitelé, kteří upozornili
na pozdní termíny dodávání MTZ na zářijovém
zastupitelstvu, ale i redakční rada a tým pracovníků radnice. Není měsíc, abychom neevidovali
stížnosti obyvatel té které ulice, či části města,
že byl zpravodaj doručen několik dní po prvním
v měsíci, kdy by měl být ideálně ve schránkách,
jak ukládá vydavateli vnitřní předpis Pravidla
pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje.
Přestože je problém už více než rok průběžně řešen s Českou poštou, a. s., která ve městě zpravodaj roznáší, stížnosti přetrvávají.
Chceme tímto informovat veřejnost, že zpoždění
donášky zpravodaje není výrobním problémem
vzešlým z redakce. Každý měsíc je před datem
uzávěrky zpracován harmonogram součinnosti
redakce, grafického studia a tiskárny tak, aby tisk
a distribuce na terminál pošty proběhly před prvním dnem v měsíci, v případě, že tento den připadá na den pracovního klidu či svátku, je to dokonce více dní dopředu. Pravdou je, že pošta má
na roznos hned několik dní a že jsou ve smlouvě
o distribuci povoleny i „ztráty“ v podobě určitých
procent nedoručených výtisků. Ze strany vydavatele, města Moravská Třebová, však ujišťujeme,
že budeme nadále intenzívně jednat o možnostech pošty roznášet zpravodaj v současném režimu tak, aby bylo pokryto ideálně 100 procent
území města a částí města už během prvních dvou
dní distribuce.
Dagmar Zouharová,
šéfredaktorka Moravskotřebovského zpravodaje

Není informace bez informátora
Kdo a kam podává oznámení o odstávkách elektrické sítě a kde se má občan dozvědět podrobnosti o výkopech a stavbách v jeho okolí? První
dotaz padl - stejně jako poznámka ke zpravodaji zmíněná v předchozím textu - v září na zasedání zastupitelstva, na druhou problematiku čas
od času upozorní dopisy našich čtenářů, i lidé
osobně. Jak bylo zastupitelům zodpovězeno tajemníkem městského úřadu, informace o přerušení dodávek elektrické energie dodává firma
ČEZ, provozovatel elektrické sítě, převážně na
místa, která považuje za vhodná pro zajištění
maximální míry informovanosti – většinou do
obchodů, ale realizuje se i praxe výlepem na
viditelná a exponovaná místa. Pokud oznámení
doručí dotčení pracovníci na sekretariát starosty, což se však neděje pokaždé, jsou upozornění na odstávky včas ohlášena prostřednictvím
městského rozhlasu.
Důležité údaje o investičních akcích byste měli
v nejbližší době běžně nacházet na infotabulích
na místech, kde se tato díla přímo provádějí.
O valné většině navíc jste a nadále budete zpravováni prostřednictvím zpravodaje či na webu
města. U odstávek elektřiny, v oblasti informovanosti o investičních stavebních či rekonstrukčních akcích, ale i v jiných případech platí,
že každá skutečnost je bezodkladně předána veřejnosti vždy, je-li redakci Moravskotřebovského zpravodaje či správcům webu kompetentním
úředníkem oznámená, popřípadě redakci zprostředkovaná.
Dagmar Zouharová,
šéfredaktorka Moravskotřebovského zpravodaje
a správce sekce Aktuality městského webu
www.moravskatrebova.cz

Vážení přátelé,
dne 4. 11. 2015 v kulturním sále ZUŠ
na zámku bude ve 14:30 hod. zahájen
16. ročník Moravskotřebovské univerzity 3. věku. Pozvání se týká posluchačů z předcházejících ročníků MTU3V.
Vzhledem k tomu, že zájem o tuto formu
vzdělávání je vysoký, prosím posluchače 14. roč., kteří z jakýchkoliv důvodů
nebudou pokračovat, aby tuto informaci
urychleně sdělili. Ostatním, kteří nedostali pozvánku, se omlouváme, že nemohou být zařazeni. Z technických důvodů
nelze překročit hranici 120 posluchačů.
Jsou vedeni v seznamu zájemců a v případě možností budou do MTU3V zařazeni.
Děkujeme za pochopení.
Se srdečným pozdravem Marie Blažková
za lektorskou radu Marie Blažková
Nabídka seniorům, tělesně postiženým
i dalším, kteří se zajímají o kurz PC pro
začátečníky a pokročilé, že se mohou
do 16. 10. 2015 přihlásit na adresu
M. Blažková, Dr. Loubala 10,
571 01 Moravská Třebová,
mobil: 606 223 855; tel.: 461 316 285
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz.
Do přihlášky uveďte jméno, adresu, e-mail, popř. tel., mobil. Zahájení kurzu
je plánováno v druhé polovině listopadu,
je však závislé na počtu zájemců, a bude
včas oznámeno.

Léto v našem domově
Horké letní dny jsme kvůli vysokým teplotám
trávili spíše na pokojích, kde jsme si četli, povídali a trénovali paměť. 26. srpna se uskutečnil XIV. ročník meziústavních her. Naše pozvání
přijal Domov důchodců Prostějov, Domov pro
Seniory Soběsuky a Seniorcentrum Svitavy.
Zahájení meziústavních her proběhlo v kapli, kde náš pěvecký soubor zazpíval pár písní
a všem soutěžícím popřál mnoho zdaru starosta
Miloš Izák. A pak vzhůru do disciplín. Ty byly
z části spojené s vodou – střelba vodní pistolí
a vhazování mincí do vody. Dále soutěžící zdolávali slalom s míčem, hod kokosovým ořechem
a zkoušku paměti. Odpoledne se všichni účastníci setkali při vyhlášení výsledků. K poslechu
a tanci hrála skupina Menhír. Každý, kdo měl
chuť, dostal opečenou klobásu, pivo nebo limo.
A hned druhý den naše družstvo jelo reprezentovat domov na sportovní turnaj do Prostějova.
Tito senioři se svého úkolu zhostili na výbornou. Celý den si společně všichni užili. 27. srpna
k nám zavítal pěvecký soubor námořníků z holandského Vlaardingenu. Zpěváci nám zazpívali
písničky s námořnickou tématikou. Vystoupení
bylo krásné a těšíme se zase někdy na shledanou.
Realizační tým

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
Chtěl si odpočinout
V úterý 1. 9., v době osobního volna, vyjel František Juriš, strážník Městské policie
Moravská Třebová, užít si jeden z posledních příjemných
letních dní. V doprovodu příjemných slunečních paprsků si František Juriš
užíval pohodu na přírodním koupališti nedaleko
Olomouce. Náhle však spatřil po břehu pobíhající
osobu, dotazující se na starší ženu, která se měla
v těchto místech zdržovat. Strážník si uvědomil,
že zřejmě ženu viděl před nějakou dobou nedaleko ve vodě. Vydal se proto ihned s mužem, který
se slunil hned vedle na dece, do míst, kde byla
žena viděna naposledy. Ženu nalezli ležící pod
vodní hladinou a začali proto okamžitě jednat.
Mladší muž skočil do vody a společně se strážníkem městské policie vytáhli ženu na břeh. Zkušený strážník F. Juriš začal s okamžitým poskytováním první pomoci. Následně zalarmoval jednotky
Integrovaného záchranného systému, které přesně navedl do místa události, značně odlehlého od
místní komunikace. Nakonec navedl na přistání
i vrtulník záchranné služby, kterým byla starší
žena transportována v kritickém stavu do Fakultní nemocnice v Olomouci. Za poskytnutí první
pomoci a zajištění odborné lékařské pomoci patří
oběma mužům náš obdiv a poděkování. Ne každý
dokáže v takových situacích zachovat „chladnou
hlavu“ a postupovat tak systematicky, jak tomu
bylo právě při záchraně života této ženy. „Za
rychlý a pohotový zásah pana Juriše bych mu rád
osobně vyjádřil obdiv a uznání,. Ze strany vedení
města bude odměněn,“ vyjádřil se k činu městského strážníka starosta Miloš Izák.
Repetitio est mater studiorum
Jak psáno „Opakování je matka studia“ - u nás
říkáme moudrosti, proto si zopakujme zásady,
které jsme si připomínali v jarních měsících.
Uplynulo však pár měsíců a problém je tu zpět.
Je podzim a všichni pečliví vlastníci zahrádek
a různých pozemků se snaží zajistit úklid spadaného listí, prořezávají stromy a vzniklé hro-

mádky materiálu, které však obsahují značné
procento vody, se snaží pálit na ohništích. Zopakujme si proto několik zásad, které je třeba dodržet, abychom se v takovém případě nedostali do
rozporu se zákonem. V ČR obecně platí zákon
č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, který
nám říká, že je každý povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Tato
právní norma také stanoví, že v otevřených ohništích lze spalovat jen suché materiály rostlinného původu neznečištěné chemickými látkami! Obce dále mohou v samostatné působnosti
obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky
a pravidla pro pálení materiálů nebo jejich spalování zakázat, a to v případě, že zajistí jiný způsob pro jejich odstranění, například prostřednictvím sběrných dvorů. Z uvedeného vyplývá, že
není přípustné pálení například plastových obalů potravin a jiných obdobných materiálů, zbyt-
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ky stavebních materiálů, stejně tak i například
barvou či lakem napuštěných dřevěných materiálů, obalových materiálů a dalších. Z hlediska
pálení materiálů rostlinného původu například
ze zahrad, je nutné zvažovat i míru suchosti takových dřevin. Neměli bychom dopustit, aby
například větve před několika hodinami odstřižené ze stromu byly vloženy do rozdělaného ohně. Vysoká vlhkost zapříčiňuje nadměrný
kouř vycházející z takového ohniště. Byť i v domnění, že pálíme povolené materiály, dopouštíme se přinejmenším přestupku, a to v případě,
budeme-li oheň pálit jakožto osoba fyzická.
Zde budeme hovořit o porušení § 23, odst. 1
písm. a) uvedeného zákona. Pokud se dopustíme stejného jednání ovšem jako osoba právnická nebo podnikající fyzická, dopouštíme se
tzv. správního deliktu podle § 25 odst. 1. písm.
d) citovaného zákona. A následek? U správního
orgánu může být rozhodnuto o uložení pokuty
až do výše 50.000 Kč, což je myslím dosti přesvědčivý argument k tomu, proč raději takový
materiál nenaložit a zavést na dnes již téměř
denně otevřené sběrné dvory.
Karel Bláha,
velitel městské policie

Den otevřených dveří v Sociálních
službách města Moravská Třebová
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásili TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR, který se koná v týdnu od 5.–9. října 2015.
Sociální služby města Moravská Třebová se k této akci připojili
a připravili pro širokou veřejnost na 8. 10. 2015 Den otevřených dveří.
V tento den od 9:00 hod. do 15:30 hod. se můžete blíže seznámit
s prostředím a poskytovanými službami v Domově pro seniory
a Pečovatelské služby.
V rámci tohoto dne je připraven program pro návštěvníky:
09:30 – 11:00 hod. Tvořivé dílny
13:30 – 14:00 hod. Vystoupení pěveckého souboru v kapli v DpS
Srdečně Vás zvou a na Vaši návštěvu se těší
zaměstnanci Sociálních služeb města Moravská Třebová.

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:
• 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,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném
místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.

