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Vychází v Moravské Třebové 1. října 2016

Dětská nemocnice poutá pozornost obyvatel.
Rekapitulujeme kauzu, která dospěla až k bourání
Demolice dětského zastavena. Začalo
řízení o prohlášení památkou
Přípravné práce pro demolici budovy bývalého dětského oddělení nemocnice byly
v těchto dnech zastaveny. Důvodem je podnět k vyhlášení za kulturní památku. Město obdrželo dopis z Ministerstva kultury,
v němž se praví (cit.): Na základě ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, a podle § 27 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že
Ministerstvo kultury obdrželo podnět k prohlášení budovy býv. polikliniky č. p. 634
(včetně pozemku parc. č. 1411) se zahradou
(pozemky parc. č. 1413, 1412/32, 1412/33,
1412/34, 1412/1), ul. Svitavská, k. ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová, okres
Svitavy, Pardubický kraj, za kulturní památku. Ministerstvo kultury podnět vyhodnotilo,
shledalo jej důvodným a zahajuje správní řízení o prohlášení věci za kulturní památku.
Až do ukončení tohoto řízení o prohlášení
věci za kulturní památku je třeba ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.,
chránit věc před poškozením, zničením nebo
odcizením a oznámit Ministerstvu kultury
každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu
vlastnictví, správy nebo užívání.
Zdroj: www.moravskatrebova.aktuality 6. 9. 2016
Prolog: Městský úřad v Moravské Třebové,
odbor výstavby a územního plánování jako
příslušný orgán státní památkové péče podle
ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
k žádosti o vydání závazného stanoviska podané dne 14. 7. 2016, vydává podle § 14 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů a § 149 zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění závazné stanovisko, ve kterém shledává demolici objektu bývalé dětské nemocnice, v rozsahu podle předložené projektové dokumentace
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustnou (15. 8. 2016).
V září památku nebouráme!
Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel orgán státní památkové péče z předložené
žádosti, z písemného vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP Pardubice, který taktéž
souhlasí s výše navrženými demoličními pracemi, a z metodické publikace Karla Kuči Princi-

Klíčovým se pro téměř stoletý objekt
stal rok 2009:
Cizí zájemci
• 2006: poradenská firma z Německa, zastoupená manželi Strakovými; záměr: vybudování výukových
a ubytovacích prostor a zázemí pro
vzdělávání mladých lidí ve věku
15–20 let z celé Evropy s využitím
dotace z programu EU Leonardo da
Vinci; po výzvě ZM k předložení
podrobného záměru a termínů výstavby firma už další podklady nedodala
• 2006: VOK Group, firma s ruským kapitálem; záměr: výstavba
velkometrážních bytů a ve druhé
etapě hotelu s kapacitou 50 lůžek,
celková investice 30 mil. Kč; poRegenerace na kongresové a společenské centrum byl název
dala oficiální žádost o odkup, kvůli
projektu, jemuž v roce 2009 zavřely dveře obavy části zastupimístním volbám na podzim 2006
telů a vedení radnice z vysokého podílu vlastních rozpočtových
bylo rozhodnutí ponecháno novénákladů města, které by musely doplnit případné prostředky ze
mu ZM
státní dotace. Vizualizace: archív Výboru pro strategický rozvoj
• 2006: realitní kancelář Mouřenín
py památkového urbanismu. V potaz bylo bráno
z Brna; záměr: výstavba bytů různých výměr
také platné rozhodnutí ONV ve Svitavách z roku
a kategorií; projevila pouze zájem, nepožádala
1987, o určení ochranného pásma městské pao odkup
mátkové rezervace Moravská Třebová. Pásmo
• 2007: Matoušek CZ; záměr: vybudování Centochrany končí více méně za hradebním věncem.
ra aktivního stáří – krytý bazén, wellness, ubytoNemocnice tedy není ani v památkové rezervaci,
vání pro seniory, celkové náklady 130–160 mil.
kde by posouzení možnosti demolice podléhalo
Kč; jednání přerušeno vzhledem k ekonomické
zcela jiným pravidlům, než ve stávající zóně,
krizi
v prvé řadě však objekt dle odborníků nevykazu• 2009: Mintom; záměr: penzion pro seniory,
je znaky pro uznání jedinečnosti ve smyslu cháwellness a rehabilitační centrum s krytým bapání budovy coby kulturní památky. V září 2016,
zénem, přístupným pro veřejnost; projekt městu
kdy město po schvalovacím procesu probíhajínepředložen
Pokračování na straně 2
cím na několika zasedáních zastupitelstva přikročilo k demolici zastupiteli schválené, proto
vedení města, jehož zásadní a rozhodující složkou je právě sbor zastupitelů, v žádném případě
nemělo úmysl připravit Třebovou o neocenitelný architektonický skvost.
Jen málo lidem je přesto lhostejné, že by měl objekt z našich pohledů zmizet, a ani vedení města Moravská Třebová nehodlalo tuto představu dlouhá léta akceptovat. Cesta ke strohé řeči
úředních procesů vedoucích ke konci objektu,
který propojuje životy několika moravskotřebovských generací, byla dlouhá a napínavá.

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE

Návrhy na využití – nezralé nebo svazující
Stručná historie námětů a projektů na využití budovy, kterou město odkoupilo do svého vlastnictví v roce 2003 od kraje s tím, že se postará o to,
aby v budoucnu nebyla zneužita pro pochybné investiční záměry, je patrná z následujícího výčtu.
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Z města
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Změna zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
čenská činnost se obvykle nevyplatí a od října
letošního roku bude mít pro pachatele vážnější
následky. Další změny nás čekají od 1. července
2017, kdy nabývá účinnosti nová právní úprava
na úseku přestupků – zejména zákon o odpovědnosti a za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích.
Jana Zemánková,
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka

Od 1. října 2016 je účinná novela přestupkového zákona. Doporučuji i touto cestou věnovat
pozornost změnám, které přináší. K těm základním patří zpřísnění sankcí, nově vedená evidence přestupků a zpřísněný postup v případě, že se
pachatel dopustí přestupku opakovaně (přestupková recidiva). Přestupky se prodraží. Zvýšila se
horní hranice blokové pokuty za většinu přestupků a výše pokuty, kterou lze uložit ve zkráceném
řízení, tzv. příkazem. Vyšší pokuty lze nově uložit za rušení nočního klidu, veřejné pohoršování, neuposlechnutí výzvy veřejné osoby nebo za
přestupky proti majetku. Byla zřízena celostátní
evidence (vybraných) přestupků, která je vedena jako samostatná evidence Rejstříkem trestů.
Jedním z cílů nové evidence je zpřísnit postih za
opakovaně páchané přestupky. Přestupková recidiva bude přísněji trestána. Orgán, příslušný
k projednání vybraných přestupků (proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti
majetku) si vždy před projednáním věci opatří

opis z evidence přestupků, týkající se obviněného z přestupku. Dopustí-li se pachatel přestupků opakovaně, horní hranice pokuty, kterou
lze uložit, se zvyšuje o 50 %. Bloková pokuta
nebude ukládána opakovaně – přestupky recidivistů budou projednány ve správním řízení,
což zpravidla znamená povinnost uhradit také
náklady řízení. Jisté je, že drobná protispole-

Vážení čtenáři, opětovně prosíme o informace týkající se pozdního, či jinak nekvalitního roznosu zpravodaje do vašich
schránek. Na jejich základě budeme ve
spolupráci s Českou poštou i nadále pracovat na co nejuspokojivějším řešení případných problémů. Obracejte se s nimi na
e-mail phorackova@mtrebova, či na e-mail
zpravodaj@mtrebova.cz. Děkujeme. (red)

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 260
občanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 115 cizinců s povolením
k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 8.
2016 evidováno 10 375 občanů.
(zr)

Dokončení ze strany 1
Záměr investice samotného města Moravská Třebové možné za podpory státních, či evropských
dotací byl jeden: v letech 2008–2009 město připravovalo projekt Společenské a kongresové centrum (SKC). Základní budova měla být dle záměru
přestavěna na hotel, přidán měl být kongresový
sál, jež měl sloužit Třebovanům i coby společenské a kulturní centrum, a velkoryse pojaté zázemí
přístupné veřejnosti – služby wellness a další. ZM
na svém jednání dne 8. 6. 2009 nepřijalo usnesení
k návrhu na podání žádosti o dotaci na vybudování
SKC do ROP (Regionální operační program, zprostředkovatel čerpání evropských dotací – pozn.
autorky), čímž tento další záměr využití budovy
smetlo ze stolu. Důvodem byly obavy zastupitelů
z příliš velké finanční zátěže, kterou by pro město
znamenal případný investiční úvěr, bez něhož by
nebylo možné k realizaci projektu přikročit, a obavy z vysokých provozních nákladů.
Vzhledem k platnému územnímu plánu je využití
objektu možné pouze pro účely veřejných služeb,
poslední zastupitelská schůze roku 2009 v prosinci proto hledala možnosti, co s budovou dál, s výsledkem: „ZM schvaluje předloženou variantu č. 4
pro využití bývalého dětského oddělení nemocnice, tj. budovu zakonzervovat, odložit rozhodnutí
o jejím využití.“ (Usnesení č. 792/Z/071209). Už
o měsíc dříve se přitom na zasedání ZM objevily
návrhy na zbourání objektu (v diskusi se vyjádřili
pro demolici zastupitelé M. Nechutová, M. Krejčí,
M. Mička).

mocnice každoročně investován určitý objem financí pro její základní zajištění, nabídku, o níž
jednalo tři roky jak s navrhovatelem – jevíčskou
firmou Matoušek, tak se zastupiteli. Podstatou
návrhu opět bylo zbudování centra péče o seniory. Protože však představitelé města nedostali
akceptovatelnou záruku, že po odkoupení objektu investor skutečně svůj záměr přesně dle litery
návrhu naplní, výsledek vedl k odmítnutí zájemce a konečnému rozhodnutí zastupitelů o demolici budovy: „Po nesčetných devastujících útocích, které mnohé měly za důsledek vznik větších
či menších požárů, o poškození budovy jako takové nemluvě, musím opětovně konstatovat, že
by mělo být nevratné rozhodnutí objekt zbourat,“ uvedl v září pro Českou televizi starosta
Moravské Třebové Miloš Izák. Zákonný proces
přípravy bourání zahrnující vydání patřičných
povolení na dodavatele demoličních prací a vyklizení objektu byl však v začátcích zastaven
kvůli podnětu občanů zaslanému Ministerstvu
kultury, jenž má za cíl vedení řízení o vyhlášení
objektu kulturní památkou.

kteří mají pocit, že nemocnici bouráme zbytečně,
přišli s reálným projektem na její stavební záchranu spojeným s návrhem na smysluplné mnohaleté
udržitelné využití,“ vyzývá místostarosta odpůrce
demolice ke konkrétním krokům.

