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číslo 1

Zpráva za rok 2015 o plnění programového prohlášení rady města 

Pokračování na straně 3

hotova začátkem roku 2017. Zatím bylo možné 
zajistit rozvoj firem v našem městě v existují-

cích průmyslových zónách. Největší rozšiřová-
ní spojené s významným nárůstem pracovních 
míst zaznamenávají společnosti Rehau a ATEK. 

S uspokojením můžeme na startu nového roku 
konstatovat, že se nám v prvním roce tohoto 
volebního období, v roce 2015, po-
dařil udělat dostatečně dlouhý krok 
k tomu, abychom splnili cíle našeho 
programového prohlášení a tím i cíle 
našich volebních programů. Děkuje-
me všem zastupitelům, zaměstnancům 
města, občanům a podnikatelům, kteří 
nás v práci pro naše město podporují, 
a všem vám podáváme aktuální výkaz 
práce koalice ČSSD, KSČM  a SNK 
Moravská Třebová:
 
Podle posledních informací by mělo 
být v roce 2016 započato s výstavbou 
prvních dvou částí rychlostní komuni-
kace R35, a to od meziúrovňové kři-
žovatky Opatovice n. L. po Zámrsk. 
Dokončeny by měly být do r. 2019. 
Snažíme se maximálně podporovat vý-
stavbu jak rychlostní komunikace R35, 
tak R43. Starosta města Miloš Izák po-
depsal dne 26. 10. 2015 spolu s hejtma-
nem Pardubického kraje a se starosty 
měst Holice, Litomyšl, Svitavy a Vy-
sokého Mýto výzvu Ministerstvu do-
pravy ČR k urychlené dostavbě silnice 
R35. O urychlení výstavby silnice R43 
usilujeme prostřednictvím Svazku obcí 
pro výstavbu rychlostní komunikace 
R43, ve kterém je starosta Izák místo-
předsedou.
V naší přímé blízkosti zacilujeme na 
ekonomický růst, který vidíme ve vy-
budování nové průmyslové zóny. To vyžaduje 
změnu územního plánu, jejíž pořízení schválili 
zastupitelé dne 7. 9. 2015 a která by měla být 

Snažíme se rozvoj všech firem a podnikatelů ve 
městě maximálně podporovat.

Bydlení, klid, sport
V letošním roce bude dokončena další 
lokalita pro výstavbu rodinných domků 
v ulici Strážnického, jejíž příprava byla 
zahájena ve 2. pololetí 2015. V dalších 
letech se zaměříme na přípravu dalších 
parcel pro výstavbu RD a to pravděpo-
dobně na Udánském kopci. Evidujeme 
zájem o výstavbu bytových domů, která 
zůstane i podle nového územního plá-
nu možná v Hřebečské nebo Svitavské 
ulici.
V oblasti zkvalitnění veřejného pořádku 
pokračovala úzká spolupráce městské 
a republikové policie, jejímž výsledkem 
je vysoká objasněnost trestné činnosti 
v Moravské Třebové (65 %), což je nej-
více nejen v okrese Svitavy, ale i v ce-
lém Pardubickém kraji. Vedoucí obou 
policií jsou v úzkém kontaktu se staros-
tou města, jsou schopni nacházet po-
třebná řešení ke vzniklým problémům 
týkajícím se bezpečnosti ve městě. 
V rámci péče o historické bohatství 
města, která je jedním z cílů v oblasti 
cestovního ruchu, jsme provedli opra-
vy povodňových desek na kamenném 
mostě v Jevíčské ulici, na trase projektu 
Cesta od renesance k baroku. Tento pro-
jekt jsme dále doplnili o naučnou stez-
ku na hřbitově. Pokračovala spolupráce 
se sdružením Českomoravské pomezí, 

v rámci které bylo realizováno několik marke-
tingových aktivit a projektů. 

Vážení spoluobčané!

Všechno nejlepší do nového roku, spokojenost v  osobním životě, zdraví pro Vás a  Vaše 
blízké, stejně jako pracovní pohodu a klid Vám přeje vedení města Moravská Třebová. Také 
v roce 2016 pro Vás máme v zásobě mnoho plánů na další zlepšování Vašeho občanského 
životního standardu. Věříme, že je budete vnímat a že budete spokojeni s těmi, které nám 
podmínky finanční a politické dovolí realizovat. Krásný a úspěšný rok 2016!

Miloš Izák, Pavel Brettschneider, Václav Mačát

Pf 2016

Cesty pro sjezd extrémních terénů by v rámci projektu Singletrack 
Glacensis mohly být v případě úspěšné žádosti o dotaci vybudovány  
v roce 2016 na vrchu Pastvisku. Smlouvu o záměru cyklopropojení 
vybraných území českých a polských regionů podepsali v prosin-
ci zástupci měst Choceň, svazku obcí Region Orlicka-Třebovska, 
Moravské Třebové a polské strany. Zdroj: město Moravská Třebová 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 2015 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 305 ob-
čanů ČR. Za měsíc listopad se do Moravské 
Třebové přistěhovalo 14 obyvatel, odstěhova-
lo 19 občanů, narodilo se 6 dětí a zemřelo 13 
osob. Dle Odboru azylové a migrační politiky 
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 112 ci-
zinců s povolením k pobytu na území České 
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové 
k 30. 11. 2015 evidováno 10 417 občanů.  (zr)

Nemocnice rozjela nový web
Nových webových stránek se dočkali pacienti 
a návštěvníci Nemocnice následné péče Morav-
ská Třebová. Jak na prosincové tiskové konfe-
renci města informovali zástupci zařízení, na 
stránkách lze najít informace jak o ordinačních 
dobách ambulancí, tak domácí řád lůžkového 
oddělení a další. Hledejte pod www.nemocni-
cemtr.cz. V příštím vydání se dozvíte, jaké no-
vinky v chodu nemocnice plánuje její vedení na 
rok 2016 a co všechno se podařilo pro pacien-
ty zrealizovat v uplynulém období.       (daz)

Nebojte se ovládnout počítač
Upozorňujeme, že kurz PC pro začáteční-
ky a pokročilé není plně obsazen, zájemci, 
přihlaste se u M. Blažkové, Dr. Loubala 10, 
571 01 Mor. Třebová, mobil: 606 223 855, 
tel./zázn.: 461 316 285, e-mail: blazkova.
mt@seznam.cz. Přednost mají senioři a in-
validní důchodci. 
Realizace kurzu je závislá na počtu přihlá-
šených. Předpokládané zahájení je pláno-
váno v druhé polovině ledna.                  (zr) 

Víte, jak nám vytápění domácností pevnými palivy ovlivňuje kvalitu ovzduší?

Novinky v občanských průkazech, cestovních pasech a evidenci obyvatel

Smogová situace je stav mimořádného znečiště-
ní ovzduší a vytápění domácností se na znečišťo-
vání ovzduší podílí přibližně v průměru více než 
třiceti procenty. Tento stav se bohužel objevuje 
v posledních týdnech i v našem městě a jeho 
částech, kde jsou domácnosti převážně vytápěny 
lokálními topeništi na pevná paliva. Znečištění 
by však bylo možné správným topením v ma-
lých zdrojích – kotlích výrazně omezit. Záleží 
to ovšem na osobní odpovědnosti každého z nás. 
Jednou z možností, jak zlepšit situaci je použít 
k vytápění rodinných domů nový kotel s vyso-
kou účinností a nízkými emisemi škodlivých 
látek. Starší prohořívající kotle mají účinnost 
spalování od 50 do 60 %. Moderní zplyňovací 
a automatické kotle od 70 do 85 %. Je známo, že 
výměna starého kotle je finančně náročná. Proto 
doporučujeme využití současného dotačního ti-
tulu Krajského úřadu Pardubického kraje – tzv. 
„kotlíkovou dotaci“, která je určena na pořízení 
nových ekologických kotlů. Dále apelujeme na 
občany našeho města, aby v kotli pálili pouze to, 
co je pro kotel určeno výrobcem. Určitě to nejsou 
odpady (plasty, dřevotříska, nalakované a natře-
né dřevo, apod.). Při jejich spalování vzniká vel-
ké množství zdraví nebezpečných a páchnoucích 
látek. Spaliny z odpadu ničí i váš kotel, obtěžují 
spoluobčany a kazí slušné sousedské soužití. Ne-
zapomínejme také na revizi, kontrolu a čištění 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tuto 

V prosincovém čísle Moravskotřebovského zpra-
vodaje jsme Vás informovali o odstávce systémů 
pro vydávání občanských průkazů a cestovních do-
kladů v závěru roku 2015. Tato odstávka sloužila 
k úpravě softwaru pro zapracování novel zákonů 
o občanských průkazech a cestovních dokladech. 
Změny se také týkají zákona o evidenci obyvatel. 
Platnost uvedených změn je od 1. ledna 2016.
Novinky v zákoně o občanských průkazech:
• můžete požádat o vydání občanského průkazu 

se strojově čitelnými údaji (eOP) na kterémko-
liv úřadě s rozšířenou působností, u toho úřadu, 
kde jste žádost podali, budete také hotový eOP 
vyzvedávat, pokud budete chtít vyzvednout na 
jiném místě, uvedete to při podání žádosti a za-
platíte správní poplatek 100 Kč 

• při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození eOP 
můžete za správní poplatek 100 Kč požádat 
o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 
(OP) s platností na 1 měsíc. Nově můžete o vy-
dání takového OP požádat i z důvodu zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu na kterémkoliv 
úřadě s rozšířenou působností, zde si takový OP 
musíte také vyzvednout, nelze jej přeposílat na 
jiný úřad jako je tomu u eOP

• občané starší 70 let budou mít eOP s dobou 
platnosti 35 let. 

• z osobních důvodů si můžete požádat o nový 
eOP v době delší než půl roku před uplynutím 
platnosti dosavadního eOP za správní poplatek 
200 Kč, osobním důvodem může být výrazná 
změna podoby, zapsání titulu nebo vědecké 
hodnosti

Novinky v zákoně o cestovních dokladech:
• můžete požádat o cestovní doklad (CD) na 

kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, u to-
hoto úřadu budete vyhotovený CD vyzvedávat, 
pokud budete chtít vyzvednout na jiném místě, 
uvedete to při podání žádosti a zaplatíte správní 
poplatek 100 Kč. Nově může za vás CD převzít 

problematiku upravuje právní předpis. Jedná se 
o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů. Jeho ustanovení se vztahují 
jak na fyzické osoby, ale i na podnikající fyzické 
osoby a právnické osoby. Nařízení vlády definu-
je pojmy kontrola spalinové cesty a její čistění, 
řeší i pojem revize spalinové cesty. Asi nejdůle-
žitější v tomto nařízení vlády jsou lhůty čistění 
spalinových cest u spotřebičů paliv s výkonem 
do 50 kW, a to 3x ročně, což platí pro většinu 
zdrojů vytápějících domácnosti pevnými palivy. 
Občané si mohou provést čistění spalinové ces-
ty u topidla na pevná paliva s výkonem do 50 
kW svépomocí. Kontrolu a revizi však jednou 
ročně musí provést osoba odborně způsobilá, 
která je držitele živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví.
Také upozorňujeme na novou povinnost danou 
zákonem o ochraně ovzduší pro provozovatele 
stacionárního zdroje, provádět jednou za 2 ka-
lendářní roky prostřednictvím osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má 
od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu 
a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), 
kontrolu technického stavu a provozu spalo-
vacího stacionárního zdroje na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jak o zdroj tepla pro tep-
lovodní soustavu ústředního vytápění (netýká se 

také zmocněnec na základě plné moci s úředně 
ověřeným podpisem

• od ledna 2016 končí vydávání cestovních pasů 
bez strojově čitelných údajů (Blesk), které jsme 
vyráběli na počkání. Tento cestovní pas nahradí 
CD vyrobený Státní tiskárnou cenin ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů za správní poplatek 
4.000 Kč pro dospělé a 2.000 Kč pro děti do 15 
let věku s platností 10 let a 5 let pro děti. O tento 
druh CD můžete požádat na kterémkoliv úřadě 
s rozšířenou působností a na tom samém také 
převzít vyhotovený, nelze o něj požádat na za-
stupitelském úřadě

Novinky v zákoně o evidenci obyvatel:
• zaveden nový správní poplatek 100 Kč za podá-

ní návrhu ve věci zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu  

• zaveden nový správní poplatek 100 Kč za podá-
ní žádosti o ukončení trvalého pobytu na území 
České republiky (300 Kč pokud je návrh podán 
na zastupitelském úřadě)

• zavedena nová povinnost městského úřadu 
převzít oznámení o uložení zásilky a výzvu s po-
učením, které je adresované občanům s trvalým 
pobytem na úřední adrese ohlašovny MěÚ 

• žádost o zprostředkování kontaktu je doplněna 

lokálních stacionárních zdrojů na pevná paliva, 
která nemají rozvod do ústředního vytápění), 
a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností doklad o provedení této 
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou 
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu s pokyny vý-
robce a tímto zákonem. Povinnost zajistit prove-
dení této první kontroly technického stavu zdro-
je je provozovatel do 31. 12. 2016. Nedoložení 
tohoto protokolu o kontrole lze sankcionovat dle 
zákona o ochraně ovzduší až do výše 20 tisíc Kč.