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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Kultura
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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 1. 10., 9:00–12:00. Telefonické rezervace přijímáme pouze v době předprodeje. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby
budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Předprodej na divadelní představení byl zahájen již 21. 9. 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

Městské kino
Everest /USA/ 2D

5. 10. pondělí, 19:00, cena: 120 Kč (121 min.),
nevhodné do 12 let, české titulky

Dobrodružné drama jak pokořit nejvyšší horu
světa Mount Everest. Režie: B. Kormákur.
Hrají: J. Clarke, K. Knightley, J. Brolin a další

Marťan

/USA/ 2D

7. 10. středa, 19:00, cena: 120 Kč (134 min.),
nevhodné do 12 let, české titulky

Dobrodružné sci-fi. Pomoc je jen 225 000 000
kilometrů daleko. Před 6 dny se astronaut Mark
jako jeden z prvních lidí prošel po Marsu. Zaskočila je prašná bouře a on málem zahynul. Filmová adaptace bestselleru Andy Weira. Režie:
Ridley Sčoty. Hrají: M. Damon, J. Chastain, K.
Wiig a další

Laputa

/ČR/ 2D

12. 10. pondělí, 19:00, cena: 120 Kč (93 min.),
nevhodný do 15 let, nový český film

Co se životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? 27letá Johanka tráví veškerý čas ve své kavárně Laputa. Režie: Jakub Šmíd.
Hrají: T. Voříšková, M. Šoposká, P. Strach, I.
Chýlková a další

Nemilosrdní /Francie/ 2D

celý svůj život, není pro takového chlapce to
nejvhodnější místo. Jednou v noci ve své fantazii opustí sirotčinec a ocitne se ve fantaskním
světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí.
Režie: Joe Wright. Hrají: A. Seyfried, L. Miller
a další

Mládí

2D

17. 10. sobota, 19:00, cena: 80 Kč (118 min.),
české titulky, vítězný film MFF Karlovy Vary –
CENA DIVÁKA

Mládí zvítězilo jako filmová meditace o lásce,
mládí, stárnutí, umění a kráse života. Paolo Sorrentino využil pro svůj úsměvný a poetický příběh vynikající herce Michaela Caina a Harveyho
Keitla, kteří se každý rok, jako staří přátelé setkávají v luxusním lázeňském hotelu.
Režie: Paolo Sorrantino. Hrají: M. Caine, H. Kejtek, R. Weiss, J. Fonda a další

Purpurový vrch /USA/ 2D

19. 10. pondělí 19:00, cena 110 Kč (119 min.),
mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky
Gotický horor. Na Purpurovém vrchu stojí dům,
kterému je lepší se vyhnout. Režisér Guillermo
del Toro dokáže všechny Vaše noční můry naservírovat v krásném filmovém balení.
Hrají: M. Wasikowska, T. Hiddleston, Ch. Hunnam a další

Wilsonov /ČR, SR/ 2D

21. 10. středa, 19:00, cena: 120 Kč (115 min.),
nový český film

Výpravná komedie s detektivní zápletkou navazuje na poetiku legendárních filmů Oldřicha
Lipského Adéla ještě nevečeřela a moderním
způsobem ji rozvíjí. Je nejnákladnější českou komedií české kinematografie.
Režie:Tomáš Mašín
Hrají: J. Macháček, V. Dyk, T. Pauhofová, J.
Kraus a další

14. 10. středa, 19:00, cena: 120 Kč (100 min.)

Jean Reno se vrací v novém akčním filmu. Buren
je starší policajt, který nikdy nehrál podle pravidel. On a ani jeho parťáci se nebojí použít sílu
a zbraně proti pařížskému podsvětí.
Režie: Gerardo Olivares, Otmar Penker
Hrají: Jean Reno, Katerina Murino

Hotel Transylvánie 2 /USA/ 3D   
17. 10. sobota, 15:00, cena: 140 Kč (97 min.),
český dabing

Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné
animované komedii vrací s novou dávkou dobrodružství. Režie: G. Tartakovsky, v českém znění:
P. Rychlý, O. Brzobohatý, L. Vondráčková a další

Pan /USA/ 2D

17. 10. sobota, 17:00, cena: 110 Kč, český dabing, rodinný (fantasy) dobrodružný film

Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve kterém strávil

Stážista /USA/ 2D

26. 10. pondělí, 19:00, cena 110 Kč (121 min.),
české titulky
Robert De Niro hraje v komedii 70letehé vdovce,
který si uvědomil, že odchod do důchodu není až
tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit
se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou
módního webu, který založila a provozuje Jules
Ostinová.
Režie: Nancy Meyers
Hrají: Rober De Niro, Anne Hathaway a další

Kulturní centrum
Divadelní představení

Byt na inzerát – Marc Camoletti
3. 10. sobota, 19:00, kinosál muzea19:00,
kinosál muzea, vstupné: 300 Kč, předprodej byl
zahájen 21. září

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... 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

Manolito Brejloun

Unikátní Listování v Moravské
Třebové za účasti španělské
spisovatelky Elvíry Lindo
9. 10. pátek, 19:30, dvorana muzea, vstupné:
80 Kč, pro účastníky lampiónového průvodu 20 Kč

Pořad Listování bude tentokrát velmi výjimečnou
událostí - osobně přivítáme v Moravské Třebové
autorku knížek pro děti
Elvíru Lindo. Budete se
moci zeptat samotné autorky na věci, které Vás
zajímají. Kniha Manolito Brejloun a spisovatelka, která ji napsala,
Vás čeká v říjnu v Moravské Třebové. Dne
9. 10. zavítá do našeho města španělská spisovatelka Elvíra Lindo. Tuto událost si nenechte ujít.
V rámci tohoto Listování jsme pro Vás připravili
hudební vystoupení kytaristy Petra Víta a taneční
vystoupení jeho dcery, která studovala flamenco
přímo ve Španělsku a také operní pěvkyně Olgy Procházkové, která zazpívá árii ve španělštině. Petr Vít vyučuje hru na kytaru na brněnské
konzervatoři, působil dlouhá léta jako profesor
na Escuela de Bellas Artes y Musica v Cartageně v Kolumbii. Tato porce klasické hudby má být
prvním pokusem o restart koncertů klasické hudby v Moravské Třebové. Tak uvidíme, jak se nám
to povede. Před Listováním v 19 hodin se uskuteční lampiónový průvod z knihovny do muzea.

Kultura
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Divadlo pro děti

Velká cirkusová pohádka
13. 10. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál muzea,
délka cca 50 min., vstupné: 30 Kč

Kejklíř a divadelník Vojta Vrtek se rozhodl spojit svoji lásku k loutkovému divadlu
s dlouholetým vztahem k romantice starých
dobových cirkusů. Velká cirkusová pohádka
je klasický pohádkový příběh vyprávěný nejen
za pomoci netradičních loutek, ale i různých
žonglérských, artistických a kouzelnických
technik a dovedností.
„Srdcervoucí komedie o tom, kterak ztracený cirkusový syn nástrahy černého principála
zhatil a tímto tak lásku krásné princezny získal
a cestu zpět ke své cirkusové famílii našel.

LISTOVÁNÍ pro MŠ a ZŠ

KSMT ve spolupráci s městskou knihovnou
23.10. dvorana muzea, více na straně 11.

Koncert
legendárního
Josefa Zímy
25. 10. neděle, 15:00,
dvorana muzea,
vstupné 80 Kč

V Moravské Třebové vystoupí legenda české dechovky Josef Zíma. Jako předskokani se představí Dechovka ZUŠ Jevíčko.

Připravujeme – divadelní představení

Manželský čtyřúhelník

24. 11., 19:00, kinosál muzea, vstupné 220 Kč
Předprodej zahajujeme v pondělí 2. listopadu
v 16 hodin
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?!
Scénář a režie: Jakub Zindulka
Hrají: Martina Kraus (Ulice, Vyprávěj, Cesty
domů, Svatby v Benátkách, Kouzla králů…)
Michaela Badinková (Ulice)
Daniel Rous (Pojišťovna štěstí, Ordinace v růžové zahradě, Kriminálka Anděl…)
Dana Homolová (Mravenci nesou smrt, Playgirls, Watterloo po česku, Bestiář…)

300 let od poslední morové
epidemie v Moravské Třebové

Jen málo událostí za poslední půltisíciletí mělo tak závažný dopad
na život obyvatel Moravské Třebové, jako epidemie moru v druhé
polovině roku 1715. Město tehdy přišlo bezmála o polovinu svého
obyvatelstva. Petr Nisler přiblíží dění tohoto pohnutého roku na
přednášce, která se uskuteční dne 15. října v 17 hodin v klubovně moravskotřebovského muzea. Zájemci o místní historii jsou
srdečně zváni.

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.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

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

3.10.
9.10.
10.10.
16.10.

ŏÍJNOVÉ VYMETÁNÍ BARU
2OGLHV3DUW\

– Dj Tony
– Dj Maty

0DQGORYëYHÿHU – Dj Maty
Y\FKXWQHMVL0DQGORYëUXP%RæNRY]DDNÿQtFHQX

M25*$1;;/3DUW\ – Dj Fuller
A081'6(13DUW\ – Dj Tony

TRAVESTY SHOW - Scandalladies

Stálé expozice

17.10.

• Muzeum egyptské princezny aneb Cesta
kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-

23.10. SODOMA GOMORA ŏH]QtN 'H6DGH'M,OO5LFN 

• Galerie Františka Strážnického

'DQFH3DUW\ – Dj Slepi + Dr Speedy
31.10. HALLOWEEN NIGHT – Dj Mirek Karásek

maisterovy mimoevropské sbírky

Zámek

2.10.

Výstava historických map

V městském muzeu jsou až do 30. října vystaveny historické mapy ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově. Vystavené originály
jsou dokladem historické kartografie a současně
i ukázkou mistrovské práce rytců a umění grafiků
minulých století. Mimořádně bude v říjnu výstava přístupná také o víkendech, od 14 do 16 hodin.

– Dj Maty

HORROR NIGHT
7HUURU&UHZ (YLO'RSH +DDGHV $IWHU3DUW\²'M0DW\

24.10.

SŐHGVWDYXMHPHQRYp'M·V

QHFKHMVHNUiVQĚQDPDORYDW
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Školy

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Švýcarsko – země nádherné přírody, čokolády a skvělé atmosféry
Slyšeli jsme o této zemi mnohé. Je plná krásné a čisté přírody, vyrábí se tam skvělá čokoláda a po svazích se prohání fialová kráva Milka.
Rozhodli jsme se, že si tyto informace ověříme
na vlastní kůži. Večer 7. září jsme vyrazili přes
Německo a Rakousko do Švýcarska. Příští den
ráno nás čekala překrásná oblast Bodamského
jezera (Bodensee), které zasahuje do tří států.