Ani konkrétní projekt, ani záruky
Stávající vedení města dostalo v situaci statu
quo, kdy byl do zakonzervovaného objektu ne-

Výzva občanům

Soukromníci zachránci? ANO!!!
Jedním z argumentů podporujících tuto občanskou
iniciativu, bylo prohlášení, že lze opravit objekty
nacházející se v mnohem horším stavu, než naše
bývalá dětská nemocnice: „S tímto tvrzením nelze
než souhlasit,“ komentuje názor občana místostarosta Václav Mačát, předseda výboru pro strategický rozvoj města: „Je opravdu veliká škoda, že
se v roce 2009 nepodařilo v ZM realizaci projektu
SKC prosadit. Osobně jsem věnoval kauze revitalizace dětského oddělení nemálo času a sil, a proto bych s obrovskou radostí uvítal, kdyby občané,

Kolik nás je...

Epilog: Budova polikliniky (bývalý okresní
úřad) je poměrně kvalitní realizací veřejné budovy z 20. let 20. století. Stavbu navrhoval významný regionální architekt Oskar Czepa, jeho
návrh však byl později přepracován, a realizovaná budova tak nenese význačnější kvality, které
by ji začleňovaly mezi milníky moderní architektury v regionu. Kromě vlastních architektonických hodnot je budova urbanisticky významná a její hmota se pozitivně podílí ve formování
nástupní osy k městské památkové rezervaci,
tvorbě jejího prostředí a uchování kulturně historického kontextu ve skupině veřejných budov města z 1. poloviny 20. století. Provedením navržených (demoličních – pozn. autorky)
prací nedojde ke změně půdorysné, hmotové
a výškové konfigurace zástavby v této lokalitě.
Zastupitelstvo města po důsledném posouzení, zvážení všech dostupných informací a argumentů svým usnesením č. 330/Z/140316 ze
dne 14. března 2016 schválilo demolici objektu
poté, co vyčerpalo všechny možnosti na jeho záchranu a smysluplné využití. Obezřetný přístup
města potvrzuje opakované projednání věci dne
20. 6. 2016, kdy zastupitelstvo města usnesením
421/Z/200616 demolici potvrdilo. (Z vyjádření
města Moravská Třebová k řízení o prohlášení
za kulturní památku.)
Dagmar Zouharová,
s využitím tisků, zápisů a usnesení
zastupitelstva města Moravská Třebová

Stav interiérů bývalé dětské nemocnice je katastrofální. Podepsalo se na nich jak dlouhodobé nevyužití budovy, tak naopak občasné návštěvy osob, které si na
udržování pořádku v cizích prostorách právě nepotrpí. Tato neoprávněná vniknutí se stala dokonce příčinou několika lokálních požárů opakujících se v budově
až do letoška. Město od roku 2009, kdy zastupitelé rozhodli o konzervaci objektu, investovalo bezmála půl milionu korun na jeho zabezpečení. Foto: archív

Aktuality
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Třebová bude opět nabízet možnosti ke stavění
Devět dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb a tři dražební vyhlášky opakovaných dražeb
stavebních pozemků v Moravské Třebové schválilo 5. září 2016 moravskotřebovské zastupitelstvo. Dražba se bude konat 22. 10. 2016. Dražební
vyhlášky budou zveřejněny na úřední desce města
a dalšími předepsanými způsoby. Poprvé se budou
v dražbě prodávat pozemky určené pro stavbu rodinných domů v budoucí nové ulici v lokalitě sídliště, vymezené současnou ulicí Strážnického.
Do dražebních vyhlášek byly zapracovány také
podmínky výstavby budoucích rodinných domů,
stanovené odborem výstavby a územního plánování, odborem rozvoje města a odborem životního prostředí - např. vzdálenost uliční čáry,
sklon střechy, omezující podmínky, vyplývající
z ochranného pásma a biokoridoru.
Částka dosažená v dražbě je konečnou, cena nebude navýšena o DPH, město odvede daň z takto
dosažené ceny. Všichni vydražitelé uhradí daň
z nabytí, což vychází ze zákona o veřejných
dražbách (4 %), a poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
Jednat se bude o následující nemovitosti s těmito výchozími cenami:
1. Pozemek parc. č. 2055/121 o výměře 1312
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc. č.
2055/104 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí. Výchozí cena pozemku
pro dražbu: 598.700 Kč včetně DPH.
2. Pozemek parc.č. 2055/122 o výměře 1447 m2,
druh pozemku orná půda, který vznikl dle GP č.
2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj dne 12.
11. 2015 z původního pozemku parc.č. 2055/104
v obci a katastrálním území Moravská Třebová,
část Předměstí. Výchozí cena pozemku pro dražbu: 752.500 Kč včetně DPH.
3. Pozemek parc. č. 2055/123 o výměře 1267
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií

Univerzita třetího věku
2. 11. 2016 v kulturním sále ZUŠ na zámku v Mor.
Třebové bude ve 14:30 hod. zahájen 16. ročník
Moravskotřebovské univerzity 3. věku.
Pozvání se týká posluchačů z předcházejících
ročníků MTU3V. Nově zařazeným posluchačům
bude zaslána pozvánka.
M. Blažková

Nabídka kurzu PC
pro seniory, tělesně
postižené a další
Zájemci přihlaste se do 16. 10. na adresu:
M. Blažková, Dr. Loubala 10, Mor. Třebová, mobil: 606 223 855; tel.: 461 316 285, e-mail: blazkova.mt@seznam.cz. Do přihlášky uveďte jméno,
adresu, e-mail, tel., popř. mobil. Děkuji. Zahájení
kurzu je závislé na počtu zájemců. Všem přihlášeným bude včas zasláno na vědomí.
(zr)

MUDr. Neužilová neordinuje
14. 10. - druhý pátek v měsíci.

Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc. č.
2055/104 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí. Výchozí cena pozemku
pro dražbu: 657.600 Kč včetně DPH.
4. Pozemek parc. č. 2055/124 o výměře 1266
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc. č.
2055/104 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí. Výchozí cena pozemku
pro dražbu: 658.400 Kč včetně DPH.
5. Pozemek parc. č. 2055/126 o výměře 706
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc. č.
2055/1 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí. Výchozí cena pozemku pro dražbu: 250.800 Kč včetně DPH.
6. Pozemek parc. č. 2055/127 o výměře 685
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc.č.
2055/1 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí. Výchozí cena pozemku pro dražbu: 322.200 Kč včetně DPH.
7. Pozemek parc. č. 2055/128 o výměře 1047
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc.č.
2055/103 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí. Výchozí cena pozemku
pro dražbu: 544.500 Kč včetně DPH.
8. Pozemek parc. č. 2055/129 o výměře 1041
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc. č.
2055/103 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí. Výchozí cena pozemku
pro dražbu: 541.400 Kč včetně DPH.
9. Pozemek parc. č. 2055/130 o výměře 1048
m2, druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2789-546/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj

dne 12. 11. 2015 z původního pozemku parc. č.
2055/103 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Předměstí.Výchozí cena pozemku
pro dražbu: 545.000 včetně DPH
Vyhlášky dobrovolných opakovaných dražeb:
1. Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1576 m2,
druh pozemku orná půda v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, část Předměstí, ul.
Strážnického. Výchozí cena pozemku pro dražbu: 744.700 Kč včetně DPH.
2. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2,
druh pozemku orná půda v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, část Předměstí, ul.
Strážnického. Výchozí cena pozemku pro dražbu: 875.000 Kč včetně DPH.
3. Pozemek parc. č. 2632/2 o výměře 397 m2,
druh pozemku ostatní plocha a pozemek parc.
č. 2631/3 o výměře 297 m2, druh pozemku trvalý travní porost vše v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla, které tvoří jeden stavební pozemek. Výchozí cena pozemků
pro dražbu: 360.900 Kč včetně DPH.
Ceny u pozemků na ul. Strážnického zůstaly stanoveny tak, jak byly nabídnuty v poslední dražbě, pouze byly navýšeny o sazbu DPH.
Dále budou předmětem dražby dva dosud neprodané pozemky v ul. Strážnického (parc. č.
2055/95 o výměře 1576 m2 a pozemek parc.č.
2055/97 o výměře 1786 m2) a dosud neprodané pozemky v ul. J. K. Tyla - pozemek parc. č.
2632/2 o výměře 397 m2 a 2631/3 o výměře
297 m2, které tvoří jeden stavební pozemek. (zr)

Přehlídka středních
škol 2016
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách pořádá za účasti středních škol okresu
Svitavy a vybraných středních škol z jiných
okresů v Multifunkčním centru Fabrika ve
Svitavách Přehlídku středních škol 2016.
Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 20. října
pro veřejnost v době od 9:00 do 17:00 hod.
v přízemí. Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce
a všechny, kteří chtějí získat přehled o vzdělávací nabídce v našem regionu.
(zr)

Pravidla pro vysílání pracovníků
a přeshraniční poskytování služeb,
možnosti mezinárodní spolupráce
Zveme Vás 18. října do České Třebové na bezplatný seminář zaměřený na problematiku pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců,
sociální a zdravotní pojištění a daně, poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými

a procedurami s tím spojenými vč. praktických příkladů. Přednášející jsou expertkami EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky. Pozvánku a bližší informace naleznete na www.khkpce.cz,
svitavy@khkpce.cz, 724 613 968. Lenka Báčová

Změna volební místnosti ve volebním
okrsku v Udánkách

V letošních volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje (7. a 8. října 2016) dojde ke změně umístění volební místnosti v Udánkách, kde
bude nově otevřena volební místnost v prostorách „Udánské hospody“ v Udánkách č. p. 15.