Městský úřad Moravská Třebová,  
OŽP, ochrana ovzduší

o uvedení důvodu pro zprostředkování kontaktu 
a žadatel bude vyrozuměn Ministerstvem vnitra 
ČR, že jeho kontaktní údaje byly předány kon-
taktované osobě

• požádat o poskytnutí údaje z agendového infor-
mačního systému může za obyvatele i zmoc-
něnec na základě zvláštní plné moci s úředně 
ověřeným podpisem

• při ohlášení změny místa trvalého pobytu musí 
občan prokázat totožnost občanským průkazem, 
nemá-li platný OP, jiným obdobným dokladem, 
který je veřejnou listinou (např. cestovní doklad)

• vlastník objektu nebo oprávněná osoba již 
nemusí dokládat své vlastnické právo, pokud si 
ohlašovna existenci tohoto práva může ověřit 
bezúplatně veřejným dálkovým přístupem 
v katastru nemovitostí, a to v následujících 
případech:
a) při ohlášení změny místa trvalého pobytu
b) při správním řízení o zrušení místa trvalého 

pobytu
c) při podání žádosti o sdělení údajů o občano-

vi, který má hlášený trvalý pobyt na adrese 
objektu.                          Odbor vnitřních věcí
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Dokončení ze strany 1
Dne 10. 12. 2015 spolupodepsal starosta měs-
ta dohodu o spolupráci na projektu Singletrack 
Glacensis z dotací EU (celkový rozpočet 5 mil. 
EUR) s cílem propojit města a areály na české 
a polské straně cyklistickými stezkami, s reali-
zací v r. 2017. 

Pro komfort žití
Pracujeme na studii proveditelnosti cykloopatře-
ní v Moravské Třebové, která doplňuje a navrhu-
je nová propojení v území, řeší principy vedení 
cyklistů v uličním prostoru, doprovodnou infra-
strukturu a plošně celou komunikační síť v ulič-
ním prostoru.
V oblasti životního prostředí jsme realizovali 
s využitím dotací obnovu městských parků, re-
vitalizaci Třebůvky na Knížecí louce a dokončili 
jsme nový lesopark v místě bývalé cihelny. Byly 
zahájeny práce na novém regulačním plánu měs-
ta, kterým je podmíněno pokračování projektu 
revitalizace bývalé tržnice v Komenského ulici. 
Důležitými pro dobrý život ve městě jsou opravy 
a rekonstrukce komunikací, kanalizace, vodovo-
du a sítí. V roce 2015 byly provedeny tyto práce:
• Jiráskova: dokončení kompletní rekonstrukce 

úseku od Komenského po Bezručovu (kanaliza-
ce, plyn, vodovod, chodníky, komunikace)

• Dukelská: kanalizace, vodovod, plyn
• Tovární: vodovod
• Lidická: kanalizace
• Lanškrounská – Sušice: plyn, chodník
• Nádražní: kanalizace, plyn, vodovod, chodník, 

komunikace
• Josefská – Mlýnská: kanalizace, vodovod, plyn
• Sušice (nové plochy pro bydlení): vodovod
Podařilo se nám výrazně pokročit v přípravě 
komplexních pozemkových úprav o čemž infor-
muje samostatný článek v tomto zpravodaji na 
straně 4.
Ve spolupráci s vedením Sociálních služeb při-
pravujeme rozsáhlou modernizaci budovy D 
určenou pro klienty se zvýšenou potřebou péče 
(zejména pro imobilní klienty) a rekonstrukci bu-
dovy C, kde dojde ke zřízení 23 lůžek pro potře-
by klientů postižených Alzheimerovou chorobou 
v rámci sociální služby se zvláštním režimem.

Zhodnocení nejen školských budov
Největším investičním projektem v oblasti škol-
ství bylo v roce 2015 komplexní řešení úspor 

Město pomáhá Sokolu
Tělovýchovná jednota Sokol Boršov a všichni 
její členové by rádi poděkovali městu Moravská 
Třebová za poskytnutí finančního příspěvku na 
činnost oddílu a její materiálně-technické zabez-
pečení. Tento finanční příspěvek byl použit na 
provoz družstva mužů a na nákup techniky pro 
úpravu hrací plochy. Dále bychom chtěli podě-
kovat Pardubickému kraji za poskytnutí grantu 
C1 z rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje, z kapitoly sportu a cestovního ruchu, na 
investici rekonstrukce vnitřních prostor kabin. 
Tato investice se týkala kompletního vybavení 
pro hráče. Byla provedena výměna jednotlivých 
skříněk, dřevěných obkladů místnosti a ostat-
ních vnitřních prostor. Veškeré finanční pro-
středky byly vynaloženy s maximální možnou 
výší a účinností tak, aby přispěly k celkovému 
zlepšení vzhledu, pohodlí všech zúčastněných 
hráčů a dalších členů sportovního oddílu. 
Jaroslav Hanák, hospodář oddílu TJ Sokol Boršov 

energií v ZŠ Palackého. Škola má zateplené 
všechny objekty, nové otvorové prvky, nové 
kotle, svítidla, regulaci topení, spořiče vody, 
vzduchotechniku atd.  Na konci roku 2015 jsme 
zadali zpracování studie na rekonstrukci škol-
ního bazénu. Bohužel se však vloni nepodařilo 
získat dotaci na rekonstrukci atletického hřiště, 
budeme se o to znovu pokoušet v letošním roce. 
Důležitým v r. 2015 byl projekt poskytování 
energetických služeb  metodou EPC s celkový-
mi náklady 16.470.000 Kč s DPH. Jednalo se 
o objekty všech tří ZŠ, sociálních služeb měs-
ta a ZUŠ na zámku. Převážně šlo o rekonstruk-
ce kotelen, rozvodů tepla a teplé vody, regulaci 
vytápění, vzduchotechniky výměnu svítidel atd. 
Úsporná opatření jsou při metodě EPC splácena 
z dosažených úspor, přičemž průběžné dosaho-
vání úspor energie a dalších provozních nákladů 
je smluvně zaručeno. 
V oblasti sportu máme v programovém prohlá-
šení vybudování fotbalového hřiště s umělým 
trávníkem. V roce 2015 vzniklo hřiště v are-
álu vojenské školy, se kterou velmi úzce spo-
lupracujeme,  a tak 
tento areál budeme 
moci užívat jako hos-
té. Předpokládáme, že 
dětské hřiště, zázemí 
pro návštěvníky, pří-
padně další zařízení 
vybudujeme postupně 
v dalších letech v areá-
lu Knížecí louka.

Stále zůstávají…
Hledáme i nadále 
vhodného investora 
pro revitalizaci objektu 
bývalé dětské nemoc-
nice. Návrh na řešení 
tohoto problému by 
měl být jedním z hlav-
ních témat jednání vý-
boru pro strategický 
rozvoj města v roce 
2016. Podobná situace 
je i ve věci bývalého 
objektu speciální ško-
ly v ulici Nová. Navíc 
bude zastupitelstvo 
města zvažovat nákup 

areálu bývalého podniku Miltra v Jiráskově uli-
ci, který bychom chtěli využít pro ty účely, pro 
něž nyní marně hledáme prostor, jako je napří-
klad multifunkční kulturní sál. 
Miloš Izák, Pavel Brettschneider, Václav Mačát

Na zkoušku uspořádaly frekventantky Moravskotřebovské uni-
verzity třetího věku (MUTV) výstavu vlastních rukodělných pra-
cí. Konala se počátkem prosince v přízemí Latinské školy, a protože 
byla prodejní a protože zájem o ni byl velký, mnoho z nás si z ní od-
neslo kromě milého pocitu i něco hmotného pro dotvoření atmosfé-
ry domácích Vánoc. S programem výstav a klubových akcí v těcho 
krásných historických prostorách hodlá MUTV po dohodě s měs-
tem Moravská Třebová pokračovat.    Foto: Dagmar Zouharová

Poděkování hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Sušice děkuje měs-
tu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci na 
činnost mládeže, pořádání akcí a provozová-
ní hasičského sportu. Dále byly tyto prostředky 
využity k pronájmu tělocvičny a bazénu, kde se 
děti připravují na celoroční účast na soutěžích 
v požárním sportu. Podpory města si velmi váží-
me a věříme, že i v dalších letech nás město bude 
podporovat. Za finanční podporu děkuje celý Sbor 
dobrovolných hasičů Moravská Třebová Sušice.
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví, 
dobrých pracovních i sportovních výsledků.

SDH Sušice 
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace 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.

Opět se přehoupl Nový rok a naše občany už 
určitě zajímá, na co se mohou v letošním roce 
2016 těšit. Hned začátkem února se bude ko-
nat první zastupitelstvo města. Po posledním 
čtyřhodinovém jednání zastupitelstva se dá 
předpokládat, že i první zasedání v tomto roce 
bude plné jak koaličních, tak i opozičních ná-
zorů. V letošním roce je naplánovaných cel-
kem šest zastupitelstev a pravděpodobně pro-
běhne i mimořádné, které se vždy svolává 
z důvodu nutnosti rozhodování o chodu měs-
ta. Březen bychom Vám rádi zpříjemnili – již 
teď se můžete těšit na námi pořádaný ples, nad 
kterým ponese záštitu několik zvučných jmen 
našeho hnutí. 

Co nám přinese rok 2016?
Během následujícího roku budeme pokračo-
vat v usilovné práci v opozici, snažit se hájit 
Vaše zájmy a zároveň plnit naše volební sliby. 
Na konci prázdnin nás opět čeká velká sláva 
pro naše nejmenší. Dovoluji si říct, že jde již 
o tradiční událost, a to díky snaživosti našich 
členů a sympatizantů. Jsme rádi, že se nám daří 
podporovat zábavné akce pro děti. Podzim se 
ponese ve volebním duchu. Volby do krajské-
ho zastupitelstva budou určitě velmi náročné. 
Na kandidátní volební listině se můžete těšit na 
některé z našich členů, kteří budou hájit zájmy 
hnutí ANO a budou se snažit získat Vaši náklon-
nost, které si srdečně vážíme.        Za hnutí ANO 

Miroslav Jurenka, www.ano.trebova.eu

Společnost česko-němec-
kého porozumění  

a Sdružení Němců - 
regionální skupina  

Hřebečsko
přeje všem členům, příz-
nivcům a návštěvníkům 

do nového roku 2016
hodně štěstí, úspěchů, 

zdraví a těší se na shle-
dání u všech kulturních 

akcí.

Informace ke komplexním 
pozemkovým úpravám 

v okolí Moravské Třebové 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemko-
vý úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svita-
vy (dále jen Pobočka Svitavy) zajišťuje pro-
vádění pozemkových úprav podle zákona 
č. 139/2002 Sb. v rámci své územní působnos-
ti odpovídající území okresu Svitavy.
V nejbližším okolí Moravské Třebové jsou 
v současné době prováděny komplexní po-
zemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrál-
ním území Útěchov u Moravské Třebové a na 
části katastrálního území Boršov u Moravské 
Třebové. V jejich rámci se konalo 18. listopa-
du 2015 v Útěchově úvodní jednání, na kte-
ré byli pozváni všichni dotčení vlastníci a na 
kterém byl představen průběh celého správ-
ního řízení o KoPÚ. Současně byl i zvolen 
sbor zástupců vlastníků, se kterým bude zpra-
covatel KoPÚ i Pobočka Svitavy úzce spolu-
pracovat především ve fázi zpracování plánu 
společných zařízení, což je soubor opatření ke 
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, 
vodohospodářská opatření a opatření k ochra-
ně a tvorbě životního prostředí a zvýšení eko-
logické stability krajiny. Dokončení návrhu 
KoPÚ se předpokládá v roce 2017 a následně 
bude možné přistoupit k postupnému budová-
ní prvků plánu společných zařízení.
Na základě žádostí vlastníků nadpoloviční 
výměry zemědělské půdy byly zahájeny také 
KoPÚ v katastrálním území Moravská Tře-
bová a ve zbývající části katastrálního území 
Boršov u Moravské Třebové. Pro obě území 
jsou v současné době Pobočkou Svitavy při-
pravovány podklady pro výběr zhotovitele 
návrhu KoPÚ. Provedení výběru zhotovitele 
a vlastní zahájení prací se předpokládá v prů-
běhu roku 2016.
Podobně na základě žádostí vlastníků byly za-
hájeny KoPÚ také v katastrálním území Staré 
Město u Moravské Třebové, kde již Pobočka 
Svitavy v současné době dokončuje dokumen-
taci pro zadávací řízení a výběr zhotovitele 
KoPÚ bude zahájen začátkem roku 2016, tedy 
o několik měsíců dříve než v k. ú. Moravská 
Třebová a Boršov u Moravské Třebové. Do-
končování návrhů těchto KoPÚ lze očekávat 
v období let 2018 až 2019.
V posledních dvou letech byly dokonče-
ny a zapsány do katastru nemovitostí návr-
hy KoPÚ např. v katastrálním území Dlou-
há Loučka, Mladějov na Moravě, Radišov, 
Třebařov či Dětřichov u Moravské Třebo-
vé. V těchto územích se připravují podkla-
dy ke zhotovení projektových dokumentací 
prioritních prvků plánů společných zařízení 
a následné zajištění jejich vybudování a bez-
úplatné předání příslušné obci. Finanční pro-
středky pro tyto realizace se budou čerpat 
především z prostředků Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova prostřed-
nictvím Programu rozvoje venkova.

Pavel Brettschneider, místostarosta města
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

chvíli však na křižovatce s ulicí Komenského sko-
čil před autobus mladík, který začal mávat vztyče-
nými pažemi nad hlavou. Řidič zastavil a otevřel 
dveře. Podnapilý mladík vběhnul do autobusu 
a začal hrubě vyžadovat po řidiči, aby jej odvezl 
do nedalekého Jevíčka. Řidič se zprvu snažil mla-
díka slušně z vozu vykázat a marně vysvětloval, že 
jede autobus zaparkovat a do Jevíčka cestu nemá. 
Vše nakonec vyvrcholilo potyčkou, při které napa-
dený řidič i s mladým výtržníkem z Jevíčka vypad-

li z autobusu. Řidiči naštěstí přispě-
chal na pomoc náhodný kolemjdoucí 
muž a pomoc přivolala svědkyně in-
cidentu. Přivolaní strážníci městské 
policie museli řidiči autobusu kvůli 
krvácejícímu zranění na hlavě přivo-
lat Rychlou záchrannou službu, kte-
rá jej s ohledem ke zranění nakonec 
převezla do nemocnice ve Svitavách 
k dalšímu ošetření. Podnapilý mladý 
výtržník, kterému byla zjištěna de-
chovou zkouškou hladina alkoholu 
ve výši téměř 1,9 ‰, byl následně 
předán do péče policistům místního 
Obvodního oddělení PČR, kterým 
kolegové z městské policie předali 

i veškeré poznatky a svědky dané události. 