Posnídali jsme a zamířili do historického města
Kostnice (Konstanz), které je spojeno s osudem
Jana Husa. Po zbytek dne jsme obdivovali veletok Rýn (Rhein), který nám vyrazil dech unikátním přírodním úkazem v podobě vodopádů
Rheinfall. Následující den byl opět mimořádný
svým programem. Čekalo nás největší švýcarské jezero - Ženevské (Genfer See), u kterého

Prvního září všichni žáčci září
Prázdniny utekly jako voda a nastal očekávaný
den pro nové školáky - prvňáčky a samozřejmě
také pro jejich rodiče. O půl deváté se tři třídy ZŠ
Palackého naplnily nedočkavými školáčky i jejich rodiči. Žáčci se za doprovodu třídních učitelek poprvé usadili do školních lavic a započali
tak svoji povinnou školní docházku. Fotoaparáty
„blýskaly“ na plné otáčky a pyšní rodiče nemohli od svých ratolestí odtrhnout oči. Nové školáky
přišli slavnostně uvítat také ředitel školy Petr Vágner, starosta města Miloš Izák a v neposlední řadě
senátor Radko Martínek. Popřáli žákům úspěšný
start do školních let a také jim věnovali drobné dárečky, ze kterých se žáci moc radovali. Pevně doufáme, že naši noví žáčci zažijí ve škole příjemné
chvíle, skvělé úspěchy a navážou nová přátelství.
Tř. učitelky prvních tříd ZŠ Palackého
Umělecké dílny
Ve středu 9. 9. navštívili žáci 2. a 3. tříd Základní
uměleckou školu v Moravské Třebové, kam byli
pozváni vyučujícími ZUŠ. I v letošním roce si
učitelé připravili zajímavé ukázky z jednotlivých
oborů. Ve výtvarném oboru se vystřihovala ryba
a dotvářela se provlékáním barevných proužků.
Mnohým dětem přišlo provlékání velmi jednoduché, přesto občas udělaly chybu a práce jim trvala déle. Díky paní učitelce za trpělivé vysvětlování a opravování rybiček. V hudebním oboru děti
poznaly několik hudebních nástrojů, dozvěděly
se o nich i něco nového a naučily se krátkou písničku o zvířátkách i s pohybovým provedením.
Z mnohých se na chvíli stali muzikanti, to když
si do rukou děti vzaly drobné nástroje a doprovázely se při zpěvu nové písně. V tanečním oboru

Studenti gymnázia
na kurzu bruslení
V týdnu 14.-18. 9. jsme absolvovali se studenty
třetích ročníků (7. AV a 3. IS) sportovně turistický kurz, během kterého na ně čekala spousta
sportovních aktivit. Jednou z nich byl kurz in-line bruslení, který proběhl v areálu na Knížecí
louce v Moravské Třebové. Program organizovala Hepa Outfit Olomouc, která se dlouhá léta
zabývá outdoorovými aktivitami. Počasí nám
sice zpočátku příliš nepřálo (mlha a po dešti), ale
postupně jsme se dočkali i sluníčka. Čekaly nás
nejen činnosti spojené s výukou bruslení (dle dovedností), nýbrž i méně známé aktivity a hry. Studenty nejvíce nadchnul discgolf, který se hraje na
speciální koše rozmístěné v prostoru, a používá
se disc na frisbee. Tato hra nabývá na popularitě
i v Čechách. Nejvíce jsme samozřejmě pilovali
bruslařské umění. Cvičení rovnováhy, slalom, zatáčení, obraty a bezpečné zastavení, to je pouze
krátký výčet toho, co jsme zvládli. Na závěr jsme
si projeli celou stezku, abychom si ověřili zvládnutí získaných dovedností.
Vyučující TV

děti viděly, jaké oblečení by měla mít správná
baletka a od ní se dostaly až k modernímu tanci. Zde se dětem nejvíce líbilo tancování na „Čokoládu“. Malé školáky velmi zaujal dramatický
obor, kde děti vítala víla, která byla v zajetí zlé
čarodějnice. Děti však svou fantazií a šikovností
pomohly víle splnit občas i těžší úkoly a čarodějnice musela vílu propustit. Zkrátka vše dopadlo
jako v pohádce. Tímto chceme všem vyučujícím
poděkovat za jejich pozvání a čas, který strávili
přípravou tohoto dopoledne. Děti odcházely plny
zážitků a chuti některý z oborů vyzkoušet.
Učitelé 2. a 3. tříd ZŠ Palackého
Úspěšná reprezentace ZŠ Palackého na celostátní přehlídce v Puškinově památníku v Praze
Dne 3. 6. 2015 proběhla v Praze celostátní přehlídka v recitaci a zpěvu děl ruských autorů soutěže ARS POETICA - Puškinův památník, která
se konala v Ruském středisku VĚDY A KULTURY. Přehlídky se zúčastnili vítězové krajských
kol z celé republiky. Naši školu v recitaci reprezentoval Marek Kyncl z 6. B pod vedením Alexandry Holanové. Jeho kategorie byla společná
jak pro žáky ZŠ (6.-9. tříd), tak i pro studenty
různých typů SŠ od primy po maturitní ročníky. Marek byl ve své kategorii nejmladší, ale
naprosto obstál v této velké konkurenci 18 soutěžících. Gratulujeme Markovi za jeho vzornou
reprezentaci naší školy v národním kole.
Alexandra Holanová

Přípravka v novém
Prvního září se již podeváté otevřela přípravná třída na Základní škole Čs. armády.
V letošním školním roce došlo k podstatným
změnám. Třídu nenavštěvují již jen sociálně znevýhodněné děti, ministerstvo školství
také zvýšilo jejich minimální počet na deset
v jedné třídě. Jak již víte z předešlých článků, byla třída přestěhována z prvního patra
do přízemí, do míst bývalého bytu školníka. Děti neměly vyhovující sociální zázemí.
Toto se ale zlepšilo během letošních prázdnin. Díky podpoře Zdravého města byly dětem vybudovány nové záchodky a šatna. Vše
je uzpůsobeno věku a potřebám malých dětí.
Přípravkáři tak nemusí přecházet na toalety
a pro vodu po studené a tmavé chodbě mimo
prostory třídy. V současné době je přípravná
třída svým vybavením a zázemím připravena poskytnout péči dětem předškolním i dětem s odkladem školní docházky tak, aby
mohly plnit povinnou školní docházku již od
pěti let. Zároveň můžeme přijímat v průběhu
školního roku děti, kterým se nedaří v první
třídě a které se nechtějí vracet zpět do mateřské školy.
Eva Izáková, učitelka

leží malebné městečko Vevey spojené s životem
Charlie Chaplina. Další zastávka byla opravdovou lahůdkou zvláště pro milovníky vynikající
švýcarské čokolády – jedna z nejstarších čokoládoven Cailler v Broc (založena v roce 1819).
Seznámili jsme se s historií výroby čokolády
a pak se vrhli na ochutnávky všech druhů, které
se tam vyrábí. Někteří měli stopy až za ušima.
Po vydatné svačince nás čekala návštěva Olympijského muzea v Lausanne, které nám nabídlo
lákavou interaktivní expozici mapující historii
a současnost olympijských her. Obdivovali jsme
především kompletní sbírku všech olympijských
medailí z 31 her. Konečně jsme se dočkali. Tento den jsme obdivovali Bernské Alpy s velikány
Eiger, Jungfrau a Münch. Švýcarský vláček nás
vyvezl až do výšky 2061 m. n. m do stanice Kleine Scheidegg, kde jsme byli ohromeni úžasnými výhledy na zasněžené vrcholy. Prošli jsme se
rovněž podél sjezdovky Lauberhorn, která patří
k nejtěžším na světě, nakoupili suvenýry na památku a vláčkem se svezli dolů do Grindelwaldu,
které je významným lyžařským centrem. Prožili
jsme nádherné dny, které byly korunovány slunečným počasím. Švýcarsko je skutečně země
s jedinečnou přírodou a atmosférou. Pouze nám
nějak unikla ta fialová kravička Milka. Tak snad
příště…
Vyučující německého jazyka
a parta nadšených studentů

Okénko ZUŠ
Základní umělecká škola Moravská Třebová pro
Vás i v novém školním roce připravila pestrý výběr akcí a novinek. Asi největší novinkou letošního školního roku je přechod na elektronickou
školní dokumentaci, kterému předcházela pilotní
verze v roce loňském. Hlavním cílem této změny
je modernizace a zjednodušení administrace dokumentů a zejména zlepšení komunikace mezi
školou, rodiči a žáky. V průběhu každého měsíce školního roku se můžete těšit na již tradiční
Podvečery s múzami. Prosincové akce se samo
sebou ponesou zejména ve vánočním duchu
a vyvrcholí vánočními večery v závěru roku. V
lednu nás kromě pravidelných Podvečerů s múzami, čeká i ročníková výstava výtvarného oboru
a vystoupení oboru tanečního. I tento školní rok
je pro naši školu rokem soutěžním. Letošní soutěže a soutěžní přehlídky základních uměleckých
škol byly vypsány pro hudební a literárně dramatický obor. V hudebním oboru se bude soutěžit
v sestavách: hra na elektronické klávesové nástroje, komorní hra s převahou dechových nástrojů, hra akordeon (včetně komorní a souborové hry), komorní hra s převahou smyčcových
nástrojů. Součástí bude i soutěžní přehlídka ve
sborovém zpěvu a skladatelská soutěž. Literárně
dramatický obor bude letos soutěžit v kolektivním projevu. Měsíc únor a duben bude věnován
zejména našim absolventům, a to v podobě absolvenstké show a absolventských vystoupení.
V květnu se nám představí vernisáž a výstava
Výtvarný svět na zámku. Závěr školního roku
též přinese již 16. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády, třídní koncerty pedagogů,
vystoupení tanečního oboru, slavnostní vyřazení absolventů a výstavu absolventů výtvarného
oboru. Věříme, že si z této bohaté nabídky akcí
Základní umělecké školy v Moravské Třebové
jistě vyberete a těšíme se na Vás.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Video
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Televizní magazín Moravská Třebová ZÁŘÍ 2015
http://www.vctv.cz/porady/tv-moravska-trebova
Host: ředitel Kulturních služeb města František
Žáček
Téma: Bilance návštěvnické sezóny moravskotřebovského zámku 2015, plány na
zlepšení kvality průvodcovských služeb pro
sezónu 2016
Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé
v českých zemích objevily moderní renesanční
prvky a na začátku 17. století vznikla tři manýristická křídla podle plánů italského stavitele. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin
umění a stává se každoročně cílem stále většího
počtu turistů.
Reportáž: Novinky v areálu Sociálních služeb
Moravská Třebová
S ředitelem SSMT Milanem Janouškem, vedoucí
sociální péče Romanou Holasovou a zahradnicí
Danou Sobotkovou se podíváme do exteriérů domova pro seniory, kde se v posledních měsících
realizuje nová koncepce zahradní péče. Kromě
zkrášlování prostředí se vedení zařízení stará
o volnočasové vyžití svých klientů, a také podniká kroky ke zvýšení jejich bezpečnosti. K těmto opatřením patří již v září avízovaná novinka
– omezení průjezdu vozidel areálem sociálních
služeb a nový režim parkování za jeho branou.
Čtené zprávy obrazem
1. Naučně vycházková trasa po moravskotřebovském hřbitově byla zbudována v uplynulých třech měsících za spolupráce Technických
služeb Moravská Třebová a historika moravskotřebovského muzea Petra Nislera. Těšit
se na ni mohou zejména znalci specializující
se na zkoumání historických reálií měst a obcí
v kontextu s jejich péčí o minulost vtělenou
do kultury pohřbívání a udržování povědomí
o předcích významných pro místní komunity.
Trasa na moravskotřebovském hřbitově na Křížovém vrchu odkrývá významná historická,