Vchod do volební místnosti bude z boku budovy od silnice a bude označený nápisem. Důvodem této změny je lepší dostupnost volební
místnosti oproti původnímu místu v prostorách
areálu Agro Udánky.
(zr)
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
Starosta města Moravská Třebová podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje jsou:

Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého č. o. 35, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Jiráskova č. o.
97–113 (lichá č. o.), Holandská a Sportovní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého č. o. 35, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Jiráskova č. o.
102–130 (sudá č. o.), Západní a Hřebečská v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Gymnázium, ul. Svitavská č. o. 16, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích B. Němcové,
Jiráskova č. o. 1–96, 98, 100, J. K. Tyla, Palackého, Školní
a Zahradnická v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Hospoda v Udánkách, Udánky č. p. 15, Moravská
Třebová (změna volební místnosti)
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Udánky,
Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola, ul. Komenského č. o. 26, Moravská Třebová,
(vchod z ulice 9. května, budova nového internátu)
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Bezručova,
K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová, Sluneční, Tyršova a 9. května
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Mateřská škola, ul. Piaristická č. o. 1, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Anenské údolí,
Garážní, Horní, Jateční, Josefská, Lanškrounská, Lázeňská,
Mlýnská, Nádražní, Na Stráni, Olomoucká, Piaristická, Rybní,
Rybní nám. a Vodní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 7
Volební místnost: Mateřská škola, Sušice č. p. 52, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Sušice,
Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 8
Volební místnost: Mateřská škola, Boršov č. p. 102, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Boršov,
Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 9
Volební místnost: Základní škola, ul. Palackého č. o. 35, Moravská
Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Dr. Janského,
Dr. Loubala, Svitavská a Tovární v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 10
Volební místnost: Integrovaná střední škola, ul. Brněnská č. o. 41,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Brněnská, Dukelská,
Míru, Nové sady, Polní, Třešňová alej a Údolní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 11
Volební místnost: Městský úřad, nám. T. G. Masaryka č. o. 29,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Bránská, Cechovní,
Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova, Hvězdní, Kostelní nám.,
Krátká, Marxova, nám. T. G. Masaryka, Pivovarská, Poštovní, Stará,
Tichá, Zámecké nám., Zámecká a Ztracená v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 12
Volební místnost: Dům dětí a mládeže, ul. Jevíčská č. o. 55,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích Alšova, Dvorní,
Jánská, Jevíčská, Křížový vrch, Mánesova, Nerudova, Olivetská
hora, Panenská, Pod Hamry, Strážnického a U Písku v Moravské
Třebové.

Volební okrsek č. 13
Volební místnost: Sociální služby města, ul. Svitavská č. o. 8,
Moravská Třebová
Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulici Svitavská č. o. 8
(domov pro seniory) a č. o. 14, 20 a 24 (domy zvláštního určení,
bývalé penziony).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
V Moravské Třebové dne 21. 09. 2016
JUDr. Miloš Izák
starosta města v.r.

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Upozornění
Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem letního období nastává doba, kdy se již dny zkracují
a poměrně rychle se stmívá. Je nutné nezapomínat
na skutečnost, že mnohdy z domova vyrazíme za
denního světla, ale zpět se vracíme až za tmy. Je
třeba si uvědomit, že s přibývajícím množstvím
motorových vozidel na pozemních komunikacích se jízda na neosvětleném jízdním kole rovná téměř sebevraždě! Proto si opět zopakujeme
nejdůležitější zásady, které ochrání zejména vaše
zdraví, ale také vaši peněženku. Jízdní kolo je
nemotorové vozidlo a jako takové musí splňovat
určité náležitosti, abychom s ním mohli vyrazit
do provozu. K povinné výbavě mimo jiné patří
„odrazky“, které musí být umístěny v pedálech,
ve výpletu kola vpředu a vzadu. Dále je cyklista povinen za snížené viditelnosti užít stanovená
osvětlení. Tedy ve směru jízdy musí svítit světlem
bílé barvy, zezadu pak světlem červeným. Tzv.
„blikačku“ můžete užít pouze tam, kde je komunikace dostatečně osvětlena a my dobře vidíme.
Jako cyklisté používejme světlé oděvy a reflexní
doplňky. Reflexní doplňky jsou z hlediska bezpečnosti tím nejlepším „módním“ doplňkem. Při použití světlých oděvů nás uvidí řidič o několik desítek metrů dál, než v oděvu tmavém, ale užijeme-li
reflexní doplňky, jedná se až o 200 m a tudíž má
řidič dostatek času na reakci. Co se týká oblečení,
úplně stejně na tom jsou i chodci. V tmavém oblečení je daleko vyšší pravděpodobnost, že nás řidič
přehlédne a může dojít ke střetu s vozidlem. A že
tyto střety mají většinou fatální následky zde ani
nemusím připomínat. Také je třeba si uvědomit, že
povinnost chodců používat za snížené viditelnosti
reflexní doplňky je již nyní daná zákonem a porušení této povinnosti může být v blokovém řízení
sankcionováno až do výše 2000 Kč.
Za minulé období přijala Městská policie
Moravská Třebová celkem 129 oznámení od
občanů.

Pomoc v nouzi
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od
ženy, že v jejich domě v prvním patře je slyšet z jednoho bytu mužský hlas, přičemž tento
byt má být prázdný. Na místě byl z bytu slyšet
mužský hlas. Tento byt byl uzamčený a na otázky hlídky MP nebyl muž schopen srozumitelně
nereagovat. V okolních bytech bylo od sousedů
zjištěno, že se jedná o byt paní, která bývá často hospitalizována v nemocnici. Na místo byla
přivolána hlídka Policie ČR a HZS, za účelem
otevření bytu a zjištění dalších skutečností. Po
otevření vchodových dveří byl na podlaze toalety nalezen muž a v chodbě postavený invalidní vozík. Muž po použití WC nebyl schopen se
zpět na tento vozík posadit. Dále uvedl, že jeho
manželka se za chvíli vrátí z práce a celou záležitost náležitě osvětlí. Po jejím příchodu bylo
zjištěno, že majitelka je její matka a je opět
v nemocnici. Ona nyní přechodně v bytě bydlí,
protože se v jejich bytě provádí rekonstrukce.
Následně byla na místo přivolána RZP, která po
prvotní prohlídce muže převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice ve Svitavách.
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Vandalové opět v akci
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od
ženy, že v ul. Jiráskova někdo ničí technické
zařízení používané zaměstnanci provádějící renovaci panelových domů. Během přesunu na
místo byla v rámci součinnosti přivolána i hlídka PČR. Zde bylo zjištěno poškození mobilního WC, poškození bytového domu a pozemní
komunikace. Od svědků byl zjištěn počet a popis vandalů, ničících toto zařízení. Díky popisu
a místní znalosti již za hodinu a půl byli pachatelé policii známí a policie je řeší v souladu
s platnými právními normami.
Finance i doklady se vrátily majiteli
Při sledování nácviku přísahy budoucích vojáků
dne 22. 9. ztratil jeden z přihlížejících občanů peněženku. Nálezce ji předal strážníkům městské policie: „Přiznám se, že vzhledem k lokalitě, kde ke
ztrátě došlo, jsem v nalezení nedoufal. O to mileji
jsem byl překvapen, že se pěněženka našla a nic
v ní nechybělo a že podle slov strážníků nálezce
odmítl i nálezné,“ uvedl k události šťastný majitel.
Radovan Zobač, velitel MěP

Předváděcí akce prošla kontrolou
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od ženy,
že v prostorách jedné z místních restaurací probíhá předváděcí akce spojená s prodejem zboží,
a že má podezření, zda se nejedná o „šmejdy“.
Tato informace byla ihned sdělena kontrolorovi
z úseku kontroly a metodiky z Odboru obecního
a živnostenského úřadu Městského úřadu Moravská Třebová, se kterým byla provedena okamžitá kontrola této akce. V salónku restaurace
byli zjištěni zaměstnanci pořádající firmy, která
zde nabízela vybavení do kuchyní. Kontrolor
z úseku kontroly a metodiky z Odboru obecního
a živnostenského úřadu Městského úřadu Moravská Třebová zde za přítomnosti hlídky MP
provedl důkladnou kontrolu a neshledal žádné
porušení zákona.

Nová právní úprava spotřebitelského úvěru
Dluhy se stávají stále více součástí běžného
života domácností. Z nedávno zveřejněných
údajů České národní banky vyplývá, že dluhy
českých domácností v červenci 2016 vzrostly
o 8,8 miliard korun více než v měsíci předchozím. Meziročně se pak dluhy zvýšily o 82 miliard korun. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který bude účinný od 1. 12. 2016, reaguje
i na tuto skutečnost. Cílem nového zákona je
řešit zejména závažné a systémové nedostatky
v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Tyto nedostatky souvisí
s nekalými obchodními praktikami a neodborným poskytováním úvěrů, což má značné negativní následky pro jednotlivce i pro celou
společnost. Zákon o spotřebitelském úvěru se
vztahuje na úvěry poskytnuté spotřebitelům
jak nebankovními společnostmi, tak i bankami. Nová úprava pokrývá uceleně všechny
typy spotřebitelských úvěrů – hotovostní úvěry, hypotéky či nákupy zboží na splátky. Zákon
o spotřebitelském úvěru přinese novinky v několika oblastech, a to mj. v omezení sankcí za
pozdní splátku úvěrů, otázce předčasného spla-

cení úvěru bez vysokých nákladů, posílení odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru či zvýšení požadavků na nebankovní poskytovatele
úvěrů. K oblasti sankcí za pozdní splátku úvěrů
lze uvést, že v současnosti neexistuje legislativní omezení sankcí, smluvních pokut. Zákon
nově garantuje maximální možné sankce za
pozdní splátku úvěru. Lidem tak přináší jistotu,
že se nedostanou ze dne na den do existenčních
problémů. V případě smluvní pokuty je stanoven nejen denní strop, ale i celkový strop. Dále
předčasné splacení úvěru je upraveno v duchu
zásady, že splacení úvěru nesmí být trestem,
a proto zákon stanoví právo spotřebitele splatit
svůj dluh kdykoliv s tím, že poskytovatel úvěru bude mít nárok pouze na účelně vynaložené
náklady, které mu v souvislosti s předčasným
splacením objektivně vzniknou a ne žádné jiné.
Zákon zároveň pamatuje na to, že se spotřebitel
může dostat do těžkých životních situací (jako
dlouhodobá nemoc, invalidita), které opravňují
splacení úvěrů zcela zdarma. Vedle toho bude
mít spotřebitel možnost jednou ročně splatit
25 % dlužné částky zcela zdarma. Posílení od-

povědnosti věřitele za poskytnutí úvěru vychází ze skutečnosti, že úvěr by měl být poskytnut
pouze spotřebiteli, který jej bude schopen ze
svých příjmů řádně splácet, což je poskytovatel úvěru povinen posoudit. Pokud poskytovatel
úvěruschopnost neposoudí, je v zákoně zakotveno, že smlouva o úvěru je neplatná a spotřebitel bude splácet poskytnutou jistinu (bez
úroků a jiných poplatků) podle svých možností.
Další oblastí, na kterou se nová úprava zaměřuje, je zvýšení požadavků na nebankovní subjekty podnikající v oblasti úvěrů. Dosud stačí živnostenské oprávnění, a proto může poskytování
úvěrů vykonávat prakticky kdokoliv. Nově budou muset tyto subjekty získat licenci od České
národní banky a budou podléhat dohledu ze strany této instituce. Zákon nově stanoví požadavky,
které musí poskytovatel splňovat, jedná se o požadavek na základní kapitál, průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů či požadavek
bezúhonnosti a odbornosti. Závěrem bych chtěla
zdůraznit, že nový zákon o spotřebitelském úvěru významně přispěje k ochraně spotřebitelů.
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 3. 10. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 3. 10. 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

Městské kino
Dítě Bridget Jonesové
/Velká Británie, Francie, Irsko, USA/

Středa 5. 10. 2016 v 19:00

Bridget Jonesová se stala čtyřicátnicí a čeká dítě.
Režie: Sharon Maguie, hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey ad.
Komedie/ Romantický, český dabing, 123 min.,
vstupné: 120 Kč