Šmejdi navštívili Moravskou Třebovou
Byť byla média plná varování před pořádaný-
mi akcemi, při kterých jsou nabízeny předražené 
zboží, stále se najde spousta osob, které se necha-
jí zlákat. Zvrácené praktiky, ze kterých až mrazí, 
lži, agrese, nacvičená a promyšlená manipulace, 
jejímž cílem je donutit bezbranné, dříve narozené 
ročníky obyvatel k nákupu předraženého zboží. 
Poté však těmto lidem zůstávají zpravidla oči pro 
pláč, prázdné peněženky a často i nemalé zadlu-
žení. Důvěřiví senioři splácejí horentní sumy ze 
svých již tak mizerných důchodů, a to často za ve-
lice nekvalitní a předražené produkty, které navíc 
mnohdy ani nepotřebují. A to se stalo i v Moravské 
Třebové, kdy proběhla obdobná akce dne 24. 11. 
v restauraci v ulici Olomoucké. Podvedený muž se 
přihlásil až 4. 12., kdy oznámil, že se cítí podveden 
a okraden o 30.000 Kč. Jak se vyhnout takovému 
setkání? Stačí jen neakceptovat zpravidla telefo-
nickou nabídku lákající na různé výhry a dárky či 
večeři za pouhou účast. Je nutné mít stále na mysli, 
že ta nabízená večeře, či dáreček například v po-
době hodinek se pro nás může nakonec stát draze 
zaplaceným překvapením. 

         Karel Bláha, velitel městské policie

Odložené tašky v nákupních košících
Vážení spoluobčané, téměř každým rokem se 
snažím upozorňovat na nebezpečí, které na nás, 
jakožto zákazníky v malých prodejnách či vel-
kých nákupních střediscích, číhá. Jsou za námi 
svátky klidu a míru, které však 
některé z nás nečekaně a nechtě-
ně stály mnohem více, nežli byl 
původní předpoklad. Není nic 
neobvyklého, že právě v období 
Vánoc jsou naše peněženky po 
stránce obsahu finanční hotovos-
ti mnohem naditější a mnohdy 
i s obsahem celoročních úspor, 
jejichž investicí do honosných 
darů hodláme potěšit své nej-
bližší. A právě na to čekají často 
i organizované skupiny kapsářů 
a zlodějíčků. A největší příleži-
tost těmto nenechavcům dáváme 
právě ve chvíli, kdy tašku i s pe-
něženkou ponecháme odloženou v nákupním ko-
šíku, a byť jen na zlomek vteřiny otočíme zrak 
do regálu, kde nás zaujala pestrá nabídka zboží. 
A nejen to. Často po zaplacení zboží u pokladny 
přikryjeme plnou tašku nákupu právě svojí peně-
ženkou, kterou tak nabízíme ke snadnému zcize-
ní. Bývá také zvykem, zejména u žen, odložit si 
kabelku na přední sedadlo odemčeného vozidla 
a v domnění, že se nemůže nic stát, vyrovnává-
me nákup do kufru. A právě na takovou příleži-
tost tito nenechavci a zlodějíčci na přeplněných 
parkovištích obchodních domů čekají! Nezapo-
mínejme ani na věci ponechané v uzamčeném 
vozidle. Když už není vyhnutí a věci ve vozidle 
musíme opravdu ponechat, je dobré uložit je tak, 
aby při prvním nakouknutí do vozidla nepůsobily 
jako nabídka luxusního zboží v neprosklené vý-
kladní skříni. A tohle je nutné mít na paměti nejen 
na přeplněných parkovištích u obchodních domů, 
ale také například na parkovištích u hřbitovů, čer-
pacích stanic a dalších místech. Snažme se před-
cházet těmto zbytečným a nechtěným újmám. 
Objasnění takových případů bývá mnohdy veli-
ce složité. A kdo že může nejvíce takový nešvár 
ovlivnit? Přece my! Chovejme se tak, abychom 
své věci těmto zlodějíčkům nabízeli. Nedávejme 
jim šanci! 

Zavřeli mu restauraci
Chceme-li navštívit restauraci, dočteme se na ce-
dulce oznamující nám provozní dobu podniku 
u vchodových dveří, v kolik hodin podnik otvírá 
a kdy se již nemá cenu pokoušet mačkat kliku, je-

likož budou dveře uzamčené. Může se stát, že ve 
spěchu z nesnesitelné žízně nestačíme registro-
vat tzv. „zavírací hodinu“ a poté nás musí číšník 
z restaurace téměř až vyhazovat, ale jen zřídka se 
stává to, že by se někdo domáhal vstupu do restau-
race v brzkých ranních hodinách, kdy jsou dveře 
zamčené a v oknech restaurace nesvítí jiné svět-
lo než ze zářící reklamy chladicího boxu na Coca 
Colu. Snad jen krajní nouze, která by mohla být 
spatřována v neposkytnutí první pomoci nepodá-
ním požadovaného nápoje, by mohla omlouvat 
chování jednadvacetiletého mladíka P. N. z MT, 
násilím se domáhajícího vstupu do jednoho z barů 
v ulici Lanškrounské dne 5. 12. těsně po půlno-
ci, který však zel prázdnotou. Od neutichajícího 
bouchání a kopání do vchodových dveří odradil 
tohoto žíznivého výtržníka až příjezd představitelů 
zákona, kteří vzápětí našli prostředky, jak podnapi-
lému mladíkovi vysvětlit pravidla společenského 
chování. 

Zastavil si autobus 
Neuvěřitelná příhoda se stala řidiči autobusu na 
místním autobusovém nádraží. Těsně před půlnocí 
dne 4. 12. odjížděl řidič s prázdným linkovým au-
tobusem z autobusového nádraží odstavit vůz na 
hlídané parkoviště stejně jako každý večer. V tu 

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

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

• 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, prostřed-

nictvím 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 akumulá-

toru, 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.) for-

mou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich od-

bavení.

Obviněný, proslulý na Třebovsku svými 
výtržnostmi, čeká ve vazbě na soud

V obci na Svitavsku v minulých dnech zadržela zásahová jednotka muže, který 
v domě přechovával střelnou zbraň a mačety. V místě byla provedena domovní 
prohlídka. Další věci jako nebezpečné chemikálie, munice a zhruba 3 kg trhavi-
ny byly zajištěny v jeho domě v obci na Moravskotřebovsku. Všechny důkazy 
budou podrobeny důkladné kriminalistické expertize. Chemikálie odvezli a bez-
pečně uložili hasiči. V současné době je dvaapadesátiletý muž, v minulosti něko-
likrát soudně trestaný za násilnou trestnou činnost, obviněný z přečinu nedovo-
leného ozbrojování, za které mu v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest 
odnětí svobody. Soud akceptoval návrh policie a státního zástupce k vzetí obvi-
něného do vazby, kam byl minulý týden převezen.  Tiskové oddělení PČR Svitavy
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Městské kino
Během ledna 2016 projde kinosál velkou rekon-
strukcí – výměna sedaček, koberce, rekonstrukce 
schodiště. Z tohoto důvodu nebude v provozu 
kino a nebude možné zařadit do programu 
divadelní představení pro děti ani pro dospělé. 
Na diváky se budeme znovu těšit v rekonstruova-
ném kinosále v únoru 2016.

ale překvapí i zajímavými hudebními nápady 
v repertoáru i ve formě podání. Jste zváni na výji-
mečný hudební zážitek.

Recitál
Pavla Moučková - zpěv
Jiří Michálek - klavír, kytara 
12. 1., 18:00, dvorana muzea, vstupné 50 Kč
Vstupenky budou v prodeji hodinu před koncertem.

Městský bál
22. 1., 20:00, dvorana muzea, vstupné 90 Kč, 
předprodej od 14. 1. 2016
• K tanci a poslechu hraje kapela EPICENTRUM 

Jevíčko 
• Slavností předtančení připravila ZUŠ Moravská 

Třebová - taneční obor
• Soutěž o ceny, občerstvení zajištěno

Připravujeme:
Recitál Hanky Křížkové 
a Tomáše Savky
9. 2., 19:00, dvorana muzea, vstupné 150 Kč, 
předprodej od 14. 1. 2016

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 2. 12. 2015 v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 12. 2015 od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí 
jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý 
zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Kulturní centrum
Koncert klasické hudby
29. 1., 18:30, dvorana muzea, vstupné 80 Kč
Vystoupí Trio L`ambre ve složení Hana Krato-
chvílová /klavír a varhany/, Barbora Dürr /sop-
rán/, Petr Jeníček /příčná flétna/ a jejich host Petr 
Kadidlo /tenor/. Toto hudební uskupení představí 
posluchačům pestrou paletu klasických skladeb, 

Moravská
Třebová

Zámek

HLEDÁME 
PRŮVODCE /PRŮVODKYNI 
NA ZÁMKU
Brigáda se týká letních prázdnin
a víkendů od dubna do října

Požadavky:
Komunikativnost • Příjemné vystupování
znalost anglického nebo německého jazyka  
na komunikační úrovni
Zájem o historii výhodou
Minimální věk 15 let

V případě zájmu kontaktujte:

zamek@ksmt.cz
733 787 998
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 – Dj Maty8.1.

  – Dj Shirak

15.1.

 – Dj Maty16.1.

R  – Dj Choruno22.1.

 – Dj Mirek Karásek23.1.

 – Dj Choruno9.1.

29.1.

30.1.
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V podzimních měsících 
letošního roku proběhly 
na Gymnáziu v Moravské 
Třebové projektové dny 
pro žáky 5. a 9. tříd zá-
kladních škol. Tato akce 
se uskutečnila pod záštitou 
města Moravská Třebová. 
Pro páťáky byl připraven 
projektový den Robot – 
pomocník člověka, který 
umožnil žákům rozluštit 
tajemství sestavení robota 
a jeho následné oživení pomocí programovacího 
jazyka. V projektovém dnu Chemické pokusy v la-
boratoři očima žáků si za pomoci chemických látek 

Ve středu 25. listopadu 2015 se Střední průmyslová 
škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Par-
dubice proměnila v soutěžní kolbiště, kde své síly 
mohli poměřit všichni žáci 8. a 9. tříd, kteří mají 
kladný vztah k technice a informačním technolo-
giím. Nesoutěžili však za pomoci svalů, ale naopak 
museli zapojit své mladé mozky a překonat ostatní 
soutěžící vlastními znalostmi a důvtipem. Již 21. 
ročníku se zúčastnilo 158 žáků z 27 škol. Soutěžní 
téma bylo Rybolov - soutěžní práce žáků byly tak 
plné šupin, vodní hladiny a podvodní fauny. V ka-

Projektujeme se žáky 
moravskotřebovských základních škol

PCák - počítačová soutěž

Technohrátky
Dne 24. 11. 2015 se žáci 9. ročníku zú-
častnili Technohrátek, které pořádala Inte-
grovaná střední škola v Moravské Třebo-
vé. V 8:00 hodin začalo v muzeu přivítání 
9. ročníků ředitelem ISŠ. Technohrátek se 
zúčastnilo celkem 6 škol, z těch vzniklo 
sedm týmů. Každá škola dostala vedoucího 
z 2. ročníku ISŠ. Obešli jsme 3 budovy ISŠ. 
V každé budově bylo několik stanovišť. Na 
každém stanovišti nám žáci ISŠ názorně 
ukázali, co budeme dělat, a za každý výtvor 
jsme byli obodováni. Nejprve jsme byli 
v ulici Brněnské, kde jsme si vyzkoušeli 
přípravu chlebíčků a koktejlů. Po ochutnáv-
ce jsme šli do ulice 9. května, kde nás pra-
covník policie a zároveň učitel nového obo-
ru bezpečnostně právní činnosti seznámil 
s oborem. Poté nás pozval do učebny soci-
ální činnosti, kde si žáci mohli ověřit např. 
znalost první pomoci, měli také možnost si 
nechat změřit tlak. Pokračovali jsme do dí-
len ISŠ, kde nám žáci prezentovali pracov-
ní náplň oboru pokrývač, klempíř. Soutěžili 
jsme v zatloukání hřebíků, vrtání šroubů 
a pokrývání střechy. Po celé prohlídce ško-
ly jsme se opět vrátili do muzea. V muzeu 
ještě následoval kvíz z informací o všech 
oborech. Třída 9. B se umístila na krásném 
3. místě a třída 9. A na 6. místě. Děkujeme 
ISŠ za přípravu programu.     Žákyně 9. A

Školáci „ochutnávají“ výukové možnosti 
gymnaziálního prostředí              Foto: archív

tegorii Grafický návrh se na 5. místě umístila Ve-
ronika Zástěrová z 9. třídy, v testu znalostí ICT se 
ze 158 žáků umístila na 33. místě Petra Crhová z 8. 
B třídy. Soutěž S-ROBOT, což je soutěž o nejrych-
lejší vozítko plnící úkoly na stanovené dráze, spo-
čívala v sestrojení a naprogramování robotického 
vozítka stavebnice LEGO MINDSTORM. Zde se 
z 36 soutěžících na 5. místě umístila dvojice Jan 
Pavlík a Michal Kůrka z 9. třídy. Blahopřejeme 
naši žákům k jejich úspěchu a děkujeme za repre-
zentaci školy.    Simona Žvátorová, vyučující ICT

např. roztančili rozinky, 
vyluštili neviditelné pís-
mo. Průběh jednotlivých 
pokusů si děti fotografo-
valy a nakonec vytvořily 
na počítači krátký film. 
Deváťáci postupně rozšíři-
li své vědomosti a doved-
nosti v projektových dnech 
Fyzika lidského těla, Che-
mické pokusy v labora-
toři očima žáků a Publi-
kování fotografií v praxi. 