Jednotlivá zastavení naučné trasy po třebovském
hřbitově jsou označena čísly. V centrální části
najdete orientační plán.
Foto: archív

umělecká a architektonická fakta skutečně unikátního hřbitova. Zastavuje se u významných
osobností města, funerálních staveb a uměleckých děl. Celý areál hřbitova je zasazen na Cestu od renesance k baroku vedoucí z centra města
na Kalvárii na Křížovém vrchu. Na hřbitově je
trasa číselně označena a u vstupu do hřbitova je
k dispozici tištěný průvodce, který slouží k lepší
orientaci na místě. Návštěvník si jej může zapůjčit a projít si v klidu celý okruh. Po prohlídce
prosí správce hřbitova o vrácení průvodce na původní místo pro dalšího návštěvníka. Průvodce
je k přečtení i na webových stránkách Technických služeb Moravská Třebová.
(daz)
2. Hodnocení sezóny aquaparku
Více než tisíc lidí byl po několik prázdninových
týdnů běžný denní počet návštěvníků moravskotřebovského aquaparku, kteří využili letního horkého počasí, aby se vydali k vodě. V letošní sezóně našeho koupaliště, která měla třiašedesát dní
a trvala od 3. června do 1. září, se jich celkem do
aquaparku vypravilo 37 104. Srpen přitom přebyl
červenec o dva tisíce dvě stě lidí. Necelá pětistovka prošla turnikety moderního a v širokém okolí
vyhledávaného koupaliště ještě v posledních hodinách provozu, v zahajovací školní den 1. září.
Ve statistikách od roku 2009 má letošek také primát – průměrná denní návštěvnost vyčíslená na
589 osob je největší za sledované období, ve kterém nejhůře na tom byla sezóna loňského roku,
kdy moravskotřebovskou plovárnu vyhledalo
o polovinu vodomilných nadšenců méně, než v té
letošní. Počet dnů, kdy byl aquapark otevřen, přitom letos nejvyšší nebyl, od roku 2009 byl převýšen pětkrát a to v rozpětí jednoho až dvou týdnů
provozu.
(daz)
3. Jubileum vojenského
středního školství přineslo
škole supersportoviště
Součástí oslav 80 let existence
vojenského školství v Moravské
Třebové bylo slavnostní přestřižení pásky nového sportovního
areálu. Stavební práce na rozlehlé ploše do letoška poměrně
nevzhledné lokality započaly
s příchodem jara. V areálu sportoviště dostalo prostor fotbalové hřiště i plocha pro atletický
sektor, bylo vybudováno zázemí
pro tenis či beach volejbal. Zajímavostí je atletický běžecký
ovál s umělým povrchem, který
má měřit podle požadavků investora 400 metrů, avšak nebude
mít typický tvar, jak je zvykem.
Důvodem je nedostatek místa v blízkosti jeho vybudování.
„Dráha sice nemá mezinárodní
parametry, pro nás je však důležité zachování standardní délky,“ vysvětlil při startu projektu
na tiskové konferenci města velitel školy Zdeněk Macháček.
U sportovišť vyroste zastřešená tribuna vybavená moderním

osvětlením. „Díky dostatku financí může vzniknout i cvičná hasičská věž s třemi patry, kterou
jsem kdysi slíbil,“ doplnil plukovník Zdeněk Macháček. Stejně jako hasiči na cvičné věži budou
moci po domluvě v areálu školy trénovat i veřejné sportovní organizace. Celá stavba financovaná
kompletně z rozpočtu ministerstva obrany přijde
cca na třicet šest milionů korun.
(daz)

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.

Poslední úpravy umělého povrchu sportovní plochy před slavnostmi na počest jubilea vojenského školství významného nejen
pro město, ale pro celou historii české armády.
Foto: Dagmar Zouharová
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1. 10. Stolní tenis – I. a II. kategorie v hale stolního tenisu, soutěž jednotlivců od 14:00 hodin
8. 10. Stolní tenis – III. kategorie v hale stolního
tenisu, soutěž družstev od 14:00 hodin
15. 10. Stolní tenis – IV. kategorie v hale stolního
tenisu, soutěž družstev od 14:00 hodin
12.–16. 10. Duchové stromů a lesa v rámci mezinárodního Dne stromů. V průběhu celého týdne
máte možnost zúčastnit se zábavně vzdělávacího
programu o stromech a lese určeného pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ. Podrobnosti v propozicích
19.–23. 10. Za zlatem podzimu – v rámci celého týdne máte možnost zúčastnit se přírodovědné
soutěže určené pro 2. stupeň ZŠ. Soutěž se zaměřuje na poznávání přírodnin, živočichů, stop,
dravců, topografických značek atd. Podrobnosti
v propozicích
23. 10. Badminton – 5. třída, III.-IV. kategorie,
soutěž jednotlivců ve velké tělocvičně ZŠ ČSA
23.–24. 10. Abeceda zdraví & Dýňování na
Majáku – pobyt pro děti od 1. tříd ZŠ. Duševní
pohoda a aktivní odpočinek při tematickém programu v DDM. Součástí bude i tradiční turnaj
v bowlingu, dýňový přebor a noční hra v halloweenském stylu – lampiony s sebou. Nástup 23.
10. v 17:00 hod. a zakončení 24. 10. v 17:00 hod.
Kapacita 16 dětí. Cena: 150 Kč členové kroužků
DDM, 180 Kč ostatní. Zájemci se mohou hlásit
telefonicky v DDM. Více informací na plakátech
nebo v DDM – Zdena Tauerová. Akce ve spolupráci se Zdravým městem
Podzimní prázdniny s Majákem
28. 10. Pochod za zdravím aneb Co nám šeptá
les. Akce ve spolupráci se Zdravým městem pro
zájemce od 1. třídy, předškoláci v doprovodu rodičů. Sraz v 9:30 hod. v DDM. Zájemci se nahlásí
předem telefonicky. Více informací na plakátech
nebo v DDM

Vzpomínání na
léto 2015
Pro malé či mladé kameramany, fotografy, scénáristy, režiséry i možné herce!
Před letošními letními prázdninami jsme
v kroužku mladých moderátorů DDM vymysleli možnost sebeprezentace žáků a studentů místních škol a vyzvali jsme k účasti přes náš městský zpravodaj. Jednalo se
o vytvoření nějakého letního dokumentu,
krátkého videofilmu, seriálu fotografií, které by mohly ukázat Váš zážitek z prázdnin,
ucelený soubor například k přírodě doma
i v zahraničí. Nebo i mobilem natočenou
událost i třeba z rodinné dovolené či scénku
s domácím mazlíčkem. Pokud se Vám něco
takového podařilo a máte zájem se svým
dílem prezentovat, budeme rádi, když se
přihlásíte do konce října 2015 telefonicky
na kancelář DDM: telefon: 461 316 786,
nebo na mail - info@ddm-mt.cz. V průběhu ledna 2016 by se uskutečnila přehlídka
vybraných dokumentů. V měsíci říjnu bude
k dispozici na webu DDM přihláška a další
instrukce. Václav Žáček a Lukáš Brdíčko,
kroužek mladých moderátorů DDM

30.–31. 10. Halloweenské nocování v Kunčině
spojené se zábavným programem a   lehce strašidelnou stezkou odvahy. Omezený počet míst.
Podrobnosti na plakátech a informace v DDM,
Barbora Švestková
Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí – Pomáháme zvířátkům - akce určená pro MŠ a Zvířata
v nouzi - akce určená pro ZŠ a veřejnost. Během
října a 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 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. Pokud by se do této
akce chtěly zapojit školy – kontaktujte DDM.
Případné informace v DDM, webu a v propozicích. Akce ve spolupráci se Zeleným Vendolím,
ZŠ ČSA, ZŠ Linhartice a ZŠ Kunčina.
Od října 2015 nově otevíráme pro děti
od 5. třídy ZŠ a studenty SŠ kroužek
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ pod vedením zkušené lektorky orientálních tanců
Pavlíny Skalské. Možnost hlásit se na tel.
čísle 731 151 790, podrobné informace
tamtéž.
Nově otvíráme v ZŠ ČSA tyto kroužky:
Němčina v úterý od 14:00-15:00 hod.
Klavír středa od 15:30-16:30 hod.
Dívčí klub, každý lichý čtvrtek od 13:30-14:30
hod., vedoucí kroužku Jarmila Olšovská, podrobné informace v DDM.
V průběhu měsíce října stále probíhá nábor do

všech kroužků DDM až do naplnění jejich kapacity. Nabídka ZÚ ke stažení na webových stránkách, podrobné informace v DDM.
Upozornění pro zájemce následujících kroužků
BRENUS - historický šerm pro chlapce i dívky 4.–9. tříd a SŠ. První orientační schůzky:
8. 10. v 15:30 hod. před ZŠ v Městečku Trnávce
a v 17:00 hod. v DDM Moravská Třebová. Případné informace v DDM
Šperky - začínáme 1. 10. od 16:30 do 18:00 hod.
Thaibox - tréninky v pondělí a ve středu od
17:30 do 18:30 hod.
Keramika na Majáku – schůzky pondělí, úterý,
středa od 16:30 do 18:00 hod. (středa – točení
na kruhu)
Připravujeme:
8. 11. Den leváků na ledě – zábavné odpoledne
pro děti i dospělé od 13:00–15:00 hodin na stadionu. Akce pořádaná ve spolupráci s technickými službami. Vstupné zdarma
29. 11. Adventní dílna pro děti – od 14:00 do
16:30 hod. ve vestibulu MÚ na nám. TGM. Akce
je součástí Adventních trhů 2015, které pořádá
město Moravská Třebová s partnery.
Narozeninové party opět v DDM.
Dům dětí a mládeže nabízí od nového školního
roku opět program Narozeninová party. Nabízíme dětem a mládeži možnost oslavit v prostorách DDM své narozeniny. K dispozici jsou
prostory klubovny, zahrady a areálu spolupracujícího Jezdeckého klubu v Útěchově. Pedagogický dozor a program dle domluvy, který lze
zaměřit tematicky – hry, tvoření, koně, hudba,
diskotéka apod. Akce je určena výhradně dětem
do 12 let. Narozeninové oslavy se může zúčastnit rodič oslavence, který zajišťuje občerstvení. Po dohodě lze zajistit občerstvení i pedagogem DDM, bude zahrnuto v ceně. Děti mohou
v DDM přespat ve spacáku do druhého dne.
Oslavy vždy v pátek. Cena bez spaní je 50 Kč
za osobu, v ceně zahrnuty náklady na energie
a program.

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

Prostory přízemí fary včetně kompletně vybavené kuchyně lze pronajmout (max. 30 osob). Info
na tel. 736 609 318.
Připravujeme na říjen:
Burzu dětského oblečení a spotřebního zboží –
informace na letáčcích.

Mimoni na Srnčí, aneb Já mezi námi 8, ZŠ Palackého
Letos se už tradičně vydali žáci 6. tříd naší školy
začátkem září na Srnčí, aby poznali nový třídní
kolektiv a nové třídní učitelky. K tomu jim měl
pomoci adaptační pobyt. Ten letošní proběhl od
1. do 4. září a tentokrát byl nazván Mimoni na
Srnčí. Děti se učily vzájemně si vycházet vstříc,
komunikovat, pomáhat si ve složitějších situacích, odpovídat za své jednání. Protože šesťáků
bylo letos hodně, obsadili celé rekreační středisko. Počasí bylo příznivé, takže využili i zdejšího
bazénku ke koupání. Dostali tentokrát červená
trička, na která si sami nekreslili symbol pobytu (postavičky v kruhu). Spolu s mimoni všichni
bez rozdílu zdolávali jeden úkol za druhým, učili
se pracovat v týmu. Někdy se jim dařilo lépe,
jindy hůře. Některé děti byly poprvé mimo ro-

dinu, jen se svými kamarády, učitelkami a instruktory. Všichni, děti i my dospělí, jsme to
ale zvládli skvěle a moc jsme si společné chvíle
užili. Třídní učitelky měly obrovskou příležitost
poznat své „nové“ děti, které přestoupily v letošním školním roce na 2. stupeň. A jak se akce líbila dětem? Do krátkých dotazníků měly jediným
slovem vyjádřit názor na „adapťák“. Objevila se
v nich jen slova typu „ dobrý, výborný, úžasný,
zábavný, hezký, krásný, nejlepší, super, znovu…, vymakané.“ Děkujeme sponzorům za podporu této akce. Děkujeme také Lence Paděrové,
Michalu Paděrovi a Tomáš Řehůřkovi za skvělou instruktorskou práci. Velký dík také všem na
Srnčí, kteří se starali o naše žaludky a o to, aby
nám nic nescházelo.		
(kš)