Inferno /USA/ 2D

Kulturní centrum

19. 10. v 19:00

Nový díl filmové série Šifra mistra Leonarda.
Harvardský symbolog Robert Langdon se tentokrát
ocitá v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit
záhadu, jež je propojena s jedním z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem.
V hlavní roli: Tom Hanks
Režie: Ron Howard
české titulky, 120 Kč

10. 10. v 19:00

Instalatér z Tuchlovic /ČR/ 2D
12. 10. v 19:00

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér.
Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne, ale praktický a společenský
život mu uniká mezi prsty. Všechny jeho pokusy
o kontakt se ženami končí fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku.
Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, Filip Blažek
a další
Režie: Tomáš Vorel
nový český film, 85 min., 120 Kč

Lichožrouti /USA/ 2D
22. 10. v 15:00

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří mohou za to, že
lidstvu z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí. Na ploše příběhu dvou
znepřátelených lichožroutských gangů je vykreslen svět podobný lidskému, nenásilně a s humorem
vlastním spisovateli a básníkovi Pavlu Šrutovi, spoluautorovi scénáře a autorovi předlohy.
nový rodinný animovaný film, český dabing, 86
min., 130 Kč

Já kocour /Austrálie/ 2D
22. 10. v 17:00

Kevin Spacey jak ho ještě neznáte. Úspěšný podnikatel je uvězněn v těle kočky své rodiny.
Režie: Barry Sonnenfeld
nový rodinný film, český dabing, 110 Kč

Bezva ženská
22. 10. v 19:00

Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý a další
Režie: Tomáš Hoffman
komedie, 120 Kč

Bezva ženská /ČR/ 2D

Ostravak Ostravski

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný
úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té
doby, než ji milým a korektním způsobem požádá
o rozvod. Když nový život, tak od základů!
Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý a další
Režie: Tomáš Hoffman
komedie, 120 Kč

Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale
v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu
svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby.
V hlavní roli: Igor Chmela, režie: David Kočár
komedie, 120 Kč

17. 10. v 19:00

1. 10., 13:00–16:00

Akci pořádá město Mor. Třebová ve spolupráci s Kulturními službami města a DDM Maják

Program:

Anthropoid /BB, Francie, ČR/ 2D
Jedna z klíčových událostí 2. světové války, atentát
na protektora Heydricha. Vzrušující a zároveň tísnivé drama, precizní rekonstrukce hrdinského činu
nebo intenzivní studie lidského chování v mezních
situacích.
Režie: Sean Ellis
nový životopisný historický thriller, 120 min.,
120 Kč, české titulky

Zábavné a sportovní
odpoledne na Knížecí louce

/ČR/ 2D

24. 10. v 19:00

Jack Reacher: Nevracej se /USA/2D
26. 10. v 19:00

Když vám hrozí nebezpečí, můžete se dát na útěk,
nebo bojovat. Reacher se rozhodne pro boj. Vypraví se hledat Susan Turnerovou, aby očistil její jméno, pronásledován armádou, FBI, washingtonskou
policií a čtyřmi brutálními hrdlořezy. Bude litovat,
že se vrátil zpátky?
V hlavní roli: Tom Cruise, režie: Edward Zwick
akční drama, české titulky, vstupné nebylo do uzávěrky známo

13:00 zahájení akce - mažoretky Střípky
Pohybové studio Háčko Heleny Gálové
Ukázka Aglity klubu při DDM
14:00 Cyklománek – silniční časovka, závody pro děti od 3 do 15 let, zúčastnit se může
každý
14:00–16:00 workshopy pro děti připravené
DDM Maják (malování na obličej, tetování,
výroba záložek a lapačů snů, doprovodné hrací prvky pro nejmenší)
Hlavní hvězda dne: exhibice Freestyle skating
klub (FSK) Olomouc, hlavní člen České asociace freestyle bruslení (úvodní slovo, představení týmu, pozvolný začátek freestyle slalomu mezi kelímky od úplných základů přes
kombinace až po profi triky a sestavy, cca 15
min.)
Půjčovna in-line bruslí a skákací hrad pro děti
zdarma, občerstvení zajištěno

Výstava na zámku

Věra Procházková
Malby

Vernisáž se koná ve výstavních prostorách moravskotřebovského zámku v sobotu 1. 10. v 16:30
za účasti autorky. V rámci zahájení výstavy vystoupí operní pěvkyně Olga Procházková s klavíristou
Františkem Šmídem. Výstava potrvá do 30. 10.
Jste srdečně zváni na poslední výstavu této zámecké sezóny.

Divadlo

Hvězdné manýry
/Michael Mc Keever/
1. 10. v 19:00, kinosál muzea

Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské v rychlé a bláznivé frašce, že by se za ni nemusel stydět
ani mistr tohoto žánru Feydeau. V roce 1942 se má
uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů a organizátoři se neobejdou
bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Má to jeden háček, zmíněné umělkyně se
nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až
k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který
ale od začátku selhává. Vydrží ale jeho nervy až do
konce?
Hrají: Lukáš Vaculík, Martina Zounar, Filip Tomsa, dále v alternacích: Adéla Gondíková/Mahulena
Bočanová/Kamila Špráchalová, Vlasta Žehrová/
Olga Želenská, Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková,
Veronika Jeníková/Marcela Nohýnková, Zbyšek
Pantůček ad.
Vstupné: 300 Kč
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Jazzový koncert

Fusion band J.P.

13. 10. v 19:00, vstupné 80 Kč

Svrchovaní jazzoví hudebníci nejen z Malé Hané
se sejdou ve dvoraně muzea v Moravské Třebové,
částečně proto, aby navodili atmosféru, která patří
k americkým reáliím. Hudbou tak navíc oslavíme
110. výročí budovy muzea, jejichž stavbu zafinancoval L.V. Holzmaister, který v USA žil a zemřel.
Jestli tenkrát poslouchal i tento druh hudby, nemůžeme vědět, ale vy jste zváni k poslechu velmi kvalitně interpretovaných jazzových standartů.
Skupina Fusionband J.P. úspěšně naplnila letní akci
Na dvorečku ve městě v historickém centru města.

Pohádka

O Sněhurce

24. 10. v 8:30 a 10:00

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi
trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je
doplněn písničkami, doprovodem houslí, kytary,

zobcové flétny a rytmických nástrojů. Vhodné pro
děti od 3 do 9 let. Délka představení 44 minut.
Uvádí Malé divadélko Praha

LISTOVÁNÍ

Výstava olejomaleb
a počítačové grafiky
Hany Horské

Podle knihy populární herečky, vítězky StarDance
2015 Marie Doležalové
80 Kč dvorana muzea

Výstava fotografií
Jiřího Vokála z Barmy

Kafe a cigárko
25. 10. 18:30

Městské muzeum
tel.: 461 311 203, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
sobota-neděle: 14:00–16:00

Moravská Třebová – 11. a 12. 11. 2016

stor pro místní kulturní scénu, dále Vás čeká komentovaná exkurze do středověké krčmy, a večerní jazzové představení. Samozřejmě tu musí být
přítomna velká hvězda v podobě mediálně známé
tváře. Účast přislíbil Petr Vondráček, kterého znáte například z velkolepé televizní show Tvoje tvář
má známý hlas, také vystupuje jako moderátor zábavné soutěže TV Prima Kdo je kdo?, a také jej
můžete znát z divadla Semafor a zábavného pořadu S politiky netančím. Další velmi zajímavou
a nedílnou součástí programu budou prohlídky
zámku a oživení zámku samotného v době, kdy
už není zcela obvyklé takovéto kulturní památky navštěvovat. Těšíme se na naše společné setkání na prvních Svatomartinských slavnostech
v Moravské Třebové.
KUK, KSMT a SŽH

Přednáška profesora
Iva Bartečka
20. 10. 17:00, kinosál muzea

Vernisáž výstavy Moravská
Třebová za císaře pána

21. 10. 17:00, výstavní síň muzea, výstava potrvá
do 25. 11.

Co se našlo ve věži

Mimořádná jednodenní výstava
28. 10. 9:00–16:00, dvorana muzea

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického

Sběratelé exlibris

I když netradičně, letos již 27. 8., se uskutečnilo
XII. setkání sběratelů a přátel exlibris zde v Moravské Třebové. Přijeli přátelé exlibris z Čech, Moravy
a ze Slovenska, sešlo se nás
víc než 70. Setkání se rádi
zúčastňují i malíři a grafici
– letos to byli pánové Musil,
Smejkal a Chrenko. Součástí
setkání bývá beseda s grafiky i výstava. Letos to
byly grafiky od pana Musila, které se líbily. Nezapomínáme ani na významné malíře z Moravské
Třebové. Letos nám pan Musil vytvořil památeční grafický list třebovského malíře Františka
Strážnického. Spolek pořádá celou řadu dalších
akcí a rádi mezi s sebou přivítáme další milovníky
umění. Děkujeme všem, kdo se přičinil o hladký
průběh setkání, za kulturní vystoupení, městu MT
a ZUŠ za zapůjčení překrásných prostor. Těšíme
se na další setkání, na nové příznivce grafiky a na
nové obdivovatele Moravské Třebové – máme
se jako město čím chlubit.
Moravcová Marie
za Spolek sběratelů a přátel exlibris MT

Fotopřehlídka Moravská Třebová, jak ji neznáme, byla úspěšná
Již 18. ročník foto námětů města předkládaných
občanům je za námi. Návštěvníky klášterní kaple v ul. Svitavské obšťastňovala série 150 snímků od desítky amatérských fotografů ve dnech
9.-20. září. Přesvědčivě dokumentovaly život ve

Potrvá do 9. 10.

Potrvá do 9. 10.