Všechny aktivity zajímavou i zábavnou formou 
zprostředkovaly žákům nové informace, poznat-
ky i neobvyklé zážitky.        Irena Štaffová, GMT
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Dnes je v areálu na hranicích Linhartic a Mo-
ravské Třebové postaven nový výrobní are-
ál, který byl slavnostně otevřen pro veřejnost 
17. 10. 2015. A při této příležitosti bychom se 
chtěli ohlédnout za historií závodu, který po de-
setiletí zaměstnával stovky třebovských pracov-
níků a byl nerozlučně 
spjat s reáliemi místní-
ho ekonomického ži-
vota.
Historie závodu začíná 
v r. 1927, kdy zakládá 
v M. Třebové p, Seidl 
firmu na výrobu nástro-
jů pro elektrotechniku.  
V letech 1928–32 se 
provádí výstavba nové 
provozovny v Ranigs-
dorfu (původní název 
Linhartic), kam se firma 
následně přestěhovala. V období 2. svět. války 
se výroba orientovala na dodávky pro vojenské 
účely, pracovalo zde asi 25 zaměstnanců. Po 
r. 1945 byla firma pod národní správou, v le-
tech 1946–47 bylo založeno družstvo nástrojařů 
DRUNA. V r. 1949 byly v budoucí Metře přista-
věny nové prostory závodu ,počet zaměstnanců 
vzrostl na 50, pořízena byla nová výrobní zaří-
zení.
V důsledku změn v národním hospodářství bylo 
družstvo v  r. 1953 převedeno do n. p. Metra 
Blansko jako jedna z jeho provozoven. Dochá-
zí k meziročnímu zvyšování výroby, zvyšování 
stavu zaměstnanců, rozšiřuje se výrobní plocha. 
V r. 1963 získává provoz statut samostatného zá-
vodu Metry Blansko.
Závod udržuje tradici nástrojářské výroby s vý-
robou forem na termosety, termoplasty, forem na 
tlakové lití, střižných nástrojů a různých příprav-
ků pro výrobu měřicích přístrojů v Metře Blan-
sko, je zaváděna výroba výlisků z termosetů pro 
elektrotechniku. V závodě pracuje už stovka za-
městnanců.V r. 1967–70 probíhá další výstavba 
závodu: postupná výstavba nové haly, pracuje 
zde přes 150 zaměstnanců. 
Od r. 1980 je závod začleněn v rámci koncer-
nového podniku Metra Blansko k tzv.  výrobně 
hospodářské jednotce Tesla Brno MLP (měřící 
a laboratorní přístroje), ve Třebové, respektive 
v Linharticích v závodě je už místo pro více než 
200 zaměstnanců. Od r. 1973 do konce osmdesá-
tých let probíhá v podniku výroba mechanických 

podsestav pro číslicově ovládané zařízení, loko-
motivní tachografy pro Metru Blansko, a mecha-
nické podsestavy elektronových mikroskopů na 
světové úrovni pro Teslu Brno. 
V r. 1990 byl závod zařazen do 1. vlny privati-
zace, vzniká akciová společnost Metra Blansko, 

závod získává statut odštěpného závodu. Ruší se 
lisovna termosetů, a bohužel odchází část kva-
lifikovaných pracovníků ke konkurenci, kde se 
podílí na založení a rozvoji nových firem ve 
městě, dnes dobře prosperujících. Výrobní pro-
gram závodu se více zaměřuje na výrobu forem 

na plasty, včetně jejich konstrukce, která je po-
stupně vybavována novou výpočetní technikou.
V r. 1997 získal závod jako jedna z prvních ná-
strojáren v republice certifikát jakosti ISO. Zá-
vod zůstává pod Metrou Blansko do r. 2002, bez
výraznějších změn, zejména v oblasti investic. 

Pro další rozvoj závodu byly 
však potřebné investice a větší 
samostatnost. O závod proje-
vili zájem majitelé nástrojár-
ny PONAS Polička, kteří ho 
v r. 2002 koupili. S přícho-
dem nových majitelů nastává 
modernizace závodu: obmě-
na strojního vybavení, vnitřní 
úpravy výrobních ploch, roz-
šíření a vybavení kostrukce, 
zavedení lisovny plastických 
hmot. V r.2007 dochází ke vzni-
ku samostatné firmy s názvem 

PP+T (Plasic Parts+Technology = plastové díly 
a technologie) se zaměřením zejména na kon-
strukci a výrobu forem na plasty a jejich liso-
vání.V letech 2014–2015 proběhla za provozu 
příprava a výstavba nového závodu a likvidace 
většiny původních budov.   (redakčně upraveno)

Historie bývalého závodu Metra Linhartice 

Stručná geneze firmy:
 1927 založení fy Seidl v Moravské Třebové
 1928 přestěhování fy do Ranigsdorfu (původní  název Linhartic)
 1932 kolaudace nové provozovny, základ původního závodu
 1945 národní správa konfiskátu
 1947 DRUNA Linhartice s.r.o.
 1953–1990 provozovna a závod  Metry Blansko n .p.
 2002 PONAS s. r. o (majitelé nástrojárny PONAS Polička)
 2007 PP+T (Plastic Parts + Techonology = Plastové díly a technologie s.r.o.)
 2014–2015 PP+T  výstavba nového závodu s výrobním programem forem na plasty 

pro automobilový a elektroprůmysl a lisování plastů

Letecký snímek dnes už zlikvidovaných budov závodu.            Foto: archív

Karneval na ledě
Dne 11. 12. 2015 se uskutečnil na zimním stadionu 
v Moravské Třebové 13. ročník karnevalu na ledě. 
Karnevalu se zúčastnilo 90 dětí v maskách. Pro děti 
bylo připraveno několik disciplín na lední ploše (např. 
slalom, hod míčku do koše). Za splněné úkoly děti 
dostaly sladkosti. Karneval byl zakončen vyhlášením 
nejkrásnější masky, za přítomností rodičů a přátel. Ka-
ždé dítě si odneslo odměnu. Bohatou tombolu zajišťo-
vala Speciální ZŠ, MŠ a Prš Moravská Třebová. Zá-
roveň děkujeme městu Moravská Třebová za finanční 
podporu celé akce. Rovněž děkujeme ředitelce TS Ga-
briele Horčíkové za stálou pomoc, ochotu poskytnout 
k této akci stadion. Poděkování patří všem pedagogům 
speciální školy, kteří se na této akci podíleli.

Eliška Weissová, učitelka speciální školy

Rekreační středy pokračují
Uplynulo několik měsíců od začátku škol-
ního roku a my přicházíme s dalšími infor-
macemi z naší školní družiny. V měsíci říjnu 
jsme navštívili boršovský les, kde proběhla 
velice zajímavá beseda s praktickými ukáz-
kami s lesníky. Rozdělili si nás do skupinek 
a poutavým způsobem nám přiblížili svoji 
práci v lese. Nejvíce ale zaujala střelba ze 
vzduchovky a lanová lávka. Rozloučili jsme 
se s příslibem další akce, kterou uskutečníme 
na jaře. Další zajímavou akcí byla drakiáda 
ve ŠD. Listopad začal pečením vánočních 
perníčků ve školní kuchyňce s následným 
zdobením pro vánoční jarmark. Další stře-
du se nám představila „Strašidla na módním 

molu“ na netradiční módní přehlídce. Advent 
jsme zahájili dílnou, ve které si děti vyrábě-
ly adventní věnce a svícny, které si odnesly 
domů. Prosinec jsme začali netradičně bese-
dou s chovatelem exotických zvířat, které si 
přivezl ze své stanice v Pastvinách. Předvá-
noční čas jsme si zpříjemnili při společném 
družinovém posezení, kde jsme si zazpíva-
li vánoční písně a koledy. Děti si připravily 
scénky a anekdoty a při vůni vánočního cuk-
roví a pohledu do spokojených usměvavých 
dětských tváří jsme se přiblížili k Vánocům. 
V  novém roce 2016 Vás budeme informovat 
o dalších aktivitách z naší ŠD.
Za kolektiv ŠD ZŠ Palackého Petra Marossyová
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11.-15. 1. Tříkrálový týden - mnoho dětí na svě-
tě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Balta-
zarovi a hvězdě, která je dovedla do Betléma. 
Nabízíme zábavně vzdělávací program pro MŠ. 
Podrobnosti v propozicích
14. 1. Halová kopaná - obvodní kolo soutěže 
pro IV. kategorii, akce proběhne od 8:30 hod. ve 
velké tělocvičně ZŠ ČSA, družstva škol nahlaste 
v DDM
21. 1. Švihadlový čtyřboj - soutěž pro chlapce 
a dívky 1.-3. tříd, ve velké tělocvičně ZŠ ČSA. 
Akce proběhne ve spolupráci se Zdravým měs-
tem Mor. Třebová. Účast škol nahlaste v DDM
Za strašidly na hrady a zámky Česka nebo za 
strašidly do městeček a měst ČR 
Program je zaměřený na pověsti o pamětihod-
nostech a významných místech ČR. Program 
proběhne v DDM nebo je možné domluvit se 
během ledna na uspořádání akce v MŠ. Cílem je 
seznámit zábavnou formou děti s tím, kde jsou 

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

 Dům dětí a mládeže

doma a co se ke konkrétním místům váže za za-
jímavosti. Lze se zaměřit i na Moravskotřebov-
sko. Podrobnosti v propozicích
Dům dětí a mládeže nabízí od nového roku pro-
gram Narozeninová párty. 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 pro-
gram dle domluvy, který lze zaměřit tematicky – 
hry, tvoření, koně, hudba, diskotéka apod. Akce 
je určena výhradně dětem do 12 let. Narozenino-
vé oslavy se může zúčastnit rodič oslavence, kte-
rý 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
Poděkování
Tímto děkujeme základním školám (Třebařov, 
Linhartice, ČSA) a veřejnosti, kteří svojí účastí 
v materiální sbírce podpořili Záchrannou stanici 
a psí útulek ve Vendolí
Připravujeme:
2. 2. Florbal dívek II. kategorie
3. 2. Florbal chlapců II. kategorie
15.–19. 2. Letem světem – zeměpisná soutěž pro 
základní školy
Všem našim příznivcům, spolupracovníkům, 
dětem i jejich rodičům přejeme v novém roce 
2016 mnoho zdraví a spokojenosti. A nezapo-
meňte, že volný čas strávený s námi je nej-
příjemněji prožitá svoboda. Těšíme se na Vás.

kolektiv DDM

Putování za Ježíškem
Ve čtvrtek 4. 12. 2015 jsme se vypravili v rám-
ci předvánočního výletu na zámek Potštejn. Za-
městnanci zámku nás přivítali v krásných dobo-
vých kostýmech. Nejprve nás čekala procházka 
zámeckým parkem, kde jsme si prohlédli pár 
koz a nakoukli do krásné chaloupky. V zámec-
kých prostorách jsme pak potkali holčičku Bar-
borku, se kterou jsme se vydali na dlouhou ces-
tu do Betléma. Na té nás provázel anděl Ariel. 
Ten nás vedl hlubokým lesem, přes pastviny 
ovcí a tržištěm. Potkali jsme zajímavé postavy 
– pasáčka, trhovce a Tři krále. V Betlémě jsme 
viděli Pannu Marii, Josefa a malého Ježíška. 
Tomu jsme všichni zazpívali koledu. Naše ces-
ta do Betléma byla zdárně ukončena, i přesto, 
že byla dlouhá a mnohdy maličko strašidelná. 
Na občerstvení jsme v zámecké cukrárně dosta-
li teplý čaj a vánoční štrůdl. Nakonec si děti na-
koupily drobné dárečky. Plni krásných zážitků 
jsme se vrátili zpět do mateřské školy.

Pan učitel a paní učitelky z MŠ Piaristické

Zlatá kometa 2016
Dům dětí a mládeže Maják ve spolupráci 
s Kulturními službami města Moravská Tře-
bová vyhlašuje II. ročník soutěže ve zpěvu 
karaoke Zlatá kometa 2016. Soutěž zpěváků 
a zpěvaček je určena pro dvě věkové kate-
gorie - do 12 let a nad 12 let. Uzávěrka při-
hlášek, které budou k dispozici od měsíce 
února 2016 na webových stránkách DDM, 
je do 31. března. V měsíci dubnu proběhnou 
hlasové zkoušky. V případě většího počtu 
zájemců se uskuteční neveřejné výběrové 
kolo. Samotná soutěž proběhne v prvním 
týdnu měsíce května - přesný termín bude 
vyhlášen. Nové pravidlo: vítěz předchozího 
ročníku bude vždy zván jako host soutěže. 
Na výběr písně a její nacvičení je dostatek 
času, pro píseň si zajistěte hudební dopro-
vod karaoke jako MP3 nebo na disketě. Na 
setkání s mladými talenty z našeho města 
a okolí se těší pořadatelé.          Václav Žáček
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Pracovnice městské knihovny přejí po celý rok 
2016 všem čtenářům a návštěvníkům pevné zdraví 
a mnoho příjemných chvil s knihou.
4.–31. 1. Výstava kalendářů z Domečku
V prvních měsících roku 2016 budete mít možnost 
prohlédnout si v půjčovní době knihovny ručně 
malované kalendáře, které vyrobili klienti denního 
stacionáře Domeček.
12. 1. Peru očima Evropanky 
Povídání moravskotřebovské rodačky Věry Ná-
pravníkové o tom, jak se žije v dalekém Peru - 
zemi, která kdysi patřila Inkům, a jejíž obyvatel-
stvo i dnes z padesáti procent tvoří původní etnika. 
Srdečně zveme v úterý 12. ledna od 17:30 do Má-
zhausu Poštovka.
Ceník služeb v roce 2016
1. Roční registrační poplatky

• dospělí 120 Kč
• důchodci, studenti, učni   90 Kč
• děti do 14 let včetně   50 Kč
• držitelé ZTP/P   zdarma
• sponzorský registrační poplatek - podpoř-

te nás dle vlastního uvážení, např. 200 Kč.  
Děkujeme!