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
19. ročník Týdne knihoven 5.-11. 10.
5.-10. 10. Na anglické vlně – velká půjčovní výstava zbrusu nové anglicky psané literatury
9. 10. Lampiónový průvod – tradiční akce
nejen pro děti. Vítáme malé účastníky průvodu v kostýmech! Pozor! Tentokrát je začátek
na nádvoří zámku v 18:00 hodin, zakončení
u muzea. Po ukončení lampiónového průvodu
Vás zveme na rodinné Listování Manolito Brejloun. Začátek v 19:30 hodin ve dvoraně muzea.
Pro účastníky lampiónového průvodu je vstupné
20 Kč. Na programu spolupracují Kulturní služby města M. Třebová.
1.-31. 10. Krása malovaná voskem – Danuše
Navrátilová
Výstava moravskotřebovské rodačky Danuše
Navrátilové, která se malování voskem věnuje
již několik let. Přijďte si její tvorbu prohlédnout:
po-čt: 9:00–17:00 hod., so: 9:00–12:00 hod.
1.-31. 10. 80 let skautingu v Moravské Třebové
Společně s moravskotřebovským střediskem organizace Junák – český skaut jsme pro Vás připravili půjčovní výstavu knih na téma skauting.
Výstava je uspořádána k 80. výročí skautingu
v našem městě a je k vidění na dospělém oddělení.
23. 10. Listování pro školy
MŠ-5. ročníky ZŠ - FLOUK A LÍLA (Petra Dvořáková)
6.-9. ročníky ZŠ a nižší gymnázia - BÝT KLUKEM/HOLKOU JE FUŠKA/SKVĚLÝ (James
Dawson + Hayley Longová)
SŠ a vyšší gymnázia – ZPÁTKY VE HŘE (Michal Viewegh)
Účinkují Alan Novotný a Markéta Lánská
9. 10. Rodinné listování – Manolito Brejloun
Společně s Kulturními službami MT Vás srdečně zveme na rodinné představení z cyklu Listo-

Čím žije naše město
Jak výrazně je Moravská Třebová podmanivé
město, zprostředkovala občanům čtrnáctkrát
fotosoutěž Komise památkové péče Moravská
Třebová, jak ji neznáme (cca 3.000 snímků).
V loňského roce pak KPP veřejnosti nabídla
město prostřednictvím výstavy historických pohlednic, jež přesvědčivě ukázala genezi hmotné kultury. Letošní záměr byl poněkud odlišný
- kromě architektonických skvostů prezentovat,
jak se ve městě zrcadlí vývoj duchovní kultury.
Deset autorů, většinou osvědčených renomovaných tvůrců a dlouholetých spoluúčastníků, dodalo poutavé kolekce (250 snímků). Hodnotící
porota neměla při rozhodování nikterak snadnou
pozici. Díky kritériím byly předložené kolekce
pestré, umělecky hodnotné, fotograficky dokonalé i objevné, de facto nesouměřitelné. I proto
„vítězů“ bylo více. Porota nalezla konsistentní
výrok a ocenila nejvýše fotosérie Jana Vermouska, Michala Charváta, Františka Matouška a Milana Bačíka. Za svůj přínos soutěži nakonec byli
čestným uznáním oceněni i ostatní. 16. ročník se
setkal jako obvykle s příznivým ohlasem, za týden jej zhlédlo 800 občanů, kteří potvrdili svou
spokojenost. Stejnou reakci měla v den vernisáže rovněž vlastivědná beseda Moravská Třebová
ve filmu, uskutečněná KPP v rámci Dnů evropského dědictví. 			
(mk)

vání: Brejloun Manolito za účasti samotné autorky Elviry Lindo. Představení začíná v 19:30
ve dvoraně muzea. Vstupné 80 Kč, předprodej
v kulturních službách
Čtení na pokračování
Středa 7., 14., 21. 10. čteme ve 14:00 hod. klientům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří
mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace na
dětském oddělení knihovny
1.-31. 10. Háčkovaná móda pro panenky
Výstava háčkovaných šatiček na panenky ze
soukromé sbírky Růženy Janebové. Panenky
v háčkovaných oblečcích jsou k vidění na dětském i dospělém oddělení. Výstava je částečně
prodejná
Knihovna dětem
1.-31. 10. Podzim
Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ Staré Město. Výtvarná díla si můžete prohlédnout na dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy pro děti
7. 10. Enkaustika (tvořivá dílna s D. Navrátilovou)
14. 10. Zvířecí mandaly
21. 10. Kotě
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
8. 10. Vyrábíme lampión
Přijďte si vlastnoručně vyrobit svůj lampion
v 15:00 hod. na dětském oddělení. V pátek 9. 10.
si budete moci své lampiony vyzkoušet na lampiónovém průvodu.

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
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Výlet do minulosti za Karlem IV.
Městská knihovna se připojila 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. Nejlepší příspěvky budou
odměněny, vystaveny v knihovně a postoupí do
krajského kola.
Od října začínají pravidelné aktivity:
- každé úterý od 15:00 hod. uvítáme v knihovně
děti v rámci programu Odpoledne s babičkou
- startuje 18. ročník velkých čtenářských soutěží
Čte celá třída a 12. ročník Kdo čte, ten se nenudí

Setkání sběratelů
Dne 5. 9. se uskutečnilo
XII. setkání sběratelů
a přátel exlibris v Moravské Třebové. Přijeli
přátelé exlibris z Čech,
Moravy a ze Slovenska,
sešlo se nás více než 70.
Nejen, že jsme se sešli
s milovníky grafiky, ale
po Třebové jsme je také
provedli a krásu Třebové
nám výtvarníci převedli na grafické listy. SePavlica František – tkání se rádi zúčastňují
Brána času
i malíři a grafici. Letos
to byli pan Brázda, Musil, Hlinka, Minář, Smejkal. Součástí setkání bývá výstava – tentokrát to
byly grafiky a obrazy pana Brázdy, které vytvořil
pro sběratele ze Třebové. Spolek pořádá celou řadu dalších akcí a rádi mezi námi přivítáme další
milovníky umění a budeme rádi, když mezi nás
zavítá i mladá generace. Děkujeme všem, kdo se
přičinil o hladký průběh setkání, městu MT a ZUŠ
za zapůjčení překrásných prostor. Těšíme se na
další setkání, na nové příznivce grafiky a nové
obdivovatele Moravské Třebové – máme se čím
chlubit. Spolek sběratelů a přátel exlibris MT

Malé ohlédnutí za létem
Také oddíl Old skautů z organizace Junák – český
skaut, středisko Mor. Třebová, Z. S., připravil letošní léto pro své malé skauty a skautky tábor,
tentokrát na téma Cesta časem. K cestě do světa

stačilo pár drahokamů, ale pro návrat zpět bylo
třeba splnit mnoho úkolů. Která období díky důmyslně vytvořenému stroji času všichni navštívili, poznáte jistě z fotografie. Alice Moravcová

Tentokrát na téma Cesta časem a zpět se na letním táboře bavili třebovští skauti

Foto: archív
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Důležité

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů - pondělí 5. 10. v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za
účelem návštěvy hřbitova 7. 10. Odjezd ve 14:00
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Poslední letošní svoz proběhne v listopadu. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek po-pá
7:00-15:30, tel. 734 797 498.
Dny Charity
18. 9. proběhla zahradní slavnost s velmi příjemnou, i když deštivou atmosférou. 24. 9. jsme díky
benefičnímu koncertu nasáli atmosféru koncertu
vážné hudby a setkali se s lidmi, kteří charitu průběžně podporují. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podílí nebo podíleli
na práci, kterou Charita za 20 let své existence v re-

gionu odvedla. Vážíme si každé podpory a věříme,
že nám zachovají svoji přízeň i do dalších let. 27. 9.
byla sloužena mše svatá za charitní dílo, pracovníky i klienty. Chceme poděkovat zastupitelům města
za to, že podpořili vznik nové služby, která začne
fungovat od roku 2016. Jedná se o Občanskou poradnu. DS
Pracovníci a klienti využili krásného počasí a vyrazili do Starého Města na minigolf. V běžném provozu se již začínáme chystat na listopadové a prosincové prodejní akce.
STD
Klienti s pracovníky se vypravili 11. 9. načerpat inspiraci k vybavení domovů do OD IKEA v Brně,
zároveň si v praxi opět vyzkoušeli své dovednos-

Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.,
budou v   roce 2015 v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky
a kontejnery ve dnech a na místa dle níže uvedeného rozpisu, v pracovních
dnech od 14:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Podzim 2015
den
datum Místo přistavení vlečky a kontejneru
Úterý
29. 9. Sušice za hasičkou
Středa
30. 9. Sušice – parkoviště u JSK              
Čtvrtek
1. 10. Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
Pátek
2. 10. Udánky – v horní části u č. p. 67, Kuba
Sobota
3. 10. Udánky – u hasičky               
Pondělí
5. 10. Josefská – u prádelny            
Úterý
6. 10. Olomoucká – u č. p. 40
Středa
7. 10. Brněnská na chodníku u autoškoly
Čtvrtek
8. 10. Lanškrounská u Orky
Pátek
9. 10. Stará		
Sobota 10. 10. ul. Jiráskova – u staré kotelny naproti zahrádkám
Pondělí 12. 10. Západní – parkoviště před obchodem Konečný
Úterý
13. 10. Gorazdova – parkoviště na místě bývalé LŠU
Středa
14. 10. Školní – u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova
Čtvrtek 15. 10. Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26
Pátek
16. 10. Dr. Jánského – mezi domy č. p. 5 a 7
Sobota 17. 10. Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke
Pondělí 19. 10. Hřebečská – u křížku
Úterý
20. 10. Polní – u č. p. 1 u lesíka
Středa
21. 10. Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové Sady
Čtvrtek 22. 10. Dukelská – naproti kurtům
Pátek
23. 10. Tovární u hřiště
Sobota 24. 10. Pod Hamry
Pondělí 26. 10. Jevíčská – u Domu armády
Úterý
27. 10. Alšova – u bytovky č. p. 26
Čtvrtek 29. 10. Alšova – u č. p. 1 u kontejnerů na separovaný sběr
Pátek
30. 10. Boršov – u retenční nádrže 14–15, parčík u Ondráčků
15–16, u řadových okálů (šestibytovky) 16–17 hod.
Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických služeb M. Třebová, s.r.o. Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto, prosím, dbejte jejich
pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno:
• velkoobjemový kontejner - na odpad ze zahrad a veřejných prostranství
(listí, větve, tráva)
• traktorová vlečka - na objemný odpad (skříně, matrace,…), nebezpečný
odpad (plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný elektrotechnický
odpad určený ke zpětnému odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky,
výbojky, apod.)
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení:
-- směsného komunálního odpadu z domácností
-- odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
-- stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit, lepenka,…)
-- automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny)
-- tekutých odpadů (chemikálie, barvy, oleje)
Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na sběrovém
dvoře v ulici Zahradnická.
Provozní doba sběrového dvora v roce 2015:
pondělí od 13:00 do 17:00 hod.
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.
sobota od 8:00 do 14:00 hod.

ti v restauraci, při výběru zboží, cestování a jiné.
Přivezli také potřebné věci do terapeutických dílen.
CPP
Ve službě proběhla úspěšně inspekce standardů
kvality. Dne 21. 10. od 16:00 zveme veřejnost do
malého sálu ZUŠ na přednášku Být či nebýt pěstounem, kde můžete získat informace o tom, co obnáší pěstounství v ČR. Na listopad chystáme další
přednášku pro veřejnost se zaměřením na rozvoj
dětí, kterou povede známá lektorka Věra Bechyňová. Bližší informace zveřejníme na plakátech.
Příjemné podzimní dny všem přejí zaměstnanci
OCHMT. Další informace na: www.mtrebova.
charita.cz, facebooku či v osobně
v ul. Svitavská 44, M. Třebová