Svatomartinské slavnosti
Svatomartinské slavnosti budou pořádané poprvé v Moravské Třebové. Jde o dvoudenní akci,
s ambicí stát se jednou z tradičních a stěžejních
kulturně společenských akcí v Moravské Třebové.
Pořadateli Svatomartinských slavností v Moravské
Třebové jsou KUK – Klub umění a kultury v čele
s koordinátorem projektu Jiřím Palánem, Kulturní služby města Moravská Třebová v zastoupení
ředitele Františka Žáčka a Spolek živé historie
zastoupený Lubomírem Tobolkou. Záštitu nad celými slavnostmi přebral starosta města Moravská
Třebová Miloš Izák. Slavnosti budou rozděleny
do dvou dnů. První den 11. 11. v 11 hod. 11 min.
budou slavnostně (za přítomnosti starosty města)
otevřena Svatomartinská vína a budou připravena pro návštěvníky k degustaci po dobu asi dvou
hodin, tj. do 13:00 hod. Tato bude probíhat na náměstí před radnicí za doprovodu stylové cimbálové
muziky a sv. Martina, který přijede na bílém koni.
Druhý den 12. 11. bude pro návštěvníky připraven
bohatý a stylový kulturní program v areálu zámku
Moravská Třebová, a to od 13:00 do 20:00 hod.
Ve spolupráci s místními restauračními provozy
bude připraveno hojné občerstvení vhodné právě
k mladým vínům (mimo jiné tu bude probíhat soutěž o nejlepší dýňovou polévku, připravena bude
domácí zabíjačka a budete moci ochutnat potravu,
která se podávala k vínům na středověkou tabuli),
samozřejmě bude připravena ochutnávka Svatomartinských vín, která bude v podání sv. Martina.
Návštěvník bude do areálu vpuštěn pouze po zaplacení symbolického vstupného, jehož součástí
bude speciálně vyrobená „koštovací“ sklenička
s logem akce, kterou si návštěvník odnese s sebou
domů. Vzhledem k tomu, že začátkem listopadu už
musíme počítat s chladným počasím, pro pohodlí
a větší komfort budou pro návštěvníky připraveny
velkokapacitní vyhřívané stany.
V kulturním programu bude prostor na jedné straně pro tradiční folklór, který k vínu patří – přijede nám zahrát cimbálová muzika Husaři ze srdce
Podluží z Moravské Nové Vsi, také tu bude pro-
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městě. Za dobu 10 dnů je zhlédlo přes 700 osob,
vesměs všichni chválili srovnávací fotografie
z minulosti a současnosti, nezvyklé pestrobarevné scenérie a uznali rozmanitost zachycených
městských akcí.
Za KPP M. Kužílek

1.10.
7.10.
8.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.

)(51(7PL[
9HÿHUV%RæNRYHP
/HGRYĚQDPUDæHQiVRERWDV-lJUHP
5HG%XOO(GGLWLRQ3DUW\
'DQFH3DUW\

– Dj Choruno
– Dj J.M.X.
– Dj Maty

– Dj Choruno
– Dj Slepi

9ëSURGHMEDUX – Dj J.M.X.

$081'6(13DUW\ OHSät]DSDŐLWQHæ]DYDŐLW

– Dj Mirek Karásek

19Ó
D=QRX]HFWQRVW²1R)XWXUHWRXU
+ After Party
- Dj Maty

5HWUR3DUW\– Dj Fuller
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Různé

VÝSTAVA NA ZÁMKU
Mgr. Věra Procházková
malby
Vernisáž se koná ve
výstavních prostorách
moravskotřebovského zámku
v sobotu 1. 10. 2016 v 16.30
za účasti autorky
V rámci hudebního zahájení výstavy
vystoupí operní pěvkyně Olga Procházková
s klavíristou Františkem Šmídem, výstava
potrvá do 30. 10.

Jste srdečně zváni na poslední výstavu
letošní zámecké sezóny

Zámek

Moravská
Třebová

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kdy:
Kde:

JEVÍČKO

8. 10. 2016 v 17.00

Evangelický kostel na Svitavské
v Moravské Třebové

Další putování
s Jirkou Kolbabou
Obec Chornice zve všechny na další zajímavé
setkání se známým cestovatelem rádia IMPULS,
který k nám tentokrát přijede s pořadem Plavby
po planetě. Akce se uskuteční v pátek 11. listopadu v Kulturním domě v Chornicích. Zahájení
v 18:00 hodin, vstupné 160 Kč. Vstupenky lze
zakoupit v předprodeji od 10. října v kanceláři
obecního úřadu, tel: 461 327 807. Pokud nebude
úplně vyprodáno, budou vstupenky i na místě.
Všichni jsou srdečně zváni.
ObÚ Chornice

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

kontaktujte:
zamek@ksmt.cz

Zámek
Moravská
Třebová

Historie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Oskar Schindler stále rozděluje
Před časem proběhla médii zpráva, že chátrající
areál bývalé Schindlerovy továrny v Brněnci na
Svitavsku, změnil majitele. Podle vyjádření realitní kanceláře, jež dražbu zprostředkovala, koupila
objekt česká firma, která se zabývá odstraňováním
kontaminací a má zkušenosti se sanacemi textilních
provozů. Nový majitel chce areál vyčistit a nabídnout k dalšímu využití. Nejnutnější část sanace, při
které bylo odvezeno přibližně 30 tun nebezpečného
odpadu, dokončil v prosinci loňského roku s pomocí státní dotace Pardubický kraj. Tím opět nabývá
na aktuálnosti projekt, podle kterého by v areálu
měl vyrůst památník obětem holokaustu. Přestože
nejde o žádnou novinku, záměr se obec Brněnec
snaží prosadit už řadu let, převzaly naposledy, kdy
se otázka využití bývalé Schindlerovy továrny diskutovala, tuto informaci i některé zahraniční zpravodajské servery. Není divu, svitavský rodák Oskar
Schindler, zařazený v seznamu osobností Pardubického kraje, který do Brněnce na konci války přestěhoval z polského Krakova svoji továrnu, takovou
pozornost vzbuzuje. Pro jedny spasitel, zachránce,
Noe z Krakova, pro druhé zatracenec, kolaborant,
vlastizrádce. Na hodnocení jeho činu, záchrany
1200 polských Židů, se veřejnost ani historikové
dlouhodobě neshodují. Trvá to přinejmenším dvě
desetiletí a těžko tomu kdy bude jinak. Celosvětově
známým učinil Schindlera kontroverzní, nicméně
podmanivý Spielbergův film, který veřejnost rozdělil na Schindlerovy žalobce a obhájce. Spory se rozhořely na všech frontách a dodneška neutichly ani
neztratily na intenzitě. Obec Brněnec, slovy starosty
Blahoslava Kašpara, usiluje o záchranu chátrajícího
areálu bývalé Schindlerovy továrny, ze které by, jak
už bylo řečeno, mohl vzniknout památník obětem
holokaustu. Pokud jde o Schindlerovu osobu, vyjádřil se starosta Brněnce zcela jednoznačně: „jestli
se podaří postavit památník a muzeum, tak to rozhodně nebude památník Schindlera“, neboť, jak dodává: „ten loupežník si to nezaslouží. Oslava Schindlera je pro mě neskousnutelná“. Nejen z těchto,
ale i dalších výroků brněneckého starosty je zřejmé,
že má v této věci vyhraněný názor, který zapadá
do černobíle schematického hodnocení Schindlera,
o němž už byla řeč. Nutno říct, že takto nesmiřitelný
postoj v souvislosti se zamýšleným projektem poněkud překvapuje. Jde totiž otázka, jaký památník
má v Brněnci vlastně vyrůst, jak bude koncipovaný
a komu má být určený. Podle výroků brněneckého
starosty, které prošly tiskem, má muzeum přiblížit
podmínky, v nichž vězni v Brněnci žili. „Chceme
ukázat soužití Židů, Němců a Čechů před válkou
i každodennost Židů v brněneckém koncentračním
táboře“. Rovněž v tomto ohledu mají v Brněnci jasno. „Někdo říká Schindlerově podniku továrna, my
tomu říkáme koncentrační tábor“. A došlo i na zmíněné Spielbergovo zpracování příběhu. „Brněnecký
památník by rozhodně neměl být obtiskem slavného
filmu Schindlerův seznam, který má s historií málo
společného“.
Ve stejném duchu se ke koncepci budoucího památníku vyjádřila Jitka Gruntová, která obraz Oskara
Schindlera jako nezištného zachránce Židů dlouhodobě odmítá. „Měla by to být pobočka koncentračního tábora a Schindler by měl být zmíněn jako

majitel továrny, který si pronajímal židovskou pracovní sílu od SS. Jestliže někdo považuje Schindlera
za zachránce, tak prosím, ale ať mi nikdo nebere
názor, že Schindler byl válečný zločinec, který zachraňoval především sám sebe“. Ale vlastně proč
ne. Proč by nemohl vzniknout památník, který nebude Schindlera představovat optikou většinového
mínění, jako je tomu například v nedalekých Svitavách. Postoj autorů projektu, kteří v tomto ohledu
nejdou s proudem, vzbuzuje sympatie. Má to však
háček. Předně, bez Schindlera proslaveného Spielbergovým filmem, by pravděpodobně podobný záměr stěží vzbudil takový zájem, aby jej bylo možné
realizovat. Obec sama není pochopitelně schopna
takto náročný projekt financovat. A finanční podpora zvenčí by zase jen těžko přišla, kdyby nešlo
o projekt mediálně zajímavý. Otázka je, kam se
v koncepci, jež prosazují v Brněnci, poděli „Schindlerovi Židé“ (Schindlerjude). Jak chtějí autoři projektu naložit s tím, že oni sami vnímají Schindlera
zcela jednoznačně jako svého zachránce. Hodlají
je přesvědčovat, že to, co prožili, bylo jinak? Že je
Schindler vlastně nezachránil, ale pouze využíval?
A jak to, že jsou tedy naživu? Byla to prostě náhoda, šťastná shoda okolností? Další věc je, kdo bude
takový památník navštěvovat. V Brněnci sázejí na
zahraniční turisty. Jenže ti o Schindlerovi vědí přinejlepším to, co jim ve filmové podobě zprostředkoval Spielberg. A pokud má být Schindler v souvislosti s památníkem „persona non grata“, těžko
říct, kdo vlastně do Brněnce přijede. Na místě je
závažná obava, že alespoň v prezentační rovině se
budoucí památník bez Schindlera prostě neobejde.
Za pozornost stojí i motivace, proč vlastně Brněnec
o zřízení památníku usiluje. Obec vlastní v areálu
bývalé Schindlerovy továrny dvě budovy, které,

podle starosty Kašpara, představují pro Brněnec
„obrovskou zátěž, potřebujeme investora, který to
vyčistí a vytvoří práci pro místní lidi“. Jenže investora, který by zde obnovil výrobu, budou v Brněnci
hledat jen těžko. Myšlenka zřídit ze zdevastovaného areálu památník holokaustu je tak nakonec mnohem reálnější, což si v Brněnci patrně uvědomili.
Navíc je zde obrovský mediální potenciál, který
Schindlerův příběh poskytuje. Ale ten zase není pro
představitele obce přijatelný. A tak se v Brněnci dostávají do bludného kruhu. Poněkud rozporuplné je,
odkud chtějí brněnečtí získat finance na vybudování
památníku. Jedním z možných zdrojů má být Pardubický kraj. Je ale otázka, zda bude chtít kraj dávat peníze na tak „antischindlerovsky“ vyhraněný
projekt, když má Oskara Schindlera již několik let
na seznamu osobností Pardubického kraje. Podobně to může dopadnout s Česko-německým fondem
budoucnosti. Schindler žil dlouhou dobu v SRN
(1957 až 1972) a od spolkového prezidenta dostal
dokonce v roce 1965 záslužný kříž I. třídy. Těžko
říct, jestli bude mít německá strana zájem financovat takový projekt. Jedině snad, že by svou roli sehrál pocit zodpovědnosti za holokaust.
A nakonec je třeba se zmínit ještě o jedné věci. Brněnecký starosta se v jednom ze svých vyjádření
nechal slyšet, že: „památník by měl být platformou
odborného střetávání historiků“. Upřímně řečeno,
pokud by měl mít památník takovou koncepci, jakou poměrně rozhodně a tvrdými slovy prosazuje
brněnecký starosta, těžko si představit, jak by asi
taková odborná setkání probíhala a kdo by na ně byl
a naopak nebyl zván. Nejde pouze o to, jakou názorovou pozici autoři projektu zastávají, větší potíž je
v tom, jakými prostředky, přesvědčeni o své pravdě, tyto názory a postoje prosazují.
Jiří Šmeral