Půjčovní doba v roce 2016
Upozorňujeme čtenáře na novou otevírací dobu 
knihovny – otevíráme o půl hodiny dřív!
Dospělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00–17:00 hod.

pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Studovna
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek-sobota: zavřeno
Podrobnější informace na stránkách www.mkmt.cz
Místní knihovna Boršov
Půjčovní doba: čtvrtek 11:00–16:00 hod.
Roční registrační poplatky Místní knihovny 
Boršov
- děti do 6 let 20 Kč
- ostatní 50 Kč
(děti nad 6 let, dospělí, studenti, důchodci)
Čtení na pokračování
Středa 6., 13., 20., 27. 1. čteme ve 14:00 hod. kli-
entům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří mají 
zájem předčítat nahlas. Bližší informace v dět-
ském oddělení knihovny.
Knihovna dětem
1.–31. 1. Zima, zima, zimička …
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Jiráskova Mo-
ravská Třebová. Výtvarná díla si můžete prohléd-
nout v dětském oddělení v půjčovní době.
12., 19., 26. 1. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
Tvořivé středy
  6. 1. Tři králové
13. 1. Malování ve 3D
20. 1. Sněhulák
27. 1. Pejsek
Začátek je vždy v 15:00 hod. v dětském odd. MěK
1.–31. 1. Pohádkový svět
Dopolední program pro MŠ. Představení pohádky 

O Budulínkovi nebo O perníkové chaloupce po-
mocí loutek. Čtení, hraní, kreslení, tvoření s po-
hádkou. Bližší informace a objednání v dětském 
oddělení.
Mladý čtenář 2016
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Morav-
ské Třebové vyhlašuje 33. ročník soutěže Mladý 
čtenář 2016. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž 
pro děti, žáky a studenty na téma Pravěk. Oblast 
výtvarná - namalovat obrázek zvířat, rostlin, kra-
jiny… na uvedené téma. Oblast literární - vymys-
let příběh, básničku, pohádku… na uvedené téma. 
Výtvarné a literární práce je třeba odevzdat do 10. 
3. 2016 v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 4 ka-
tegoriích: mateřské školky, I. stupeň ZŠ+I. stupeň 
speciální školy, II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciál-
ní školy+víceleté gymnázium, střední a učňovské 
školy. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, 
název práce, věk, adresu bydliště, název školy 
a třídy. Nejlepší příspěvky vystavíme a odměníme.
Soutěž Lovci perel
1. 1.–26. 11. 2016 probíhá 4. ročník oblíbené čte-
nářské soutěže Lovci perel. Hlavním cílem soutěže 
je motivovat děti ke čtení a rozvíjet porozumění 
textu. Soutěžící si v knihovně vybere knihu ozna-
čenou jako „perlorodka“. Po přečtení knihy zodpo-
ví otázky na pracovním listě, který obdrží součas-
ně se zapůjčenou knihou. Za správně zodpovězené 
otázky získá „skutečnou“ perlu. Pracovní list ob-
sahuje i nepovinné otázky a za jejich vypracová-
ní obdrží soutěžící speciální knihovnické bankov-
ky Moriony. Na konci soutěže budou mít všichni 
lovci perel možnost utratit vydělané Moriony 
v knihovnickém obchůdku. Nejúspěšnější čtenáři 
budou odměněni. Pravidla hry a bližší informace 
získáte v dětském oddělení knihovny. 
Výsledky 3. ročníku soutěže Lovci perel:
1. místo: Vavříková Nikola, 2. místo: Křička Mar-
tin, 3. místo: Oškerová Kateřina

V naší škole se vánoční stromeček rozsvítil už 
27. listopadu. Voněl ve vestibulu školy po celý 
advent. Nebyl to však žádný malý stromeček, ale 
velký vánoční strom, stříbrný smrk, který ško-
le věnovala Jarmila Plháková z Vranové Lho-
ty a převoz stromku do školy zajistili Renata, 

Vánoce ve speciální základní, mateřské a praktické škole
Michal a Karel Schreiberovi z Vranové Lhoty. 
Milými slovy všechny děti i dospělé přivíta-
la ředitelka školy Jitka Kánská. Slavnostního 
rozsvícení se zúčastnila paní Schreiberová se 
svojí maminkou, paní Pávkovou, klienti a za-
městnanci Charity Moravská Třebová a denní-

ho stacionáře Domeček. Sváteční náladu svým 
hudebním doprovodem podpořil žesťový sou-
bor ZUŠ Svitavy pod vedením Lukáše Mo-
ravce. Rozdali jsme si dárky, zazpívali koledy 
a tím jsme společně vstoupili do krásných ad-
ventních dnů.                    Vyučující školy

ZŠ Kostelní náměstí 
vyrazila do Vida parku 

v Brně
O tom, že učit se dá i hrou a obávané přírodověd-
né předměty, jako je např. fyzika, či chemie, mů-
žou být zábavné, by Vám mohli vyprávět žáci ZŠ 
Kostelní náměstí, kteří se v listopadu vypravili do 
zábavně vědeckého parku Vida v Brně. V rámci 
exkurze se z nich stali vynálezci, detektivové, 
anebo alchymisté, kteří experimentovali s růz-
nou hustotou kapalin. A nejen to. Řada z nich se 
alespoň na chvíli proměnila v hvězdu zpravodaj-
ství, někteří si zase vyzkoušeli, co vydrží jejich 
bubínky v ozvučené komoře, jiní rozpoutali tor-
nádo. Završením celého pobytu ve Vida parku 
pak byla návštěva fyzikálního cirkusu. A tak naši 
žáci například vědí, že vakuum je mocný čaroděj, 
který dokáže umlčet budík a pevně spojit věci 
i bez lepidla. Že se i ten největší rošťák může 
v mžiku proměnit v zapáleného badatele. Kdo 
nevěří, ať do Brna běží, to Vám všem vzkazují 
žáci i učitelé ZŠ Kostelní náměstí.     Za kolektiv 
učitelů a žáků ZŠ Kostelní náměstí Eva Pallová 
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Ve dnech 23.-29. 11. 2015 se studenti a peda-
gogové VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové 
zúčastnili v rámci projektu Brána do Evropy 
vycházejícího z výzvy č. 56 MŠMT jazykově 
poznávacího pobytu a strávili sedm nezapome-
nutelných dní ve Velké Británii, kde navštívili 
hlavní město Londýn a seznámili se s jeho boha-
tou historií, pestrou architekturou, kulturou a se 
životem jeho současných obyvatel. Studenti byli 
ubytováni v hostitelských rodinách a měli tak 
možnost poznat mentalitu a zvyky anglických 
rodin. Všichni úspěšně absolvovali jazykový 
kurz B1 – B2 v rozsahu 9 vyučovacích hodin, 
který vedli rodilí mluvčí a který byl zaměřen 
zejména na zdokonalení mluveného projevu. 
Ve volném čase pro ně pořádající agentura při-
pravila velmi pestrý program: báli se v muzeu 

Milí čtenáři, určitě jste v poslední době zazname-
nali, že naše ZŠ Palackého v Moravské Třebové 
slavila „40. narozeniny“. Toto výročí jsme proží-
vali opravdu naplno. Na škole proběhlo několik 
akcí, které připomněly historii školy, ale hlavně 
ty, které ukázaly skutečný obraz školy v součas-
nosti. Hlavní oslavy proběhly ve dnech 26.–28. 
11. 2015, ale přípravy probíhaly daleko dříve. Ve 
čtvrtek 26. 11. 2015 se v podvečerních hodinách 
před školou sešli rodiče se svými dětmi a jejich 
kamarády s lampiony v ruce. Nejvíce tu bylo 
prvňáčků. Všichni jsme se společně s blikajícími 
lampiony prošli a zahájili tak oslavy. V pátek se 
pokračovalo již na půdě školy Dnem otevřených 
dveří. Již od rána se v přízemí konal tradiční jar-
mark, kde si rodiče, žáci i přátelé školy mohli za-
koupit dětmi vyrobené dárky. Zakoupení výrobků 
udělalo radost dětem, ale i ve Vendolí, kam šla 
většina získaných peněz jako dar námi adoptova-
nému čápu černému. Od devíti hodin probíhaly 
ukázkové hodiny ve třídách. Některé byly pojaty 
netradičně, ve všech třídách se podařilo vytvořit 
velmi příjemnou atmosféru. Třeba ve 3. B pro-
běhl veselý tělocvik s rodiči. Do tělocvičny na-
stoupili někteří žáci společně se svými rodiči. 
Rodiče přijali výzvu, převlékli se do sportovního 
oblečení a přidali se k dětem. Společně si vyzkou-

Studenti vojenské střední školy v Londýně 

Oslavy 40. výročí ZŠ Palackého jsou minulostí…

hororu London Dungeon, obohatili si své his-
torické znalosti v leteckém a vojenském mu-
zeu Duxford a v Národním námořním muzeu 
v Greenwich a nasáli také atmosféru student-
ského městečka Cambridge. Nezapomenutelné 
pro ně byly dva dny strávené v Londýně, kde si 
v doprovodu zkušené průvodkyně Hany Hudco-
vé prohlédli Parlament, Big Ben, London Eye, 
Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, 
Soho, Chinatown, Covent Garden, katedrálu sv. 
Pavla, Millenium Bridge, Shakespeare´s Glo-
be, křižník Belfast, Tower of London a Tower 
Bridge. Prošli se také po Hyde Parku a po Ox-
ford Street. Týden strávený v Anglii nás obohatil 
nejen jazykově a vědomostně, ale umožnil nám 
navázat nová přátelství a poznat tak život a kul-
turu ve „staré dobré Anglii“.    Jana Jakubcová

šeli skákání přes švihadlo, sedy lehy, slalom, útok 
na branku s florbalovou holí a penalty na bránu. 
V tělocvičně vládla dobrá nálada. Za své snaže-
ní si rodiče vysloužili diplom a děti dostaly slad-
kou odměnu. V deset hodin začal krátký kulturní 
program, který předvedli žáci 1. stupně vzácným 
hostům z Pardubického kraje, z města Moravská 
Třebová, z moravskotřebovských škol, ale i z dal-
ších institucí, které jsou spjaty s naší školou. 
V 16:30 zazněla ve dvoraně moravskotřebovské-
ho muzea slavnostní znělka, která zahájila školní 
akademii. Byla to hodinová přehlídka písniček, 
recitace, tanečků, ale i sportování v podání žáků 
školy. Diváky byli především rodiče, kteří se při-
šli podívat na to, co naši žáci umí. V sobotu 28. 
11. oslavy pokračovaly dalším Dnem otevřených 
dveří. Po škole se pohybovaly skupinky býva-
lých žáků, ale i jednotlivci. Ti všichni přišli, aby 
si připomněli roky, které prožili na naší škole. 
V dopoledních hodinách se ve sborovně setkali 
bývalí pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, 
aby zavzpomínali a porovnali školu dříve a nyní. 
Ve stejném čase probíhal v tělocvičně florbalový 
turnaj žáků 4. a 5. tříd. Vítězové dostali krásný 
pohár, ale všichni bojovali, a tak si zaslouží po-
chvalu. Někteří učitelé se podíleli na sestavení 
Almanachu k 40. výročí.    Učitelé ZŠ Palackého

Žáci III. základní školy poznávali anglické prostředí

Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční 4. 1. v 10:00 hod. 
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové. 
Svoz seniorů v průběhu zimních měsíců neprobí-
há. O prvním jarním svozu budeme včas infor-
movat. Půjčovna zdravotních a kompenzačních 
pomůcek je v provozu každý pracovní den od 
8:00-15:00 hod. v ul. Svitavské 44, M. Třebová. 
Kontaktní osoba p. Vašáková, tel. 734 797 498.
Děkujeme všem jednotlivcům, firmám a insti-
tucím za podporu v roce 2015.
Tříkrálová sbírka 2016
Také letos naším městem a okolními obcemi po-
putují koledníci Tříkrálové sbírky. Hlavním ko-
ledovacím dnem je sobota 9. ledna, kdy můžete 
očekávat návštěvu charitních Tří králů, některé 
slupiny mohou přijít již v pátek 8. ledna odpole-
dne. Charitní koledníky poznáte podle úředně za-
pečetěné kasičky s logem charity a vedoucí sku-
pinky se Vám může prokázat platným průkazem 
koledníka. Kromě požehnání, které koledníci do 
vašich domů přinesou, je velkým přínosem této 
sbírky zejména to, že velká část finančních pro-
středků je využita v našem regionu. U příležitos-
ti sbírky pořádá farnost MT s Oblastní charitou 
Moravská Třebová Benefiční Tříkrálový koncert 
Slávka Klecandra, který proběhne ve františkán-
ském kostele v MT, 10. ledna 2016 v 15 hodin. 
Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro region 
Moravskotřebovska a Jevíčska je Vendula Kouři-
lová, na kterou se můžete obracet s dotazy, návr-
hy na využití sbírky, jako i s případnými problé-
my, které by při koledování nastaly (podezření na 
falešné koledníky atp.), tel: 733 742 024. Všem 
dárcům i koledníkům předem děkujeme.