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

8:00–12:00

---

---

9:00–12:00
pouze pro
objednané

13:00–17:00

17:00–18:00
pouze pro
objednané

8:00–12:00

---

---

Úterý

---

Středa

7:30–8:00
odběry krve

Čtvrtek

---

8:00–12:00

---

7:30–8:00
odběry krve

12:00–14:00
pouze pro
objednané

8:00–11:00

---

---

Pátek

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

Usnesení rady města

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

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7. 9. 2015 od 15.00 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schvaluje:

184/Z/070915
Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva
města Moravská Třebová.
185/Z/070915
Opravu formální chyby usnesení č. 139/Z/220615
takto:
Původní znění:
Zastupitelstvo města schvaluje souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2015 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
Nové znění:
Zastupitelstvo města schvaluje souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2015 rozpočtu města, kterou budou
změněny závazné ukazatele na rok 2015 takto (v tis.
Kč):
a) závazné ukazatele stanovené radě města
viz Tab. 3
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
viz Tab. 4
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
186/Z/070915
Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2015 rozpočtu
města, kterou budou změněny závazné ukazatele na
rok 2015 takto (v tis. Kč):
závazné ukazatele stanovené radě města
viz Tab. 5
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
viz Tab. 6
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
187/Z/070915
Finanční spoluúčast města Moravská Třebová
na poskytování sociální služby Odborné sociální
poradenství s prioritním zaměřením na dluhovou
problematiku Oblastní charitou Moravská Třebová
ve výši 50.000 Kč ročně od roku 2016.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
188/Z/070915
Poskytnutí stipendia studentu vysoké školy na
základě vnitřního předpisu 5/2015 Program pro
poskytování stipendií studentům vysokých škol
v České republice za podmínky doložení rozhodnutí o přijetí ke studiu na vysoké škole do
15.09.2015.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
189/Z/070915
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
stipendia v souladu s předloženým návrhem.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
190/Z/070915
Dohodu o úhradě dluhu na nájmu bytu ve výši
38.840 Kč ve splátkách tak, že uhradí tuto částku
v 26 pravidelných měsíčních splátkách.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
191/Z/070915
Změnu úhrady kupní ceny, tj. prodloužení splátkového kalendáře tak, že uhradí zbývající část kupní
ceny, tj. 165.467,11 Kč, za bytovou jednotku č.
352/11 v domě na ul. Olomoucké č. o. 38, č. p. 352,
v Moravské Třebové, včetně penále za pozdní platby
ve 145 pravidelných měsíčních splátkách, úročených
10 % p. a.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
192/Z/070915
Předložený návrh zadání regulačního plánu Městské
památkové rezervace Moravská Třebová.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
193/Z/070915
Pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
194/Z/070915
Ing. Václava Mačáta jako určeného zastupitele pro
pořízení Změny č. 2 územního plánu města Moravská Třebová.

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, Palackého 1351
Kulturní služby města Moravská Třebová
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Sociální služby města Moravská Třebová
Tab. 3 (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. 4 (v tis. Kč)
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351
Kulturní služby města Moravská Třebová
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Sociální služby města Moravská Třebová
Tab. 5 (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. 6 (v tis. Kč)
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21
Kulturní služby města Moravská Třebová

rozpočet 2015
před úpravou

úprava
rozpočtu

rozpočet 2015
po úpravě

220 800,00

12 540,00

233 340,00

8 260,00

2 000,00

10 260,00

2 050,00

0,00

2 050,00

90,00
231 200,00

0,00
14 540,00

90,00
243 690,00

225 250,00

14 540,00

239 790,00

5 950,00

0,00

5 950,00

0,00
231 200,00
0,00

0,00
14 540,00
0,00

0,00
245 740,00
0,00

dotace 2015
před úpravou
4 637,00
8 160,00
2 840,00
2 800,00

úprava dotace
100,00
200,00
39,00
9 717,00

dotace 2015
po úpravě
4 737,00
8 360,00
2 879,00
12 517,00

rozpočet 2015
před úpravou

úprava
rozpočtu

rozpočet 2015
po úpravě

220 800,00

12 540,00

233 340,00

8 260,00

2 000,00

10 260,00

2 050,00

0,00

2 050,00

90,00
231 200,00

0,00
14 540,00

90,00
245 740,00

225 250,00

14 540,00

239 790,00

5 950,00

0,00

5 950,00

0,00
231 200,00
0,00

0,00
14 540,00
0,00

0,00
245 740,00
0,00

dotace 2015
před úpravou
4 637,00
8 160,00
2 840,00
2 800,00

úprava dotace
100,00
200,00
39,00
9 717,00

dotace 2015
po úpravě
4 737,00
8 360,00
2 879,00
12 517,00

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
245 740,00

0,00
8 200,00

90,00
253 940,00

239 790,00

8 200,00

247 990,00

5 950,00

0,00

5 950,00

0,00
245 740,00
0,00

0,00
8 200,00
0,00

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
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195/Z/070915
Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na
převod pozemku p. č. 220/3 druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 93 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Moravská Třebová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
196/Z/070915
Prodej pozemku parc. č. 102/2 o výměře 72 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 103/2 o výměře 51 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, část Město, ul. Marxova
a to formou přídatného spoluvlastnictví takto:
1. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č.
102/2 a id. podíl o velikosti 1/30 na pozemku
parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy
2. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č.
102/2 a id. podíl o velikosti 1/30 na pozemku
parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy
3. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č.
102/2 a id. podíl o velikosti 1/30 na pozemku
parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy
4. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č.
102/2 a id. podíl o velikosti 1/30 na pozemku
parc. Č. 103/2 za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy
5. Id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č.
102/2 a id. podíl o velikosti 1/30 na pozemku
parc. č. 103/2 za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 1.269 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy
6. Id. podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc. č.
103/2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
2.754 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem
kupní smlouvy
7. Id. podíl o velikosti 2/5 na pozemku parc. č.
103/2 a id. podíl o velikosti 2/4 na pozemku
parc. č. 102/2 za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 15.228 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy
8. Id. podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc. č.
103/2 a id. podíl o velikosti 1/4 na pozemku
parc. č. 102/2 za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 7.614 Kč, kterou kupující uhradí
před podpisem kupní smlouvy
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
197/Z/070915
Prodej pozemku parc. č. 2637/5 o výměře 12 m2,
druh pozemku trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 480 Kč, kterou
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
198/Z/070915
Prodej pozemku parc. č. 3791/2 o výměře 129 m2,
druh pozemku orná půda za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 21.930 Kč bez DPH (26.535,30
Kč včetně 21 % DPH) v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, část obce Sušice za uvedenou
nemovitost, včetně DPH uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před podpisem
kupní smlouvy uhradí náklady spojené s převodem
nemovitosti, a to ve výši 4.284 Kč.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
199/Z/070915
Prodej pozemku parc. č. 3791/32 o výměře 24 m2,
druh pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 6.480 Kč, s tím, že kupní cenu
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Dále kupující
před podpisem kupní smlouvy uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 798 Kč.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
200/Z/070915
Prodej pozemku parc. č. 3564 o výměře 817 m2,
druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním
území Dlouhá Loučka obci Dlouhá Loučka za
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 8.170 Kč,
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
201/Z/070915
Prodej bytové jednotky č. 148/4 nacházející se
v domě č. p. 148, č. o. 22 na ul. Olomoucké, na
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stavebním pozemku parc. č. 848, včetně podílu id.
2734/10000 na společných částech budovy a na
předmětném stavebním pozemku, dále podíl ve výši
1/7 stavebního pozemku parc. č. 849, jehož součástí
je stavba zděné kůlny bez č. p. v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí za vzájemně
sjednanou kupní cenu ve výši 120.000 Kč, s tím,
kupující uhradí náklady spojené s převodem a daň
z nabytí nemovitosti.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
202/Z/070915
Prodej nemovité části hrobky č. 669/670 v oddělení
O, na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské
Třebové za cenu 5.565 Kč.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
Zastupitelstvo města neschvaluje:
203/Z/070915
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

Zastupitelstvo města stanovuje:

204/Z/070915
Měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva
města – členu rady města Mgr. Radko Martínkovi ve
výši 0 Kč s účinností od 01.09.2015, a to na základě
jím projevené vůle vzdát se odměny.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města potvrzuje:

205/Z/070915
Potřebnost sociální služby Odborné sociální poradenství s prioritním zaměřením na dluhovou problematiku.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

206/Z/070915
Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města.
207/Z/070915
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.
208/Z/070915
Předložená opatření a řešení k doporučením kontrolního výboru zastupitelstva města, uvedeným v zápisech ze dne 10.06.2015.
209/Z/070915
Negativní stanovisko rady města k podnětu členky
zastupitelstva Ing. Blahové z 22.06.2015 doplnit
výsadbu zeleně na Knížecí louce o ovocné stromy.
210/Z/070915
Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne
28.08.2015.

Usnesení rady města
211/Z/070915 Předložený zápis z jednání kontrolního
výboru zastupitelstva města ze dne 26.08.2015
včetně jeho příloh 1 – 6.
212/Z/070915
Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 31.08.2015.
213/Z/070915
Předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2015.
214/Z/070915
Vzdání se měsíční odměny neuvolněného člena rady
města Mgr. Radko Martínka od 01.09.2015
215/Z/070915
Předloženou informaci o stavu vymáhání pohledávek Technickými službami Moravská Třebová s.r.o.
k 31.12.2014 v členění:
-- nájem ubytoven (ve správě od 01.01.2008)
-- nájem nebytových prostor (ve správě od
01.01.2008)
-- faktury, které byly vystaveny z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)
-- nájem bytových jednotek.
216/Z/070915
Předložené informace o možnosti a podmínkách pro
umístění restaurace se zahrádkou na náměstí T. G.
Masaryka.