Výběr textů Jany Martínkové ohodnocen jako zdařilý
Více než roku už uplynul od úmrtí dlouholeté vedoucí moravskotřebovského muzea PhDr.
Jany Martínkové. Její obětavá činnost pro muzeum a město však stále zůstává v paměti a dochází dalších a dalších ocenění. Ve středu 21. září
převzal ředitel Kulturních služeb Moravská Třebová František Žáček v Letohradu cenu Egona

Ukázka historické techniky

Vojenští nadšenci FESSLOV (Ludvíkov
u Městečka Trnávky) Vás zvou v sobotu 15.
10. na náměstí TGM do Moravské Třebové
na ukázku historické, vojenské i VB techniky.
Setkání pořádáme jako vzpomínku k ukončení II. světové války.
Program: 14:00 - příjezd posádek historických vozidel na náměstí TGM a vystoupení
mažoretek. K vidění budou terénní auta Československé lidové armády a složek Veřejné
bezpečnosti, dělostřelec. ot transportér Rudé
armády a jiné. Pozváni jsou i četníci První
republiky (Muzeum olomoucké pevnosti).
V Radkově je možnost od 16:00 do18:00 svezení ve vojenském vozidle OT - BRDM-2.

Společnost česko-německého porozumění
zve na program Poselství Karla IV.
U příležitosti 700. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností českých a evropských
dějin zazní myšlenky „Otce vlasti“ v nevšedním podání herečky Táni Fischerové za hudebního
doprovodu Daniela Dobiáše. Program pro mládež v rámci Dnů česko-německé kultury, muzeum
Moravská Třebová, 13. října, vstupné 30 Kč.

Ervína Kische za knihu -jm- Vybrané texty z Moravskotřebovského zpravodaje. Během svého působení v muzeu napsala Jana Martínková řadu
poutavých článků, ve kterých čtenářům přiblížila dějiny města z mnoha stran. Bylo samozřejmě
těžké udělat z nich reprezentativní výběr, když si
souborné otištění zasloužily všechny, ale František
Žáček se toho se svými spolupracovníky zhostil
úspěšně. Cenný obsah kvalitně doplňuje úhledné grafické zpracování. Knihu všem zájemcům
o dějiny města plně doporučujeme, k dostání je
v informačním centru či v muzeu. Robert Jordán

Budova muzea jubilující

V letošním roce si připomínáme 110. výročí otevření budovy moravskotřebovského muzea. Byla
postavena zásluhou mecenáše L. V. Holzmaistera
a slavnostně zpřístupněna 16. července 1906. V tento den již byla instalována právě sbírka Holzmaisterova, další expozice byly postupně otvírány až do
roku 1907. Jak to tehdy v muzeu vypadalo, uvidí
návštěvníci naší podzimní výstavy, o níž se blíže
dočtete v článku shrnujícím říjnové akce v muzeu.
Výstava se koná od 21. října do 25. listopadu. Muzeum ve své nové budově naprosto zásadním způsobem rozšířilo svou činnost. Ideální prostory daly
vyniknout cenným sbírkám, o něž pečoval nový
správce Alois Czerny. Kolem budovy pak roku 1910
vznikl i park vyprojektovaný ředitelem zahrad knížete Lichtenštejna v Lednici. Budova dodnes sklízí
u svých návštěvníků obdiv, ať už je to pro zdobenou
venkovní fasádu, prosklenou dvoranu, či velkoryse vnitřní členění. Po více než 100 letech existence
stále poskytuje vhodné prostory nejen pro výstavní,
kulturní, ale i spolkovou činnost. Robert Jordán
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Pozvánky

…………………………………………………………………………………………..

ABECEDA ZDRAVÍ NA MAJÁKU
26. – 27. 10. 2016
Denně 8:00–16:00 v DDM

Podzimní prázdniny strávené ve zdravém životním stylu
Pro děti 1.–5. tříd ZŠ

Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová, Jevíčská 55
nabízí zájmový kroužek

Jóga od 10 let
Pro dívky i chlapce, cena kroužku: 500 Kč/pololetí, vedoucí kroužku
Jindra Hellerová. Cvičitelka jógy s akreditací MŠMT, na kroužek
jógy přispívá VZP částkou 500 Kč.
Schůzky: každý čtvrtek 17:00–18:00 v tělocvičně Gymnázia M. T.
První schůzka 6. 10. v 17:00 hod. před gymnáziem.
Zájemci volejte do DDM, tel. číslo 461 316 786
Jana Chadimová odd. TV

8. 10. 2016 v 18:00 hod.

Jiří Kobylka ředitel DDM

Kulturní dům Dlouhá Loučka, vstupné 100 Kč

Středa:
Ø Pohybové aktivity
Ø Výtvarné dílny na baště a v DDM
Ø Za včelími medvídky po medové stopě – naučná stezka + beseda
se včelařem
Ø Exkurze u manželů Horských v Centru zdravé výživy, návštěva
galerie
Cena 150 Kč
Čtvrtek:
Ø Dýňování, Halloween a dušičky – tvořivá dílna v DDM, součástí
výroba dušičkového věnečku
Ø Zeleninový přebor - pohybové aktivity v terénu
Ø Turnaj v bowlingu
Cena 150 Kč
(Strava na oba dny v ceně)
Děti můžete přihlásit na jeden nebo oba dny. Přihlášky
telefonicky v DDM do 20. 10. – 461 316 786
Leták s bližšími informacemi a přihláška ke stažení na webu
DDM. Akce pod záštitou Zdravého města

Knihovna, DDM
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
20. ročník Týdne knihoven: 3.–9. 10.
3.–31. 10. Kolik řečí znáš – velká půjčovní výstava zbrusu nové cizojazyčné literatury pro všechny
úrovně od začátečníků až pro velmi zdatné čtenáře.
7. 10. Lampiónový průvod – tradiční akce nejen
pro děti. Vítáme malé účastníky průvodu v kostýmech. Sraz u městského muzea v 18:00 hod. Na
programu spolupracují: Kulturní služby města M.
Třebová, ochotnický soubor J. K. Tyla a členové
Klubu českých turistů. Ukončení v knihovně. Součástí akce je večerní půjčování pro děti i dospělé
od 18:30 do 20:00 hod.
1.–31. 10. Výstava omalovánek pro dospělé
Po celý měsíc říjen se můžete v prostorách dospělého oddělení knihovny těšit na vystavené omalovánky pro dospělé, které vytvořili a zapůjčili naši
čtenáři.
3. 10. Léčba bez chemie - přednáška
V pondělí 3. 10. se bude konat přednáška Kateřiny Zelinkové. Tématem bude sebe léčba pomocí
akupresurní terapie Su-Jok. Akce se koná od 17:30
hod. v malém sále ZUŠ v Moravské Třebové. Vstup
zdarma
Čtení na pokračování
Středa 5., 12., 19., a 26. čteme od 14:00 hod. klientům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří mají

Slavnostní přivítání prvňáčků
ZŠ Palackého – 1. září 2016 znamenalo nejen v naší škole první školní den v období
2016/2017. Slavnostní zahájení nového školního
roku a přivítání prvňáčků proběhlo v jednotlivých třídách. V tento den bylo nádherné počasí,
které neubíralo na vážnosti a radostných chvílích
tohoto dne. Na prvňáčky čekaly krásně vyzdobené třídy a mile naladěné paní učitelky a pan
učitel. Nové školáky přišli slavnostně uvítat také
ředitel školy Petr Vágner, starosta města Miloš
Izák, který dětem přinesl a předal drobné dárky. Kromě nich děti dostaly od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického batůžky pro
prvňáky naplněné mnoha překvapeními. Všechny dárky dětem určitě udělaly radost a zpříjemnily jim jejich vstup do další životní etapy. Všem
našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a s chutí, aby s radostí objevovali nové
a zajímavé věci, našli ve škole spoustu dobrých
kamarádů a kamarádek a spolu s nimi a se svými
učiteli ve škole prožívali mnoho hezkých chvil.
Rodičům a všem, kteří budou prvňáčkům v jejich prvním školním roce pomáhat, přejeme hodně trpělivosti, síly a odvahy doprovázet své děti
během prvního školního roku. Buďte jim velkou
oporou, neboť oporu rodičů budou někteří žáčci opravdu potřebovat a v neposlední řadě také
přejeme mnoho radosti ze společné školní práce
a nových zážitků. Učitelé 1. tříd ZŠ Palackého

Sešity do škol na ZŠ Palackého
V tomto školním roce ZŠ Palackého využila
akce státního podniku Lesy České republiky.
Projekt zpříjemnil začátek školního roku žákům
4.-5. tříd. Právě sešity spojují podnik Lesy České republiky a školy. V rámci projektu Sešity do
škol se děti seznamují s tím, co se děje v lese
a s využitím dřeva jako obnovitelného zdroje.
Každý typ sešitů přináší dětem ponaučení ve
formě básničky, písničky, kvízu, tajenky nebo
omalovánky. Dětem se sešity moc líbily a měly
z nich velkou radost.
Andrea Draesslerová

zájem předčítat nahlas. Bližší informace v dětském
oddělení knihovny.
20. 10. Osobnosti Moravské Třebové – Fridrich
ze Šumburka
Druhá z cyklu přednášek o osobnostech Moravské
Třebové představí rozporuplnou postavu loupeživého rytíře Fridricha ze Šumburka. Spolu s ním budou
na přednášce přiblíženy dramatické události konce
13. století a okolnosti za jakých přešla dnešní Moravská Třebová do rukou příštích vlastníků. Akce se
koná od 17:30 hod. v kavárně Mázhaus Poštovka
a přednášet bude Jiří Šmeral. Vstup zdarma. Další
přednášku z tohoto cyklu plánujeme na prosinec.
25. 10. Listování – Kafe a cigárko
V úterý 25. 10. v 18:00 hod. ve dvoraně muzea pořádáme ve spolupráci s Kulturními službami města
Moravská Třebová další představení z oblíbeného
cyklu Listování, tentokrát s názvem Kafe a cigárko.
Jedná se o knihu Marie Doležalové, herečky, blogerky a vítězky taneční soutěže celebrit StarDance
2015. Účinkují Barbora Jánová a Gustav Hašek.
Předprodej vstupenek od 3. 10. od 16:00 hodin
v kulturních službách, cena 80 Kč
Knihovna dětem
3. 10.–30. 11. Malování nás baví
Výstava výtvarných prací žáků z 1. ZŠ v Morav-
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ské Třebové. Výtvarná díla si můžete prohlédnout
v dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy pro děti
5. 10. Lampion
12. 10. Antistresové omalovánky
19. 10. Myška
26. 10. Malujeme motýla
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
4. a 18. 10. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–31. 10. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy
Zuzanka a ježeček. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Od října začínají pravidelné aktivity:
- startuje 19. ročník velkých čtenářských soutěží
Čte celá třída a 13. ročník Kdo čte, ten se nenudí.
Výpůjční doba
Dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00
so: 8:30–11:30
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00
so: 8:30–11:30
Studovna:
po-čt: 8:30–17:00
Připravujeme na listopad
23. 11. Vánoční Jarmark - přehlídka zručnosti,
prodej rukodělných výrobků