V rámci projektu Cílená podpora rodin 
v obtížných životních situacích v Mo-
ravskotřebovském a Jevíčském regio-

nu, který je podpořen z dotačního programu Ro-
dina a ochrana práv dětí MPSV, proběhly další 
přednášky na různá témata. V říjnu byla přednáš-
ka na téma školní potíže, kde lektorovala Milada 
Nádvorníková. V listopadu bylo téma motivace 
a rozvoj dětí, pozvání přijala Věra Bechyňová. 
Prosincové téma bylo volnočasové aktivity 
s dětmi, které přednášela Romana Zezulková. 
Během podzimu proběhlo několik konzultací 
s rodinnou terapeutkou Jiřinou Holasovou.

Poslední den patřil prohlídce Londýna                Foto: archív

V neděli 18. 10. 2015 se ráno vydalo 13 žáků 
naší školy a s nimi jedna vyučující na vzděláva-
cí pobyt do anglického Ilfracombe. Cesta auto-
busem byla úmorná, ale v malém městečku na 
pobřeží Atlantiku nás vítalo slunce a kvetoucí 
keře hortenzií. Hned po příjezdu jsme 
procházeli město a byli jsme v moř-
ském akváriu, kde jsme poznali život 
v řekách a místech jejich vlévání do 
oceánu a samozřejmě i v pobřežních 
vodách Atlantického oceánu. Hladi-
li jsme si kraba, mořskou hvězdici, 
ale také jsme viděli krmení žraloků 
a rejnoků a spoustu žraločích mimi-
nek ve zvláštních vajíčkách, akvári-
um v Ilfracombe malé žraloky úspěš-
ně odchovává. Od úterý do čtvrtka 
žáci trávili celá dopoledne ve škole, 
kde měli konverzační hodiny s rodi-
lými mluvčími. Odpoledne jsme pak 
vyráželi na výlety, abychom poznali 
anglickou krajinu i zajímavá místa. 

Viděli jsme národní park Exmoor s hlubokými 
stržemi, kde se pásly kozy, které nám ochot-
ně pózovaly, navštívili jsme městečka Lynton 
a Lynmouth, které spojuje dráha fungující na 
bázi přečerpávání vody, prohlédli jsme si míst-

ní správní středisko Barnstaple a zapotili se při 
šplhání do kopce městečkem Clovelly, které je 
živým muzeem, kde nesmí být žádná auta ani 
technika a všechno zboží vozí osli nebo speci-
ální sáně. Před naším odjezdem z Ilfracombe 
všichni účastníci obdrželi certifikát dokládající, 
že absolvovali výuku, a potom jsme se vydali 
na celodenní prohlídku Londýna, která zahrno-
vala nejznámější památky, ale i krmení veverek 
a vášnivé nákupy na Oxford street. Celý pobyt 
byl báječný. Hostitelské rodiny si nás hýčkaly, 
ve škole se nejen povídalo a učilo, ale i smálo 
a poznávalo nové věci i lidi. Anglie na nás byla 
vlídná, ukázala nám svou tvář nejen ve slunci, 
ale i v pověstném dešti a dala nám nahlédnout 
do zcela jiného kraje, než na jaký je zvyklá vět-
šina turistů. Návrat v sobotu 24. 10. 2015 byl 
na jednu stranu skvělý, těšili jsme se domů, 
ale také smutný, bylo nám tam dobře a bude-
me moc rádi vzpomínat.       Hana Řebíčková
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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 předklá-
daných 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 10. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 30. 11. 2015 od 15.00 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schvaluje:
233/Z/301115
 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva 

města Moravská Třebová.
234/Z/301115
 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2016: 
08.02., 14.03., 25.04., 20.06., 05.09., 28.11., a to vždy od 

15:00 hod.
 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
235/Z/301115
 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 8/2015 rozpočtu města, 

kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2015 
takto (v tis. Kč):

 a) závazné ukazatele stanovené radě města Tab. 1
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Tab. 2
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
236/Z/301115
 Následující rozpočtové provizorium města Moravská 

Třebová na I. čtvrtletí roku 2016 (v tis. Kč):

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 37 000,00
Financování:
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ -5 000,00
Celkové rozpočtové zdroje 32 000,00
Rozpočtové potřeby:
Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 27 300,00
Investiční výdaje vč. oprav v MPR 2 800,00
Rozpočtové výdaje CELKEM 30 100,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 400,00
Operace z peněžních účtů nemající 
charakter příjmů a výdajů 

500,00

Celkové rozpočtové potřeby 32 000,00
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
237/Z/301115
 Cenu stočného na rok 2016 ve výši 38,70 Kč/m3 bez 

DPH, 44,51 Kč/m3  s DPH.
 Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
238/Z/301115
 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky města 

Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
239/Z/301115
 Změnu svého usnesení č. 223/Z/271015 takto:
 Původní usnesení:
 Zastupitelstvo města schvaluje zařadit do rozpočtu roku 

2016 částku 1.102.755 Kč, představující spolupodíl města 
na realizaci projektu „Protipovodňová opatření města 

Tab. 1 (v tis. Kč)  závazné ukazatele stanovené radě města rozpočet 2015
před úpravou

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2015
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 240 840,00 800,00 241 640,00
Financování:
Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech)

10 960,00 -30,00 10 930,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na projekt EPC - úsporná opatře-
ní v objektech příspěvkových organizací 

2 050,00 0,00 2 050,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 90,00 0,00 90,00
Celkové rozpočtové zdroje 253 940,00 770,00 254 710,00
Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 247 990,00 770,00 248 760,00
Financování:
Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky 
jistiny úvěrů a půjček

5 950,00 0,00 5 950,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby 253 940,00 770,00 254 710,00

Tab. 2 (v tis. Kč) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace příspěvek 2015  
před úpravou

úprava  
příspěvku

příspěvek 2015  
po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 2 229,22 110,00 2 339,22
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 737,00 873,48 5 610,48
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 1 841,94 -15,00 1 826,94

Moravská Třebová“ v rámci Operačního programu život-
ní prostředí, vyhlášené 4. výzvy, prioritní osa 1 Zlepšová-
ní kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

 Nové usnesení:
 Zastupitelstvo města schvaluje zařadit do rozpočtu roku 

2016 částku 1.120.541,10 Kč, představující předpokláda-
ný spolupodíl města na realizaci projektu „Protipovodňo-
vá opatření města Moravská Třebová“ v rámci Operační-
ho programu životní prostředí, vyhlášené 4. výzvy, PO 1, 
SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
240/Z/301115
 Dodatečně podání žádosti o finanční podporu ze státního 

rozpočtu v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR 
Podpora terénní práce pro rok 2016 ve výši 250.000 Kč 
a současně schvaluje finanční spoluúčast města Moravská 
Třebová minimálně ve výši 30 % z celkově vynaložených 
prostředků na realizaci projektu (předpokládaná spolu-
účast města pro rok 2016 minimálně 139.760 Kč).

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
241/Z/301115
 Ve věci projektu Bike resort Moravská Třebová následují-

cí usnesení:
1. Schvaluje začlenění projektu Bike resort Moravská 

Třebová do širšího projektu „Singletrack Glacen-
sis“.

2. Schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu Sin-
gletrack Glacensis realizovaného z prostředků 
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 
v souladu s předloženým návrhem.

3. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu Inte-
rreg V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím 
Vedoucího partnera Gmina Bardo.

4. Ukládá radě města ustanovit pracovní skupinu 
s cílem nového trasování v Bike resortu Moravská 
Třebová.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
242/Z/301115
 Podání žádosti o dotaci z programu reprodukce majetku 

113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR na realizaci projektu rekonstrukce 
objektů Sociálních služeb města Moravská Třebová, 
budov C a D s předpokládanou spoluúčastí města ve výši 
13.355.375 Kč.

 Z: Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města
243/Z/301115
 Zachování stávající struktury základního školství ve městě.
 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
244/Z/301115
 Předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Moravské Třebové na období 2016 – 2018.
 Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města

245/Z/301115
 Předloženou Zprávu o uplatňování územního plánu 

Moravská Třebová.
 Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP
246/Z/301115
 Předložený záměr rozšíření parkovacích míst pro automo-

bily u MŠ na ulici Jiráskově.
 Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
247/Z/301115
 Prominutí pohledávek z hospodářské činnosti města za 

nájem bytů a příslušenství v souhrnné výši 607.737 Kč, 
v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických 
služeb Moravská Třebová s.r.o.

248/Z/301115
 Dohodu o úhradě dluhu ve výši 48.304 Kč ve splátkách 

tak, že uhradí tuto částku v 48 pravidelných měsíčních 
splátkách.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
249/Z/301115
 Změnu v části svého usnesení č. 196/Z/070915, bodu č. 5 

takto:
 Původní znění: 
  id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. 

podílu o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 S. H. za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.269 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

 Nové znění: : 
 id. podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. 

podílu o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2 Z. H. 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.269 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
250/Z/301115
 Prodej pozemku parc. č. 250/1 o výměře 119 m2, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrál-
ním území Moravská Třebová, ul. Poštovní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 32.130 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
251/Z/301115
 Prodej podílu ideálních 1310/10000 stavební parcely č. 

102/1 o výměře 385 m2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, část Město, ul. Cihlářova v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 13.618 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
252/Z/301115
 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové vý-

měře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozem-
ku parc. č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu ve výši 
1.271 Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem 
kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
253/Z/301115
 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové vý-

měře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozem-
ku parc. č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu ve výši 
1.271 Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem 
kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
254/Z/301115
 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové vý-

měře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozem-
ku parc. č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu ve výši 
1.271 Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem 
kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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255/Z/301115
 Prodej podílu id. ¼ pozemku parc. č. 71/8 o celkové vý-

měře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha a id. ¼ pozem-
ku parc. č. 71/7 o celkové výměře 10 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 5.198 Kč s tím, že kupující dále uhradí náklady 
spojené s vypracováním geometrického plánu ve výši 
1.271 Kč. Kupující uhradí kupní cenu před podpisem 
kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
256/Z/301115
 Prodej pozemku parc. č. 2631/4 o výměře 311 m2, druh 

pozemku trvalý travní porost v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 34.440 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
257/Z/301115
 Prodej pozemku parc. č. 2548/2 o výměře 37 m2, druh 

pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Garážní za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 1.480 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
258/Z/301115
 Prodej pozemku parc. č. 2628/18 o výměře 935 m2, druh 

pozemku orná půda v obci a katastrálním území Mo-
ravská Třebová, ul. Nová za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 514.250 Kč s tím, že kupující uhradí kupní 
cenu za před podpisem kupní smlouvy. Dále pak uhradí 
náklady spojené s převodem a daň z nabytí nemovitých 
věcí.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
259/Z/301115
 Prodej pozemku parc. č. 3066/1 o výměře 299 m2, druh 

pozemku zahrada a pozemku parc. č. 3066/2 o výměře 
105 m2, druh pozemku zahrada vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Udánky za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 48.480 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
260/Z/301115
 Prodej pozemku parc. č. 2041/1 o výměře 6.750 m2, druh 

pozemku ostatní plocha v obci a k. ú. Moravská Třebová 
a pozemku parc. č. 3482 o výměře 3.100 m2 druh pozem-
ku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov 
u Moravské Třebové do vlastnictví Lesů České republiky, 
s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 s podmínkou zřízení 
práva služebnosti na dobu neurčitou ve prospěch města 
Moravská Třebová, a to za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 966.400 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Smlouvou bude zřízeno právo 
služebnosti užívání komunikace pro Město Moravská 
Třebová s tím, že údržbu a opravy komunikace bude 
provádět obtížený maximálně v rozsahu odpovídajícím 
kategorii lesní cesty 2 L. Oprávněný si je vědom toho, že 
její vlastník nezajišťuje její sjízdnost celoročně, a to včet-
ně zimní údržby. To může činit obec v případě potřeby na 
své náklady. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která 
bude stanovena znaleckým posudkem.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
261/Z/301115
 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3642/1, druh pozem-

ku trvalý travní porost o výměře 176 m2 v obci a katas-
trálním území Dlouhá Loučka, do vlastnictví Skupinové-
ho vodovodu Moravskotřebovska, IČO: 72053453. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
262/Z/301115
 Prodej pozemku parc. č. 3642/2, druh pozemku trvalý 

travní prorost o celkové výměře 1.043 m2 a pozemku 
parc. č. 3644, druh pozemku orná půda o výměře 1.477 
m2, vše v obci a katastrálním území Dlouhá Loučka 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 25.200 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
     
263/Z/301115
 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 

1 o velikosti 1 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské 
Třebové s tím, že nejdříve bude uzavřena Smlouva o bu-
doucí smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
264/Z/301115
 Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 

parc. č. 2750/3 o výměře 49 m2, druh ostatní plocha 
v obci a k. ú. Moravská Třebová, uzavřenou mezi Měs-
tem Moravská Třebová a ČR, Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2.  

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
265/Z/301115
 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí 

do majetku města pozemku p. č. 220/3 o výměře 93 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a kata-
strálním území Moravská Třebová, ul. Zámecká od ČR, 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.  