Zastupitelstvo města ukládá:

217/Z/070915 Radě města zabývat se předloženými
doporučeními finančního výboru uvedenými v zápisu z jednání dne 30.08.2015.
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 30.11.2015
218/Z/070915
Radě města pokračovat v jednání ve věci odprodeje
bývalého areálu Miltry na ulici Jiráskově do vlastnictví města a nechat zpracovat odborný posudek
stavu objektu a posouzení možnosti přestavby
(rekonstrukce) objektu pro plánované využití (kultura - sál, galerie, neformální vzdělávání, drobné
podnikání, atd.).
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta
T: 30.11.2015
219/Z/070915
Radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016
návrh na zřízení funkce městského architekta.
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 30.11.2015
220/Z/070915
Radě města zapracovat návrhy a podněty členů
výboru pro strategický rozvoj města do návrhu
regulačního plánu.
Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta
T: 30.11.2015
V Moravské Třebové 7. 9. 2015
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Kalendář kulturních akcí – říjen 2015
1.-31. 10.
1.-31. 10.
3. 10., 10:00
3. 10., 19:00
5. 10., 19:00
7. 10., 19:00
9. 10., 18:00
9. 10., 19:30
12. 10., 19:00
13. 10., 8:30 a 10:00
14. 10., 19:00
17. 10., 15:00
17. 10., 17:00
17. 10., 19:00
19. 10., 19:00
21. 10., 19:00
23. 10.
23.-24. 10.
25. 10., 15:00
26. 10., 19:00

Krása malovaná voskem, výstava D. Navrátilové, městská knihovna
Háčkovaná móda pro panenky, městská knihovna
Memoriál J. Vojířové /hřiště u ZŠ Palackého/ DDM Maják
Byt na inzerát – Marc Camoletti /kinosál muzea/ KSMT
Everest, film USA /kino/ KSMT
Marťan, film USA /kino/ KSMT
Lampiónový průvod /od zámku k muzeu/ městská knihovna
Listování Manolito Brejloun /dvorana muzea/ městská knihovna + KSMT
Laputa, film ČR /kino/ KSMT
Velká cirkusová pohádka, divadlo pro děti /kinosál muzea/ KSMT
Nemilosrdní, film Francie /kino/ KSMT
Hotel Transylvánie, film USA /kino/ KSMT
Pan, film USA /kino/ KSMT
Mládí, film It, VB, Fran /kino/ KSMT
Purpurový vrch, film USA /kino/ KSMT
Wilsonov, film ČR /kino/ KSMT
Listování pro školy, městská knihovna + KSMT
Halloween na Majáku /víkendový pobyt/ DDM Maják
Koncert Josefa Zímy /dvorana muzea/ KSMT
Stážista, film USA /kino/ KSMT

Sport
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Hokej je na prahu nové sezóny

Mistrovská část sezóny 2015/2016 začíná v polovině
října. Všechna družstva HC Slovan se po skončení té
minulé věnovala přípravě - ať už to byly suché kempy, či hra na ledě (cizím i vlastním). Vrcholem se stala
přípravná utkání. A-tým, účastník KLM, v ledové přípravě plné atmosféry diváckého fandění, získal cenné
skalpy soupeře, včetně těch aktuálních. Smyslem ovšem nebylo zvítězit, ale vyzkoušet řadu nových hráčů, kteří nově budou tvořit definitivní kádr. Zatím se
představila asi dvacítka hráčů - domácích odchovanců i hostujících - Turek, Kyša, Heinisch – Rajnoha,
Kobza, Kutmon, Faltus, Řehulka, Hujsa, Peška, Fryč,
Kršňák, Rosendorf, Schneider, Muselík, Čikl, Aulehla, Kučera, Maška, Prokop.
Výsledky
HC Slovan - HC Kroměříž 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) Branky:
Faltus 2, Čikl, Řehulka, Kvapil, Kobza
HC Blansko - HC Slovan 2:2 (SN 1:0)
HC Slovan - HC Blansko 8:4 (1:2, 3:1, 4:1) 7:3
Plánovány jsou ještě přípravné zápasy s Hlinskem
a Chocní. Nově se zformovaly realizační týmy všech
družstev, které budou v soutěžích.
A- tým dospělých (KLM)

U fotbalistů „střídavě oblačno“
Fotbalová sezóna je v plném proudu. Třebovské
týmy si zatím vedou „střídavě oblačno“. V herní fázi
je viditelná bojovnost a rostoucí forma hráčů, dosud
však chybí efektivnost. U dospělých to lze mj. připsat na vrub vynuceným proměnám v sestavě. Nově
sestavený omlazený dorost sbírá zkušenosti, jeho
čas dle slov realizačního dua Václavek - Dvořák teprve přijde. Nepočítáme-li bezkonkurenční rezervu
(B-tým, hrající ve Starém Městě), nejlépe se zatím
daří mladším žákům.
A muži (KP) - Průběžné pořadí: 12. místo 5-1-36:9 5 bodů
SKP M. Třebová - Letohrad B 3:2
Přelouč - SKP M. Třebová 2:0
SKP M. Třebová - Hlinsko 3:2 np
Slatiňany - SKP M. Třebová 2:0
SKP M. Třebová - Žamberk (20.9.)
Bližší informace na www.skpslovan.cz

SPORTOVNÍ KLUB AG – FIT

nabízí
CVIČENÍ PRO DĚTI v oddílech:
è Sportovní gymnastiky
è Sportovního aerobiku
è Skoků na trampolíně
è Všestranné sportovní přípravy
předškoláků (děti od 4 let)
více info na www.ag-fit.cz

K cílům se vyjádřil manažer Pavel Kršňák: „ Loni
jsme poněkud nezvládli závěr soutěže, byť Pohár Vladimíra Martince potěšil. Rádi bychom hráli v soutěži
důstojnou roli, která nám náleží, tj. umístění do trojky.“ KLM bude mít pouze 10 účastníků. Hrací systém
doznal změny: klasická základní část (dvoukolová
v období 4. říjen až 6. prosinec), následovat bude 10
kol nadstavbové části (sudá - lichá). Na závěr čeká
nejlepší osmičku tradiční play off (ČF, SF, F). Třebovští zahájili první říjnovou neděli utkáním v Chocni. Herní systém dalších týmů HC Slovan (junioři,
dorostenci, žáci) ozřejmíme průběžně. Všem však začíná ostrá sezóna v říjnu, žákům začala v září. (mt)

Úspěch malé mažoretky

Rodiče malé mažoretky ze Střípků 3 neváhali a přihlásili svoji dcerku Karolínku Hégrovou do prázdninové
soutěže o Miss Jiřinku. Nejenom, že malá mažoretka
zvládla předvést choreografii, která byla vytvořena
pro 14 dětí v podobě sóla, Karolínku to neodradilo
a soutěže ve Velkých Opatovicích se zúčastnila a vyhrála dva tituly. Miss sympatie a Miss Jiřinku pro rok
2015. Od celého našeho týmu velká gratulace.
Poděkování od Střípků
Mažoretky děkují Radě města Moravská Třebová za
poskytnutí finančního příspěvku na svoji činnost. I nadále se budeme snažit reprezentovat naše město na
soutěžích a veřejných akcích.
Eva Kalábová

Atleti obstáli v lize se ctí

Poslední díl druholigového klání (skupina C) atletů
a atletek vidělo Ústí nad Orlicí. Moravskotřebovští
atleti nijak nezklamali, naopak zcela zazářili a potvrdili své průběžné dobré umístění. Muži vybojovali 182 bodů, což jim stačilo na 2. místo za Ústím
n/O. Většina bodů AK M. Třebová „přitekla“ v běžeckých disciplínách, bodově štědrá byla zejm. štafeta 4x400 (zisk 17 bodů). Celkem bodovalo 13 atletů - Josef Novák vyhrál tyč, druhá místa vybojovali
Havlík (110m přek.), třetích míst získali atleti osm.
Výkonnost atletů měla po celou soutěž vzrůstající
trend. Celkové třetí místo (za Ústím n/O. a Kolínem)
je pro tým historickým úspěchem a předznamenáním ambicí pro příští rok.
Pěkné výkony předvedly na závěr druhé ligy žen
také atletky z Moravské Třebové. Snahu a bojovnost
proměnily ve 115 bodů, což znamenalo umístění
před AC Pardubice. Na body dosáhlo celkem sedm
žen. Nejlepší umístění dosáhly: 2. místa - Šařecová
(400m přek.), Bambušková (výška); 3. místa - Rodová (400m), Šatníková (100m přek.), štafeta 4x400m
(Šunková, Šařecová, Borbélyová, Rodová). Výsledkem úsilí atletek AK M. Třebová je sedmé místo
v celkové ligové klasifikaci.
(mt)

Cyklistické babí léto nezklamalo
Byl to již osmý podnik celoročního seriálu Cykloman 2015 o nejlepšího cyklistu Moravské Třebové.
Trasa zavedla účastníky do kopců východně od města, museli ujet 50 km, byť mnozí tak učinili výletním
tempem, aby mohli sledovat ony pověstné pavučinky skomírajícího léta. V cíli bylo klasifikováno 53
bikerů, dalších třicet se zúčastnilo předcházejícího
Cyklománka. Na startu nechyběl ani ten, který dosud seriálu dominuje a jen výjimečně přenechává
zásadní umístění jiným - Michal Rotter. Příliš nepřekvapilo, že i tentokráte měl nejlepší vstup do
závodu. Spolu s ním hned po startu odjela desítka
nejlepších bikerů, z ní se později odpoutala pětice.
Otázkou zůstávalo, jak se ti nejlepší podělí o vítězství a pódium. Finální pořadí se zformovalo až
ve finiši a rozhodovaly sekundy. Druhá pětka se
dotrousila v rozmezí deseti minut, ostatní později.
Spokojení byli všichni, někteří umístěním a posílením šancí na konečný úspěch, další svou účastí.

„To se taky počítá,“ konstatovala Dita Rolencová.
Cyklistické babí léto organizátory (CK Slovan M.
Třebová a Budig N. a spol.) rozhodně nezklamalo,
stejně jako závodníky.
Z výsledků 50 km (47 závodníků)
1. Boháček Jan (M1) 50 km 1:44:44
2. Orálek Dušan (M2) 1:44:45
3. Rotter Michal (M2) 1:44:46
4. Potůček Šimon (J) 1:44:47
5. Vopařil Josef (M1) 1:45:39
6. Doležel Josef (M3) 1:48:23
7. Kadidlo Jiří (M2) 1:51:21
8. Schön Martin (M1) 1:52:13
9. Smékal Filip (J) 1:52:37
10. Knapovský Tomáš (M1) 1:53:26
Leaderem seriálu zůstává i nadále M. Rotter. Do
konce jedinečné série chybí dva podniky, jenž rozhodnou: silniční časovka jednotlivců (3. 10.) a výjezd do vrchu (17. 10.).		
(mt)
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Říjnová sportovní
pozvánka

Fotbal
3. 10. 9:30 Žáci - Rohozná (OP)
16:30 Dorost - Dolní Újezd (KP
10. 10. 9:30 Žáci - Choceň (KP)
16:00 B muži - Mladějov
11. 10. 16:00 A muži - Chrudim B (KP)
17. 10. 9:30 Žáci - Bystré (OP)
15:00 Dorost - Libchavy (KP)
24. 10. 9:00 přípravka - turnaj na Slovanu
16:00 B muži - Pomezí
25. 10. 14:30 A muži - Choceň (KP)
28. 10. 10:00 Dorost - Živanice (KP)
14:30 A muži - FK Pardubice B
31. 10. 14:00 Dorost - Lanškroun (KP)
Hokej – KLM
7. 10. 18:00 HC Slovan - Ledeč n/S.
18. 10. 17:00 HC Slovan - Hlinsko
25. 10. 17:00 HC Slovan - Litomyšl
Cyklistika
3. 10. Silniční časovka jednotlivců (9. závod
seriálu Cykloman 2015), 15:00 start u hřiště v Linharticích; směr Chornice a zpět (24
km). Cyklománek na okruhu na Knížecí
louce (viz. www.cykloman.cz)
17. 10. Výjezd do vrchu (závěrečný díl celoročního seriálu. 200 m (převýšení 48),
14:00 - lyžařská sjezdovka u ÖMW. Předtím od 12 hod. Cyklománek.
30. 10. Galavečer a vyhlášení výsledků
Cyklománek (10. ročník) 23. 10.
Stolní tenis
25. 10. 9:00 Slovan A (divize Pk) -Sokol
Č. Třebová A
13:30 Slovan A - TTC Ústí n/Orl. A
Termíny soutěžních utkání B-E týmů v době
uzávěrky MTZ neznámy. Informace na
www.stpk.cz
Volejbal
Ženy (Soutěž: PA-Z2)
10. 10. 10:00 a 13:00 VK v A - Žichlínek A
Kadetky (Skupina PA-KKY)
25. 10. 10:00 S
 lovan M. Třebová - Dolní
Újezd A
Informace www. cvf.cz/oddíly/pardubický kraj