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
12. 10. Stolní tenis 1.–5. tříd jednotlivci od
14:00 hod. v hale stolního tenisu
20. 10. Stolní tenis 6.–7. tříd a 8.–9. tříd družstva od 14:00 hod. v hale stolního tenisu, postup
do okresu
21. 10. Badminton III. ročník soutěže ve spolupráci se Zdravým městem MT od 8:30 hod. v tělocvičně I. ZŠ
10.–21. 10. Tajemství vesmírných skřítků. Celotýdenní akce pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ k významnému Dni stromů. Ve spolupráci se Zdravým
městem a hvězdárnou Boleslava Tecla. Podrobnosti na propozicích
Podzimní prázdniny
26.–27. 10. Abeceda zdraví na Majáku, denně
8:00–16:00 hod. v DDM. Pro děti 1.–5. tříd ZŠ.
Podzimní prázdniny strávené ve zdravém životním stylu.
Středa: tematické výtvarné dílny na baště
a v DDM, za včelími medvídky po medové stopě
- beseda se včelařem, exkurze u manželů Horských v Centru zdravé výživy, návštěva galerie,
pohybové aktivity - O zlaté jablko
Čtvrtek: dýňování, Halloween a dušičky – tvořivá dílna v DDM, součástí výroba dušičkového

věnečku, pohybové aktivity – Zeleninový přebor.
Strava – 2x svačina, oběd, pitný režim zajištěn.
Kapacita 15 dětí/den, cena 150 Kč/den. Děti můžete přihlásit na jeden nebo oba dny. Přihlášky telefonicky v DDM do 20. 10. Leták s bližšími informacemi a přihláška ke stažení na webu DDM.
Program ve spolupráci s Pavlem Machálkem,
Centrem zdravé výživy Dagmar Horská, Galerií
Dagmar a Zdravým městem v MT.
Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí – Pomáháme zvířátkům - akce určená pro MŠ a Zvířata v nouzi - akce určená pro ZŠ a veřejnost.
Během října má veřejnost opět možnost podpořit
Záchranou stanici pro volně žijící zvířata a Psí
útulek Zelené Vendolí. Do DDM můžete nosit:
usušené pečivo, ptačí zob, pšenici, oves, kukuřici
aj. zrní, piškoty, psí a kočičí granule nebo konzervy, použité obojky a vodítka pro psy nebo oblečky, deky, svetry, hračky a pelíšky pro psy. Ve
stanici uvítají rovněž pipety proti blechám, vitamíny a léky. Pokud by se do této akce chtěly
zapojit školy – kontaktujte DDM. Případné informace v DDM, webu a v propozicích. Akce ve
spolupráci se Zeleným Vendolím a ZŠ Kunčina.

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba
Pondělí, úterý, středa:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
Pondělí:
18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení pro ženy

V zimním období: středa odpoledne
13:00–17:30 hod. mateřské centrum
Dětská burza: příjem zboží od úterý 4. 10. do pátku
7. 10., prodej 10.–12. 10., podrobné info na webových stránkách a na samostatných letáčcích.
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XV. ročník Meziústavních her v domově pro seniory
Dne 24. 8. se konal již patnáctý ročník Meziústavních her, kde byli pozváni i klienti
z ostatních domovů, a to ze Svitav, Prostějova a Soběsuk. Náš domov reprezentovaly dva
týmy. Na zahájení sportovního dne zazpíval
náš pěvecký soubor pár písní pro povzbuzení
a mluveným slovem přivítal všechny účastníky ředitel domova Milan Janoušek. Družstva soutěžila v netradičních disciplínách,
jako bylo hádání obrázků, slalom, skládání
dle barev, předveď a uhádni, věšení pono-

žek. V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen od našich sponzorů. Poté následovala volná zábava, která
byla doprovázena hudbou na harmoniku. Každý, kdo měl chuť, dostal opečenou klobásu
a k tomu pivo nebo limo. XV. ročník Meziústavních her se nám vydařil a už teď se těšíme na příští rok. Den poté byli naši obyvatelé
domova pozváni na sportovní turnaj do Prostějova, který se uskutečnil v zahradě prostějovského Domova důchodců. Realizační tým

Sportovně turistický kurz
Gymnázia Moravská Třebová
Měsíc září patří v našem gymnáziu neodmyslitelně různým kurzům. Studenti se účastní adaptačních, prožitkových a sportovně turistických
akcí. Tento rok vyrazily za dobrodružstvím
sportovně turistického kurzu třídy dvě, a sice 7.
AV a 3. IS. Našim cílem byla chata RELAXA
ve Žďárském Potoce v překrásných Jeseníkách,
kde jsme strávili báječných pět dní. Ihned na
začátku nám bylo jasné, že jsme si objednali
nejen skvělý program, ale rovněž letní počasí.
Našimi „průvodci“ po celou dobu pobytu byli
skvělí instruktoři Kika a Mára, kteří pracují ve
STANU, což je team zabývající se především
outdoorovými aktivitami. Připravili pro nás
bohatý program, který zahrnoval spoustu sportovních aktivit, např. horolezeckou stěnu různé
náročnosti, slaňování, trampolínu, vysoká lana,
army game, airsoft, noční hru, celodenní orientační závod, turistický výšlap po hřebenech Jeseníků, týmovky, atd. Nejen studenti si dávali

Okénko ZUŠ
V letošním roce je tomu sedmdesát let, kdy byla
v roce 1946 založena Hudební škola, ze které
později vznikla Lidová škola a následně Základní umělecká škola. Toto významné jubileum sedmdesátého výročí vzniku Základní umělecké
školy Moravská Třebová bude jednou z nejstěžejnějších akcí letošního školního roku. O přesném harmonogramu oslav Vás budeme informovat s předstihem. V první polovině září proběhly
již tradiční Umělecké dílny, které pedagogové
školy každoročně připravují pro žáky mateřských škol a pro žáky 1. až 3. tříd škol základních. Klasické pojetí v podobě představení jednotlivých oborů naší školy bylo v letošním roce
obohaceno o propojení zpěvu, pohybu a doprovodu na hudební nástroje. Žáci si tak mohli zároveň nejen zazpívat, ale i zatančit a doprovodit se
na hudební nástroje. Jistou novinkou hudebního
oboru jsou v letošním školním roce Zpívánky
pro pokračující žáky z přípravného studia a další
žáky prvních až třetích ročníků hudebního oboru. Jedná se hodinu hudebně pohybových her se
zaměřením na rozvoj instrumentální, poslechové a zejména vokální složky. Hodiny probíhají
každé pondělí od 17:05 do 18:40 hod. Ostatní
stávající soubory se konají v letošním školním
roce v časech: Hobby Band - středa od 16:20 do
17:55, Jejda Band - čtvrtek od 15:20 do 17:05,
Sborový zpěv od 16:30 do 18:05, Kytarovo-keybordový soubor - pondělí od 17:00 do 17:45. Srdečně Vás zveme na úvodní Podvečer s múzami,
který proběhne již 20. října v 17:30 hod. v Komorním sál ZUŠ.
ZUŠ Moravská Třebová

do těla, ale i učitelé se zapojili a užili si výbornou atmosféru. Nejvíce se studenti „vyřádili“ (na pedagogickém doprovodu), když mohli
prokázat své dovednosti v army game. Odvahu
a skvělou orientaci předvedli během noční hry
a orientačním závodě. Naučili se ošetřit a transportovat zraněného, připravit si jídlo v kotlíku,
pracovat s mapou, GPS, apod. Mnohdy museli
překonávat svoje pohodlí a počáteční nejistotu,
ale ve finále vykouzlili vždy úsměv, který dokazoval, že si program skutečně užili.
Lucie Kozelková a Pavel Kobelka, třídní učitelé

Pohádkový les
Druhé sobotní odpoledne měsíce září nás přivítalo hned ráno modrou oblohou a tak mohl začít
Pohádkový les v Boršově. Na trase od spodní
hájenky k hornímu rybníčku děti plnily úkoly
na devíti pohádkově laděných stanovištích. Děti
si mohly vyzkoušet střelbu z luku či kuše spolu s Indiány, zahopsat si s Bobem a Bobkem,
uloupit perníček čarodějnici nebo přemoci zlého
pavouka. V cíli byly připraveny pro děti nejen
krásné odměny ale i další aktivity, malování na
obličej i opékání špekáčků. Krásné pohádkové odpoledne nám zakončila pohádka v podání ochotnického divadla J. K. Tyla z Moravské
Třebové. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
se podíleli na pořádání Pohádkového lesa 2016
a moc se těšíme na příští rok.
Marie Blažková

Den otevřených dveří
Ve středu 5. 10. v nízkoprahovém klubu
Díra pořádáme Den otevřených dveří. Akce
trvá od 9:00 do 17:00. Všechny srdečně
zveme!!!