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
266/Z/301115
 Vklad majetku města inv. č. 2864 TS – vodovodní pří-

pojka – napojení – Mor. Třebová (FO) v pořizovací ceně 
6.814 Kč a majetku města inv. č. 2874 TS – vodovodní 
přípojka – napojení – Mor. Třebová (PO) v pořizovací 
ceně 7.686 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem 
nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek 
§ 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
Zastupitelstvo města stanovuje:
267/Z/301115
 V souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního 

předpisu č. 7/2008, Zásady pro poskytování náhrady 
ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním 
nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem 
jejich funkce, výši náhrady ušlého výdělku neuvolně-
ným členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, 
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, 
v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2016 

částkou 100 Kč/1 hod.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
268/Z/301115
 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitelstva města.
269/Z/301115
 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitel-

stva města ze dne 23.11.2015.
270/Z/301115
 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města 

pro strategický rozvoj města ze dne 13.11.2015.
271/Z/301115
 Předložený rozbor hospodaření města k 30.09.2015.
272/Z/301115
 Předloženou informaci o návrhu ceny vodného na rok 

2016 ve výši 36,87 Kč/m3  bez DPH, 42,40 Kč/m3 s DPH.
273/Z/301115
 Předložené informace o projektu Dopravní terminál 

Moravská Třebová.
274/Z/301115
 Předložený návrh memoranda mezi Pardubickým krajem 

a městem Moravská Třebová k zajištění optimalizace 
železniční dopravy mezi Moravskou a Českou Třebovou 
a vybudování dopravního terminálu v železniční stanici 
Moravská Třebová. 

275/Z/301115
 Předložené informace o záměru rekonstrukce objektů 

Sociálních služeb města Moravská Třebová, budov C a D 
v rámci programu reprodukce majetku 113 310 Rozvoj 
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

276/Z/301115
 Předložené varianty možného budoucího organizačního 

uspořádání základních škol ve městě.
277/Z/301115
 Obsah předložené Výzvy představitelů Pardubického 

kraje, měst Holic, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav 
a Vysokého Mýta a poslance Evropského parlamentu 
Tomáše Zdechovského vyzývající Ministerstvo dopravy 
ČR k urychlené dostavbě rychlostní silnice R 35. 

278/Z/301115
 Předložené stanovisko stavebního úřadu k umístění žele-

zobetonové haly společnosti ATEK, která byla povolena 
v souladu s územním plánem města.

Zastupitelstvo města ukládá:
279/Z/301115
 Radě města jednat o koupi areálu Miltra za sníženou 

cenu.
 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
 T: 08.02.2015
280/Z/301115
 Radě města předložit seznam objektů, které lze nabídnout 

k prodeji, včetně uvedení tržní hodnoty a úspor nákladů 
na provoz těchto budov.

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
 T: 08.02.2015
281/Z/301115
 Radě města předložit informace o možných dotačních titu-

lech zaměřených na regeneraci brownfields v centrech měst.
 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
 T: 08.02.2015

Zastupitelstvo města odkládá:
282/Z/301115
 Projednání tisků:

 - č. 30, Prodej a směna pozemků mezi městem a spo-
lečností J.A.N. s.r.o. Praha,

 - č. 33, Prodej pozemku parc č. 1745/60 v obci a kat. 
území Moravská Třebová, ul. Dvorní.

Zastupitelstvo města stahuje z jednání:
283/Z/301115
 Tisk č. 2, Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 

18.11.2015.

Zastupitelstvo města ruší:
284/Z/301115
 Své usnesení č. 10/S/210604, kterým schválilo uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 1, I. katego-
rie o velikosti 1 + 1 na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské 
Třebové s Pavlem Ondrášem, bytem Lanškroun, ul. 
Dvořákova 175.  

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 30.11.2015
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo Hradis-
ka. Sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. 
Délka trasy cca 10 km. Zajišťuje: P. Harašta
8. 1. Výroční členská schůze odboru KČT. Začátek 
v 18 hod. v klubovně KČT, Piaristická 8. Na progra-
mu hodnocení roku 2015, program činnosti na rok 
2016. Úhrada členských příspěvků, možnost regis-
trace nových členů (od 17:30 hod). 
13. 1. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru 
KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc únor.
23. 1. Výlet Na Vysočinu po trase Borová – Sv. Ka-
teřina – Martince – Proseč v délce cca 15 km. Do-
prava do Borové a zpět bude upřesněna na lednové 
schůzce odboru. Zajišťuje: J. Kuncová
V měsíci lednu budou v případě příznivého po-
časí každou neděli uskutečňovány vycházky do 
okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u auto-
busového nádraží.                                    KČT MT

Lednová pozvánka
Hokej
KLM 2. část základní části, sudý-lichý
3. 1. 17:00 HC Č. Třebová - HC Slovan 
6. 1. 19:00 HC Slovan - HC Ledeč
10. 1. 17:00 HC Litomyšl - HC Slovan
13. 1. 19:00 HC Slovan - HC Chotěboř 
17. 1. 17:00 HC Hlinsko - HC Slovan
20. 1. 19:00 HC Slovan - HC Č. Třebová
Čtvrtfinále (na 2 vítězství)
24. 1. 17:00, 27. 1. 19:00, 31. 1. 17:00,  
2. 2. 19:00, 4. 2. 19:00
Tenis
Zimní tenisová městská liga (9 týmů)
4. ledna (17:00) - 6. ledna (19:30 ) - 11. ledna 
(17:00) - 13. ledna (19:30) - 18. ledna (18:30) 
- 20. ledna (19:30) - 25. ledna (17:00) - 27. led-
na (19,30)
Cyklistika
1. ledna – 13:00, náměstí TGM - 20. ročník 
Novoroční cyklojízda (Cyklistické otevírání 
roku). 20 km

Začínající volejbalistky - informace pro ročníky 2002 a mladší
Pokud souhlasíte s tím, že je pohyb pro děti důležitý 
a zdraví prospěšný, neváhejte a přijďte se s dětmi po-
dívat na tréninkovou hodinu. Začátečníci jsou rozdě-
leni do dvou skupin podle věku. První skupinu tvoří 
naši nejmenší. Skupina trénuje tzv. minivolejbal, který 
je speciálně určen pro děti ve věku 6–9 let. Tréninky 
minivolejbalu jsou třikrát týdně - pondělí, středa, pá-
tek a děti se účastní dle svého výběru dvou tréninků 
týdně. V letošní sezóně jsou naše mladé naděje přihlá-
šeny do soutěže trojic pořádaného Prostějovským vo-
lejbalem. Soutěž má sedm kol turnajovým způsobem, 
kde děti hrají naprosto samostatně bez zásahu trené-
ra během hry. Zejména tréninky pro menší děti u nás 
nejsou koncipovány jako „drilové“, jak tomu někde 
bývá, ale jsou vedeny tak, aby se dítě naučilo a osvo-
jilo základní techniky volejbalu, naučilo se pracovat 
s míčem a se svým tělem. Navíc jsou tréninky propo-
jeny s různými pohybovými soutěžemi, které obsahu-

jí různé koordinační prvky. U starších či vyspělejších 
jedinců je kladen větší důraz i na fyzickou průpravu. 
Druhou skupinu tvoří mladší žákyně ročník narození 
2002 a mladší. Tento oddíl je přihlášen do tzv. šest-
kového volejbalu pořádaného Olomouckým krajským 
volejbalovým svazem a účastní se každých 14 dní jed-
notlivých kol podle výkonnosti turnajovým způsobem, 
většinou v krásných městských halách Olomouckého 
kraje. V této soutěži je předepsané spodní podání, kte-
ré jednoznačně vede k následné mezihře a důležitým 
návykům do další kategorie. Volejbal je bezkontakt-
ní inteligentní sport, který rozvíjí nejen fyzické, ale 
i duševní schopnosti dítěte. Vede ke zvýšení celkové 
fyzické zdatnosti a obratnosti jedince, navíc mu zlep-
šuje vytrvalost a sebekontrolu. Tréninky jsou v pondělí 
na ZŠ Kostelní, ve středu a pátek na gymnáziu, vždy 
od 16:30 do 18:00 hod. Trenéři: Adamová Marie, tel. 
775 939 367, Adam Richard, tel. 775 939 374. 

Mikuláš naděloval ligovým futsalistům body
Celostátní futsalová liga pokračuje v rychlém 
tempu. Začátkem prosince se uskutečnil už šes-
tý turnaj, který zavedl třebovský oddíl TJ Slovan 
Šakalí hněv do Jilemnice v Podkrkonoší, kde se 
střetl se dvěma týmy z konce tabulky. Po skvě-
lém výkonu si zpět dovezli i radost za zisk 4 bodů 
(ze šesti možných).
FC Družba Vysoké Mýto - ŠH M. Třebová 1:6
SK Siko Jilemnice - ŠH M. Třebová 2:2
Dlužno podotknout, že to hráče nejen potěšilo, 
ale i vyburcovalo k reálnému optimismu, že účast 
v play off není nemožná. V předešlých dvou tur-
najích totiž  neuspěli - ve Zlíně prohráli s Goia 
B2 Balance Brno 8:1, s domácím týmem Plus 
Zlín 5:3. Lépe se nevedlo šakalům ani v Praze, 
kde se střetli s úřadujícím mistrem (Chemcomex 
4:0) a současně s nováčkem CFL, resp. zálohou 
Chemcomexu (Futsal Praha 3:0). „Žádný bodový 
zisk z těch dvou turnajů není pro mě překvapení, 
jen těch gólů bylo ažaž. Převažují však pozitiva, 
každé měření sil proti Chemcomexu je pro nás 
obrovským svátkem. Zápasy nám jasně ukázaly, 
že musíme hodně zapracovat na útočné fázi,“ po-
znamenal manažér ŠH Petr Matoušek. S napětím 

budou očekávat další vývoj - základní část kon-
čí v lednu, poté začíná vyřazovací play off část 
nejlepší osmičky. „Ukázalo se, že tak slabí zase 
nejsme. Zůstáváme optimisty a uděláme vše pro 
postup,“ naznačil manažér P. Matoušek.
Průběžná pozice v tabulce (k 13. 12. 2015)
7. místo Šakalí hněv Moravská Třebová 
10 3 2 5 23:29 11 b.
Ostruhy získává i šakalí béčko, působící v kraj-
ské lize. Ta má za sebou už čtyři turnaje. V tom 
posledním získali dvě vítězství (nad Tisovou 5:2 
a Pardálem D. Újezd 3:2), což je řadí coby ne-
zkušeného nováčka nadějně do středu tabulky.
7. místo Šakalí hněv M. Třebová B  9 4 0 5 30:29 
12 bodů. Bližší informace: www.vysledky.com 
nebo http://www.sakalihnev.cz                       (mt)

Hokejisté se drží ve 
vrchních patrech

KLM – V odvetných zápasech 1. části soutěži sbí-
rali třebovští hokejisté i nadále důležité body (HC 
Slovan - HC Chotěboř 4:3, - HC Hlinsko 5:3, - 
HC Polička 6:3, - HC Chrudim 3:0, - HC Světlá 
n/S. 2:3) a zaslouženě se stali vítězem první po-
loviny základní části KLM. Bezprostředně po je-
jím skončení začala nadstavbová část (9. 12. až 
20. ledna 2016), systémem lichý-sudý, která určí 
konečnou osmičku pro druhou - vyřazovací část. 
Třebovští hokejisté ji zahájili vítězstvím v Ledči 
n/S. (5:2), doma s Chocní (4:1) a de facto už ne-
mohou mezi nejlepšími v play off nebýt. Tato část 
zahájí 24. ledna 2016. Relativně dobře si vedou 
rovněž ostatní moravskotřebovská družstva dorost 
(KLD), žáci (KLŽ) či záloha dospělých (HC „B“) 
v oblastní soutěži. 
Průběžné pořadí (13. 12. 2015)
KLM - 1. místo 20 12 4 1 3 103:71 45 bodů
KLD - 7. místo 12 4 2 2 4 36:32 18 bodů
KLSŽ - 7. místo17 6 4 7  76:83 16 bodů
KLMŽ - 2. místo 15 11 1 3 100:68 23 bodů
OSM - 4. místo 8 5 0 3 42:26 15 bodů 
Bližší informace na: http://pardubickykraj.cslh.cz/ 
nebo www.vysledky.com                       (mt)

Sportovní aktivity, účinná 
prevence kriminality

Město Moravská Třebová a Vodní záchranná 
služba ČČK, Místní skupina Letovice-Křetínka, 
Vás všechny děti od 1 do 18 let, vždy v pondě-
lí od 1. února do 28. března 2016 od 15:00 do 
17:00 hodin, zve bezplatně, na základě projektu 
prevence kriminality, do bazénu ZŠ Palackého 
Mor. Třebová k plaveckým aktivitám.
Pod dohledem zkušených záchranářů a lektorů 
VZS ČČK Vás:
• zbavíme obavy z vody, 
• naučíme plavat všechny čtyři plavecké způso-

by,
• rozšíříme Vaše dovednosti o novou techniku 

plavání,
• naučíte se záchranářské techniky na vodní hla-

dině, 
• představíme sport, kterým si zvýšíte fyzickou 

kondici a v týmu najdete nové přátele.
Kontakt: Za město Mor. Třebová: 
Hana Navrátilová, tel. 731 131 261, 
email: hnavratilova@mtrebova.cz
Za VZS ČČK: Iva Štěpánková, tel. 603 589 591, 
email: ivastepa@seznam.cz, Martin Švancara, 
tel. 732 744 387, email: zsmsletovice-kretinka@
seznam.cz