Program činnosti Klubu
českých turistů

3. 10. Cykloturistický výlet do Biskupic na Biskupické kaléšek v délce cca 50 km. Sraz zájemců
v 10 hod. u autobus. nádraží. Zajišťuje P. Harašta
10. 10. 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 cca
15 km. Odjezd přihlášených zájemců v 7 hod. od
autobusového nádraží. Jízdné pro členy odboru
KČT 150 Kč, pro ostatní 200 Kč. Zajišťuje H.
Kopřivová
14. 10. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 19 hod. Příprava programu na listopad 2015.
24. 10. Pěší výlet Z Oustí do Litomyšle po trase
Ústí nad Orlicí – Řetová – Vlčkov – Litomyšl délce cca 16 km. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6:45
hod., odjezd v 6:51 hod. Návrat linkovým autobusem v 17:20 hod. (odjezd z Litomyšle v 16:40
hod.). Zajišťuje L. Weinlich
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru:
www.kctmt.webnode.cz
KČT MT
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Své soutěže zahájily volejbalistky
Volejbalové ženy jsou zase v plné permanenci. Zahájil totiž nový ročník 2015/2016 a jejich kolektiv
má opět ambice skvělého umístění, touží po postupu
do KP I. Předpokladem pro naplnění cíle je omlazená sestava. Kádr tvoří: Cvrkalová Anna, Garguláková Michaela, Greplová Nikola, Hájková Tereza,
Maděrová Karolína, Mašková Daniela, Žákovská
Martina, Šařecová Eva, Šařecová Monika, Šimonová Kamila, Školařová Marta, Továrková Martina.
Dosud kráčí od vítězství k vítězství, nepoznaly porážku, jejich sezónní cíl je reálnější.
Výsledky:
VK Slovan A - TJ Lanškroun B 3:1 (-22,19,17,22)
a 3:0 (20,21,20)

Futsalisty čeká ligová premiéra

Šakalí hněv Moravská Třebová Vás srdečně zve na svou
ligovou premiéru, která se odehraje 31. 10. od 10:00
hod. v Městské sportovní hale v Litomyšli. V prvním
turnaji základní části FUTSAL ligy se moravskotřebovský tým střetne s týmy 1. FC Družba Vysoké Mýto a SK
SICO SC Jilemnice. Čtveřici účastníků turnaje doplní
jeden z nejúspěšnějších českých týmů v historii sálového fotbalu - futsalu VPS Novabrik Polička. Příznivý
los soutěže umožní fanouškům Šakalího hněvu vidět na
vlastní oči celkem pět turnajů v těsné blízkosti Moravské Třebové. Dvakrát se Šakalové představí v „domácí“
hale v Litomyšli a třikrát v Poličce. Delší výjezdy se
plánují na turnaje do Zlína, Prahy, Jilemnice a Nového
Boru. Základní část desetičlenné celostátní ligy bude
odehrána systémem každý s každým dvoukolově (18
kol). Po odehrání základní části se prvních 8 týmů kvalifikuje do play off o mistra České republiky.
(pm)

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Žichlínek - VJ Slovan A 1:3 (-21,-15,20,-18) a 1:3
(19,-16,-18,-21)
VK Slovan A - Litomyšl A 3:1 (22,-20,10,23) a 3:0
(22,24,20)
Průběžná tabulka:
1. VK Slovan A - 6 zápasů 18 bodů
2. VK Litomyšl - 7 zápasů 17 bodů
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

Cyklisté blíže k cíli

Krátce se ještě vracíme k předešlému, sedmému,
dílu seriálu, jímž byl silniční závod jednotlivců
s hromadným startem, který zorganizovalo kooperující Sdružení cyklistů Mirva Tour Svitavy.
Jezdilo se na trati Radiměř - Rohozná - Pomezí
- Radiměř. 18km okruh se jel 5x (90 km). Podle
účastníků (44) byla trať poměrně jezdivá, mnohým však vadil hrbolatý povrch. „Všichni to měli
stejné, šlo o to, jak se s nástrahami tratě dokázal
každý individuálně popasovat“. Na startu se objevili „noví koně“, mnozí i se zkušenostmi z vyšší úrovně cyklistiky. Za ně R. Cvrkal zhodnotil:
„Pěkný a náročný závod“. Ti se pak pochopitelně umístili v TOP 10 a sebrali Třebovákům cenné
body za umístění. Zvítězil Horák z Poličky, Rotter
skončil sedmý.
(mt)

Moravskotřebovské víceboje

Jsou specifickým a interesantní sportovním podnikem, který má stále větší příznivý ohlas, jak potvrdila
sobota 19. září. Poté, co atleti i atletky AK Moravská
Třebová obhájili úspěšně druholigovou příslušnost,
zdařilou tečkou za sezónou se stal již 13. ročník Moravskotřebovských vícebojů. Mítink je ojedinělým
atletickým závodem a patří k největším vícebojařským kláním v ČR co do počtu kategorií a účastníků.
Není omezený věkem, a tudíž mohou soutěžit celé
rodiny. Soutěže jsou koncipovány tak, aby je zvládl opravdu každý a mohl si osobně procítit kouzlo
této sportovní disciplíny. Letošní ročník byl znovu
ozdoben účastí čs. reprezentantů (Baar, Beneš ad.).
Organizátoři zaregistrovali dosud rekordní počet
účastníků z řad dětí, mládeže, neregistrovaných i re-

gistrovaných atletů. Atletický trans trval 10 hodin, na
konci bylo hodně spokojených medailistů, v podstatě
zvítězil i ten, kdo se nedostal „na bednu“. Přesně dle
motta akce „Zvládneš to i ty!“
K vidění byly velmi kvalitní výkony ve všech kategoriích i disciplínách, nepřehlédnutelní byli rovněž
členové AKMT. Celkovým vítězem se stal litomyšlský Pavel Baar (+M2). Další prvenství získali:
Martin Chvátal (M1-neregistrovaní), Jiří Vondráček
(M1-registrovaní), Michal Polách (M2-neregistrovaní), Jindřich Král (M3), Vilém Stránský (J). Mezi
ženami a juniorkami pak kralovaly: Lenka Kučerová
(Ž1), Jitka Zemanová (Z2), Anežka Kubištová (ZJ).
Podrobná výsledková listina (včetně mládežnických
kategorií) je k dispozici na www.mtviceboje.cz (mt)

Česká kin-ballová reprezentace na Mistrovství světa ve Španělsku
Kin-ball je míčová hra, v níž mezi sebou soupeří tři
týmy, z nichž každý má na hřišti současně čtyři hráče. Ke hře je potřeba speciální kin-ball míč (průměr
122 cm), rozlišovací dresy a odpovídající hrací plocha.
Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu
nechytil a balon se dotkl země. Naopak tým na příjmu
musí zabránit tomu, aby míč skončil na zemi. Ten, kdo
odpaluje balon, zakřičí barvu týmu, který má míč chy-

Vítěz světových her je
z Moravské Třebové

Vynikajícího výsledku dosáhl moravskotřebovský
sportovec Tomáš Burda na XX. letních světových
hrách transplantovaných, které se konaly v srpnu v argentinském Mar del Plata za účasti sportovců ze 44
zemí všech kontinentů. Českou republiku reprezentovalo 8 sportovců ve věku 12 až 59 let a podařilo se
jim získat 15 medailí. Tomáš svým výkonem ve vrhu
koulí nedal ostatním soupeřům šanci a v kategorii
40–49 let s přehledem zvítězil a radoval se z titulu
mistra světa. Skvělých výsledků dosáhl i v dalších atletických technických disciplínách, když v hodu míčkem těsně obsadil místo druhé a v hodu diskem místo
třetí. Těsně pod stupni vítězů zůstal v hodu oštěpem.
V poslední disciplíně – tenisu - postoupil ze základní
skupiny do čtvrtfinále, kde byla nad jeho síly nasazená
jednička, domácí favorit a pozdější vítěz turnaje Baragiola. Tomáš, který reprezentuje Českou republiku
na evropských a světových hrách transplantovaných,
letních i zimních od roku 2012, těmito výsledky rozšířil svou sbírku na úctyhodný počet 15 medailí! -ik-

tit. Pokud ho tým na příjmu chytí, stává se útočícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu, který má míč chytit.
Ve španělské metropoli na světovém šampionátu zářil
mužský výběr v čele s moravskotřebovským rodákem
Martinem Vackem. Muži v semifinále vyřadili kolébku tohoto sportu – Kanadu, která v minulých patnácti letech vyhrála všech sedm mistrovství světa. Češi
skončili celkově třetí, dovezli tedy bronzové medaile,
stejně jako pardubický tým v klubové soutěži, kde je
další třebovský rodák Miroslav Kubiš. Ženy obsadily

v mezinárodní konkurenci devátou příčku.
„Až do této doby se nikomu nepodařilo Kanadu porazit. Má opravdu mnoho zkušenosti a oproti nám větší
náskok. Šli jsme do semifinálového zápasu spíše s tím,
že již o nic nejde. Utkání se hraje na tři periody a my
jsme tu první zvládli vítězně. Pak do haly přicházeli
další diváci s očekáváním, co se bude dít dále. Když
jsme je zdolali, tak nám všichni gratulovali. Nikdo nemohl věřit, že Kanada nepostoupila do finále,“ popisuje šťastné momenty hráč Martin Vacek. Tým kin-ballu

Mladí atleti vybojovali v Praze cenné úspěchy
V loňském roce slavili žáci II. ZŠ v Moravské Třebové triumf v republikovém finále OVOV (Odznak
všestrannosti olympijských vítězů), když získali 5.
místo v kategorii škol (40 účastníků), jedno druhé
(Hájková), třetí a páté (Žouželka) v jednotlivcích.
Letos naplánovali velkolepé repete jako pomyslný příspěvek k oslavám 40. výročí založení školy.
Družstvo školy ve složení: Cápalová Monika, Hájková Hana, Janštová Aneta, Škrabalová Kristýna,
Kolář Petr, Mareček František, Šmerda Jan, Šmerda Martin už po prvním dni koketovalo s pódiovým
umístěním. Dalším třem jednotlivcům patřilo místo
mezi třemi nejlepšími. A dlužno podotknout, že konkurence proti loňsku byla nesrovnatelně větší. Ale
také třebovští příkladně zazářili: družstvo II. ZŠ získalo konečné 2. místo (45.738 bodů). V jednotlivcích pak vítězkou se stala Hájková Hana (2002), Dolečková Lucie dovezla bronz a na 6. místě skončila
Cedzová Eliška. Skvělého umístění dosáhli i ostatní
atleti z regionu: Podhorná Petra - 2. místo, Koblov-

ský Jakub - 14. místo (oba III. ZŠ Kostelní) či 15.
místo Steffanová Natálie (ZŠ M. Trnávka). V silné
konkurenci krajských vítězů byla účast třebovských
více než obstojná, vynikající. Pro každého z nich
znamenala nezapomenutelný zážitek. Mnozí vylepšili svá maxima. Inu, sport je naprosto nezastupitelná aktivita člověka, nemá alternativu.
Chlapci:
2001 (126 účastníků) - 20. Mareček František
(8.105); 48. Kolář Petr (7.516);
2003 (35) - 19. Žouželka Jan (6.208)
2005 (23) - 14. Koblovský Jakub (III. ZŠ, Kostelní
- 5.869)
Dívky:		
2001(100) - 20. Janštová Aneta (7.000);
2002 (69) - 1. Hájková Hana (8.173); 2. Podhorná
Petra (7.686); 21. Škrabalová Kristýna (6.595)
2003 (57) - 6. Cedzová Eliška (7.068); 15. Steffanová Natálie (6.576)
(mt)
2005 (24) - 3. Dolečková Lucie (6.392)
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