V sedle koní z Kunčiny pro 
pohár z Dětského šampionátu 
Po nabité sezóně plné letních táborů a víkendo-
vých jezdeckých soustředění se koně z JK Kunči-
na na podzim 2015 přesunuli na sportovní kolbiš-
tě, aby dokázali, že umí být nejen dobrými učiteli 
a společníky pro začátečníky jakéhokoli věku, ale 
i partnery pro ty zkušenější v jezdeckých soutěžích. 
A tak se po jarních  jízdách zručnosti svých prvních 
opravdových parkurů dočkala i děvčata Ela Šejno-
hová a Natálka Marvanová (ZŠ Kunčina). I když to 
nebylo ještě na stupně vítězů, výsledky obě děvčata 
potěšily a získané zkušenosti snad zúročí v další se-
zóně. Podzimní Dětský šampionát na Suché je tra-
dičním sportovním testem i pro naše děti a ani letos 
jsme od Litomyšle neodjížděli zklamaní. V napjaté 
atmosféře se v celodenním soutěžení oba vyslaní 
koně mezi tvrdou konkurencí neztratili a s Bárou 
Vávrovou (ZŠ Kostelní náměstí) nejprve předved-
li slušný výkon ráno v drezurních úlohách v tamní 
jezdecké hale a po té v odpoledních v parkurech na 
velkém kolbišti nezavadili o jediný skok. Rozděli-
li se tak spolu o 3. místo a Bára mohla převzít je-
den z pohárů pro nejlepší jezdce. Oba koně (Artur 
i Gallus Rianon) dosáhli stejného počtu bodů a mezi 
soutěžemi šampionátu si zvládli s Elou a Natálkou 
odskočit do parkurové Ceny nadějí, kam dovezli 
obě slečny do finálového rozeskakování. Dodává-
me, že na rozdíl od mnohých soupeřů neprochází 
koně pouze sportovní přípravou, jejich posláním je 
především plnit úlohu parťáků pro volný čas a o to 
je umístění větším potěšením. Děkujeme DDM 
Mor. Třebová, který se v rámci jezdeckého kroužku 
podílí na přípravě dětí a zveme k nám další zájemce 
o tento krásný sport. Také děkujeme dětem, přízniv-
cům a rodičům za podporu a za poskytnutí prostor 
pro trénink. Přejeme všem šťastný a úspěšný rok 
2016.       Za JK Kunčina Zuzana Šejnohová Vrbická
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Zásadní změny u fotbalistů realitou
Výsledkově neradostný podzim 2015 moravsko-
třebovských týmů SKP Slovan nastolil hlubší dis-
kusi mezi zasvěcenými (funkcionáři, hráči, trené-
ři, pořadatelé), jak zdokonalit stávající fungování 
oddílu. Různost pohledů na věc musela nakonec 
vyřešit mimořádná Valná hromada oddílu SKP Slo-
van (11. prosince 2015). Rokování fotbalistů mělo 
standardní průběh, přičemž jednotlivé frakce si 
různě vysvětlovaly pohled na činnost a její řízení. 
Diskuze nebyla zatížená žádnými „podpásovými“ 
argumentacemi či bouřlivějšími výpady, naopak 
probíhala v naprostém klidu. To nedůležitější ná-
sledovalo: celý dosavadní výbor odstoupil, včetně 
předsedy M. Tylšara (od r. 2009), byli představeni 
noví kandidáti řídícího orgánu. Po jejich prezentaci 
představ o chodu oddílu v dalším období proběhly 
volby. Dle regulí se právoplatně vládnoucího žez-

la ujal nový výbor. Od 12. prosince 2015 fotbalo-
vou aktivitu ve městě řídí a organizuje níže uvede-
ná „sedmička“ odpovědných: Dokoupil Vladimír, 
Huryta Václav, Kryštof Jiří, Matoušek Petr, Rázl 
Jan, Širůček Jaroslav a Vykydal Lukáš. Komplet-
ní předání agendy proběhne do konce ledna, stejně 
jako výběr nového předsedy FO. Nové vedení ob-
jasnilo nejbližší úkoly ve sportovní činnosti; perso-
nální změny budou jen výjimečné, příprava bude 
probíhat podle připravených dohod. Samozřejmě 
pozornost bude věnována také stabilizaci finanční 
a hospodářské (péče o sportoviště). Záměrem no-
vých „vládců“ je ze zdejšího oddílu vytvořit sku-
tečné a přirozené centrum fotbalu v regionu. Rov-
něž tak slíbilo transparentní komunikaci s fanoušky 
a prezentaci činnosti a příštích úspěchů oddílu SKP 
Slovan. Takže jim přejme „Mnoho zdaru!“       (mt)

Twirlingové medaile v podání skupiny Espiral 

Medailové úspěchy Střípků z DDM

V listopadu 2015 se mažoretková a twirlingová 
skupina Espiral Moravská Třebová zúčastnila sou-
těže v individuálních disciplínách. Děvčata pře-
kvapila nejen své rodiče a příznivce, ale i sama 
sebe. Na soutěž Liberecký pohár v twirlingu 2015 
vyrazila čtyři děvčata se svými sólovými vystou-
peními a dovezla si 4 medaile. Sofie Elizabeth 
Miková - zlato z rytmického tanečního sóla, Ivana 

Ještě než pro naše mažoretky skončil rok 2015, se sta-
čily zúčastnit hned dvou soutěží. První byla celorepub-
liková O pohár Lanškrounské koruny, odkud si přivez-
ly hned dvě zlaté příčky, za kategorii kadetka a senior. 
Nyní se připravují na novou sezónu s novými choreo-
grafiemi, kterými budou reprezentovat naše město.
Za zlato děvčata nedostala jen medaile, ale i poháry. 
Zářily štěstím nejen mažoretky a jejich trenérky, An-

Greplová - zlato ze sóla s dvěma hůlkami, Nikola 
Schönová - bronz z disciplíny zvané X-strut a po-
zadu nezůstala ani jejich trenérka Andrea Štolová, 
která si dovezla také zlato z rytmického tanečního 
sóla. Soutěž byla generálkou před Národním twir-
lingovým pohárem v Lomnici nad Popelkou v po-
lovině prosince 2015. O úspěšné reprezentaci toho 
kolektivu se dovíte příště.                  Jitka Štolová

drea Bryndová a Kateřina Tumaková, ale i rodiče.
Druhé soutěže se zúčastnila naše sólistka Zuzka Dvo-
řáková v Lomnici nad Popelkou na Národním šampio-
nátu NBTA v twirlingu.  
Proti sobě měla 12 děvčat, ale to ji neodradilo a vybo-
jovala si krásnou bronzovou medaili. Trenérka Andrea 
Bryndová za pouhý měsíc stačila připravit se Zuzkou její 
twirligovou  sestavu, o to byl její úspěch krásnější.    (ek)

Rok 2016 - rok šedesátých narozenin TJ Slovan
Mnozí si ještě pamatují rok 2006, kdy předával oce-
nění činovníkům a sportovcům TJ Slovan olympijský 
vítěz se skocích na lyžích Jiří Raška. Dekáda času 
uplynula a tento garant tělovýchovy a sportu ve měs-
tě připravuje připomínku dalšího jubilea. Kdy a v ja-
kém formátu se uskuteční, se dovíte později. My při 
této příležitosti, jako ouverturu dosavadních úspěchů, 
připomínáme, co všech se za těch šedesát let ve měs-
tě změnilo. Včele HV TJ Slovan se vystřídalo dosud 
sedm předsedů: Josef Olžbut (1956-1958), Hanuš In-
wald (1958-1962), Karel Mrva (1962-1978), Eduard 
Hlaváč (1978-1988), Josef Beneš (1988-1990), Vác-
lav Mačát (1990-2005) a Pavel Charvát (2005 až do-
sud). Vyrostlo několik vyznaných sportovních staveb 
- fotbalový areál (s trojicí hřišť 1985), ledová REHAU 
aréna (2010), tenisový areál (včetně šaten 2006), zim-
ní nafukovací hala, cyklistická Knížecí louka 2014 aj. 
I řada dalších sportovišť, které jdou na vrub školám 
(tělocvičny, atletické hřiště, areál VGJŽ) či aquapark 
vykazují značnou podporu TJ Slovan. I přesto dosud 
sílí volání po plaveckém bazénu či sportovní hale 
uznávaných parametrů, která by umožnila městu roz-
šířit portfolio sportů ve městě. Ve městě je dostatek 
sportovců, oceňovaných postupně v anketě Sportovec 
města (již 20. ročník); ti všichni jsou známí. Připo-
meňme ty, kteří již přerostli rámec města a v rámci 

svého sportovního růstu propagují slávu Moravské 
Třebové jinde: Marek Langhamer (hokej, NHL Coyo-
te Phoenix), Leopold König (cyklistika, SKY V. Bri-
tánie), Jiří Sýkora (světový šampion v karate TSD), 
Vojtěch Plát (šachista, II. liga ŠK Joly Lysá nad La-
bem), Jiří Skácelík, Ladislav Doseděl, Aleš König, R. 
Kalhaus (II. liga florbalu, Svitavy). Další skvělé spor-
tovce, zejména cyklisty najdeme v SKP DUHA Fort 
Lanškroun (Markéta Hájková 2000, Michal Rotter 
2000, M. Rotter senior-trenér 1971, Ríša Cvrkal 1994 
a další), v TJ Uničov (Aneta Rotterová, cyklistika). 
Ostatně řada z nich se promítne v nominacích na 
sportovce roku, ať již ve městě nebo v regionu Svi-
tavy. V druhém případě to bude již brzy - 12. ledna 
2016 se v Tylově domě uskuteční slavnostní večer 
(8. ročník). Kolik cenných míst z 10 nominací získá 
naše město? I tato realita je důkazem péče TJ Slo-
van o sportovní využití svých občanů.            (mt)

Sportovci a Mikuláš
Tradice a fotbal nejmenších se skloubily 
v předvánočním turnaji U9 za účasti 7 mužstev 
(Svitavy, Polička, Lanškroun, 2x Olomouc, 
Bystré). Třebovští kluci po výborném úvodu 
(2 vítězství a remíza) si cestu za vítězstvím 
notně zkomplikovali, nicméně konečné 3. mís-
to v silné konkurenci je potěšilo. Výsledky: 
1. Olomouc, 2. Polička, 4. Lanškroun
Pro děti to byl skvělý předvánoční zážitek, 
uklidňující sportovní výkon (nešlo o mis-
trovské body), zvláště když ceny jim pře-
dávalo nebesko-pekelné trio, stejně jako 
vynikající motivace pro rok 2016.   (mt)

Zimní tenisová liga
Nafukovací hala (2009) je v průběhu měsíců října až 
dubna bohatě využita, svítí dlouho do noci, i za sně-
hových vánicí. Již v listopadu v ní začal další ročník 
Zimní tenisové ligy čtyřher 2015/2016. V tuto chvíli 
má za sebou již 12 herních turnajů, v průběhu ledna 
bude 1. kolo dohráno a hned započnou odvetné zápa-
sy. Ty potrvají až do 23. 3. O primát soutěží 9 dvou-
členných týmů: Ko-Ho, Roltechnik, Jessgrove, 
Victorie, Chas, Qanto, Kosso, Stupka, Pirmin. ZTL 
dokazuje, že o tento sport je ve městě široký zájem - 
ostatně tenisté mají nejvyšší zastoupení v krajských 
soutěžích z celého okresu od dětí až po veterány. (mt)

Stolní tenisté začnou 
na jaře 2. část

Tu první, nepříliš povedenou, ukončili domácím 
dvojzápasem. V sestavě se konečně objevil t. č. nej-
lepší hráč T-T Milan Mrva a hned to bylo znát. Dluž-
no ovšem také podotknout, že to bylo málo platné.
Slovan M. Třebová A - TTC Skuteč 5:10
Slovan M. Třebová A - Borová B 2:10                (zr)

Úspěch veterána Štěpaře
Na přelomu tisíciletí byl Petr Štěpař (1964) u zrodu 
seriálu Cykloman (“duchovní otec“), který letos od-
startuje již po patnácté. Jen dvakrát nestál „na bed-
ně“ v absolutním pořadí, v roce 2002 se stal jeho 
vítězem. Je pravidelným organizátorem jednoho 
z dílčích závodů (proslulého Papermana - papíráku, 
redukovaného triatlonu) a několikanásobným jeho 
vítězem. Jeho jméno najdeme též mezi nejlepší-
mi sportovci města (1996, 1997, 1999 - sportovec, 
2002- trenér). Největší úspěchy zažíval v nedávné 
historii (od roku 1996) v duatlonu. Stal se členem 
triatlonové stáje OMT Pardubice a zúčastňoval se zá-
vodů Mistrovství Evropy i světových šampionátů. Na 
MS v italské Ferraře (1996) skončil na 8. místě, na 
MS v Györu (2008) byl rovněž osmý. O rok později 
(2009) v Budapešti na ME obsadil 4. místo. Přední 
umístění zaznamenává pravidelně v ČP v krátkém 
duatlonu (1996/5,1997/6,1998/5) či na MČR (2006 
- 3. místo, 2007 - 1. místo). Pravidelně absolvuje Dě-
třichovský memoriál, v němž patří k nejúspěšnějším 
moravskotřebovským běžcům (držitel nejrychlejšího 
třebovského času 25:40 minut). Do výčtu jeho pozo-
ruhodných výsledků patří i výkon při 24 hodinovém 
vytrvalostním závodu dvojic - spolu s L. Königem 
st. v r. 1999 ujeli 868 km. Po zranění se v roce 2015 
i při náročné práci kameníka znovu zapojil do kroso-
vé sezóny, když se kromě seriálu Cykloman (3. mís-
to) zúčastňoval republikových šampionátů v duatlo-
nu, stejně tak nejmasovějšího triatlonového závodu 
ČR Valachyman. Je členem CK Slovan M. Třebová 
a triatlonové stále OMT Pardubice.
Dosažené výsledky v roce 2015
Mistrovství ČR v krátkém duatlonu (5,20,3) - 1. místo
Mistrovství ČR v dlouhém duatlonu (5,60,15) - 1. místo
Nejmasověji obsazený triatlonový závod ČR Valachy-
man - titul Železný valach - 1. místo
Cykloman - absolutní pořadí 3. místo
Jmenovaný rovněž působil jako městský kronikář 
(1992-1994) a je podepsán pod třemi ročními zápi-
sy. Je velmi cílevědomý, veškerá činnost má pro něj 
zvláštní karmický rozměr. Přejme mu do příštích let 
další sportovní úspěchy.                                      (mt)