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Bohoslužby
Od října změna místa konání úterních a středečních bohoslužeb
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Aktuality

Setkání seniorů se
uskuteční 3. 10.
v 10:00 v refektáři františkánského
kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 12. 10. Odjezd ve 14:00
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 734 797 498.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
má upravenou provozní dobu. Můžete našich služeb
využít v tyto dny: pondělí, středa, pátek od 8:30 do
15:00 hod. Ve výjimečných případech je možné se
telefonicky domluvit na tel. čísle 733 742 028. Provoz je v budově charity v ul. Svitavské 44, M. Třebová, kontaktní osoba Blanka Kolářová, e-mail: blanka.kolarova@mtrebova.charita.cz.
STD Ulita
Klienti v dílnách pokračují v terapeutické činnosti.
Rádi bychom Vás pozvali do našeho Andělského obchodu, kde si můžete zakoupit dárkové zboží, které
vyrobili naši klienti v terapeutických dílnách.
DS Domeček
Minulých dnech proběhly malířské práce a výměna
podlahové krytiny. Klienti se rádi zapojili do úklidu a také se podíleli na výběru barev, čímž si nacvičují vlastní rozhodování, které mohou uplatnit ve
svém soukromém životě. Na měsíc říjen je plánován
bowling ve Svitavách. Klienti pomáhali při zajištění
oslav DS Domeček, které proběhly 21. 9.
SAS Šance pro rodinu
Služba je terénní v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin po dohodě s rodinou, ve výjimečných případech
i mimo pracovní dobu. Ambulance služby je zajištěna
v budově Oblastní charity Moravská Třebová v pondělí a ve středu od 12:00 do 15:30 hod., nebo po dohodě s rodinou. Cílem služby je poskytovat rodinám
takovou podporu, aby se samostatně bez pomoci SAS
uměly vyrovnávat s obtížnými životními situacemi,
popřípadě dokázaly vyhledat odbornou pomoc.
Občanská poradna
Posláním OP je pomáhat všem lidem v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Na Občanskou poradnu se můžete
obrátit osobně v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod.
a od 13 do 17 hod., v úterý v době od 8 do 12 hod.
a ve čtvrtek v době od 13 do 17 hod. Poradna sídlí
v ulici Komenského 20 v Moravské Třebové (v budově VYKO). Dále se lze poradit telefonicky na čísle
736 503 393, e-mail: poradna@mtrebova.charita.cz.
Služba je bezplatná.
Dobrovolnické programy
Stále hledáme dobrovolníky do svých tří programů:
Lebeda, Kamarád a Déčko, zaměřené na děti, seniory a postižené osoby a charitní činnost. Chcete
získat praxi v sociální oblasti nebo v práci s dětmi
či seniory? Věnujte hodinu týdně ze svého volného
času a staňte se charitním dobrovolníkem. Za Vaši
činnost Vám na konci spolupráce vystavíme osvědčení. Kontaktní údaje pro případné zájemce jsou: tel.
733 742 024, mail: denisa.kosinova@mtrebova.charita.cz. Další informace najdete na: www.mtrebova.
charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova,
případně osobně na adrese Oblastní charity, Svitavská 655/44, Moravská Třebová.
CPP-Centrum pěstounské péče
Poskytuje pěstounům podporu a poradenství při řešení
různých záležitostí. Služba nyní doprovází 20 rodin
z regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Služba rozšířila svoji působnost i do jiných měst, např. Zábřehu,
Mohelnice a Boskovic. Pracovní doba: ve všední dny
po předchozí telefonické domluvě od 8:00 do 17:00
hodin. Vedoucím služby je Martina Jínková, tel. č.:733
742 083, email:martina.jinkova@mtrebova.charita.cz.
CPP Cesta sídlí na adrese: Komenského 20, Moravská
Třebová (budova VYKO u autobus. nádraží)
Krásný barevný podzim Vám přeje
tým pracovníků charity M. Třebová

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

Usnesení z 53. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19. 9. 2016
od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice
Rada města schvaluje:

1902/R/190916: předložený program schůze rady
města.
1903/R/190916: prodloužení termínů plnění usnesení
rady města takto:
1. č. 1880/R/220816 z původního termínu 19.09.2016
na nový termín 31.10.2016
2. č. 1881/R/220816 z původního termínu 31.08.2016
na nový termín 31.12.2016.
1904/R/190916: rozpočtové opatření č. 7/2016 rozpočtu města - poskytnutí dotací z rozpočtu města
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program
pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská
Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy.
1. Naproti, o.p.s. 0 Kč
- zajištění volnočasových aktivit – kvízy, besedy,
přednášky, výstavy
2. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy 8.900
Kč
- pořízení nového praporu sdružení, jeho žehnání a 1.
setkání hasičských praporů okresu Svitavy
3. Květná Zahrada, z.ú. 10.000 Kč
- mzdy pracovníků zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Květináč
Celkem 18.900 Kč
Z: Dana Buriánková
1905/R/190916: uzavření veřejnoprávních smluv
s příjemci dotací:
1. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy
2. Květná Zahrada, z.ú.
v souladu s předloženým vzorem.
Z: Dana Buriánková
1906/R/190916: uzavření darovací smlouvy s firmou
ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2
062/8, 143 00 Praha 4, IČO: 27373231 o poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Dana Buriánková
1907/R/190916: navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci II. Mateřská škola, Jiráskova 1141,
Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2016 na
částku 234.000 Kč (vč. náhrad, bez zák. odvodů, vč.
OON, vč. dotace ÚP).
Z: Dana Buriánková
1908/R/190916: změnu odpisového plánu organizace Sociální služby města Moravská Třebová pro rok
2016 dle předloženého návrhu (pořízení 1 ks elektrického vakuového zvedáku MAXI Move v pořizovací ceně 149.500,00 Kč, 1 ks podlahového stroje
SSB 430 v pořizovací ceně 48.279,00 Kč a 1 ks
průmyslové pračky DHS 27 TOUCH E v pořizovací
ceně 214.417,00 Kč).
Z: Milan Janoušek
1909/R/190916: dodatek č. 5 vnitřního předpisu č.
9/2011, Směrnice k provádění inventarizace majetku
a závazků města Moravská Třebová, dle předloženého návrhu.
Z: Dana Buriánková
1910/R/190916: vnitřní předpis č. 7/2016, Zadávání
zakázek malého rozsahu, v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Stanislav Zemánek
1911/R/190916: výslednou podobu logotypu, který
bude používán v roce 2017 při příležitosti 760 let
města v souladu s variantou s dvouřádkovým názvem města.
Z: František Žáček
1912/R/190916: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 1 rok:
1. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o.
124 s platností od 01.10.2016
2. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3
s platností od 01.10.2016
3. na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masary-

ka č. o. 23 s platností od 01.10.2016
4. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 s platností od 01.10.2016
5. na byt č. 2 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1
s platností od 01.10.2016
6. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o.
18 s platností od 01.10.2016
7. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o.
126 s platností od 01.10.2016
8. na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9
s platností od 01.10.2016
9. na byt č. 21 o velikosti 2 + 1 na ul. Svitavské č. o.
7 s platností od 01.10.2016.
Z: Viera Mazalová
1913/R/190916: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul.
Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností
od 01.10.2016.
Z: Viera Mazalová
1914/R/190916: poskytnutí úlevy z nájmu (služby)
na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši 20.804 Kč z důvodu hospitalizace v Odborném léčebném ústavu Jevíčko od
26.06.2015 do 23.05.2016.
Z: Viera Mazalová
1915/R/190916: záměr pachtu 2 částí pozemku parc.
č. 1347/1 o výměrách 55 m2 a 54 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní
k využití jako zahrádka.
Z: Viera Mazalová
1916/R/190916: záměr pachtu části pozemku parc. č.
213/1 o výměře 300 m2, v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, na ul. Piaristické.
Z: Viera Mazalová
1917/R/190916: záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 2936/6 o výměře 200 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Svitavské za
účelem zřízení přístupu ke stavbě přístavby budovy
na pozemku parc. č. 2936/15 v obci a katastrálním
území Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
1918/R/190916: krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2936/6 o výměře 200 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Svitavské
společnosti Nástrojárna M M, s.r.o., IČO: 25944924,
se sídlem ul. Svitavská 1517/64, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí, za účelem zřízení přístupu ke stavbě - přístavbě budovy na pozemku parc.
č. 2936/16 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 23. září 2016 do 21. října 2016 a nájemné
bude stanoveno ve výši 133 Kč, bez DPH.
Z: Viera Mazalová
1919/R/190916: pacht pozemku parc. č. 2606/1
o celkové výměře 604 m2, v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, v zahrádkářské osadě
u tenisových kurtů za účelem využití jako zahrady v zahrádkářské osadě. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení
rady města č. 291/080403.
Z: Viera Mazalová
1920/R/190916: uzavření předloženého dodatku
č. 2 k nájemní smlouvě č. OMM 89/2013 uzavřené se zemědělským podnikatelem Tomášem Bečkou, se sídlem Sušice 33, Moravská Třebová, IČO:
72538406 dle předloženého návrhu.
Z: Viera Mazalová T: 30.09.2016
1921/R/190916: ukončení smluvního vztahu mezi
městem Moravská Třebová (dříve TJ Slovan Moravská Třebová) a manželi L., předmětem kterého
je bezúplatné užívání zatravněné části pozemku
parc. č. 213/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Piaristické dle dohody ze dne
30.09.2005, a to dohodou ke dni uzavření nové
pachtovní smlouvy, nejpozději k 31.12.2016.

Z: Viera Mazalová
1922/R/190916: ukončení nájemní smlouvy č.
31/2005 ze dne 15. února 2005 uzavřené dohodou
ke dni 31.12.2015.
Z: Viera Mazalová T: 30.09.2016
1923/R/190916: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření
vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování
zařízení stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a koncových bodů sítě
na pozemku p. č. 3409 v obci a katastrálním území
Linhartice s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130
00 Praha 3, IČO: 04084063, s tím, že zásah musí
respektovat zpracovanou studii pro dopravní řešení
na ul. Olomoucké a navazující plánovanou cyklo-pěší stezku na komunikaci k Rehau. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu,
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za
úplatu, formou jednorázové odměny ve výši 200 Kč
za každý započatý metr délkový zařízení uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně však
1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně
bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Viera Mazalová
1924/R/190916: uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) č. 16_SOBS01_4121222694 z důvodu stavby „Dopravní terminál Moravská Třebová“
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle
předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1925/R/190916: úpravu smlouvy o budoucí smlouvě č. OMM 58/14, ze dne 15. srpna 2014, uzavřené
se společností VN REAL s.r.o., IČO 01583778, se
sídlem Moravanská 288/42a, Přízřenice, Brno o budoucím pronájmu pozemků parc. č. 450, o celkové
výměře 520 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 448/3, o celkové výměře 66 m2,
druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 448/2, o celkové výměře 31 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, na ul. Komenského, jejichž součástí bude
stavba parkoviště pro potřeby zákazníků obchodního centra postaveného na pozemcích parc. č. 447
a parc. č. 448/1 v katastrálním území Moravská
Třebová, a to dodatkem č. 3, jehož předmětem bude
úprava čl. V. dle předloženého návrhu. Dodatek č. 3
bude předložen radě města ke schválení.
Z: Viera Mazalová
1926/R/190916: uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. ORM – 0023/2016 na akci „Oprava chodníku na ulici Alšova, Moravská Třebová“ s firmou M
- Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO:
42196868, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1927/R/190916: uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo č. ORM 0029/15 na akci „III. Etapa výstavby
technické infrastruktury pro 14 RD Strážnického,
Moravská Třebová“ s firmou EKOTERM CZ s.r.o.,
Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 25307002, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1928/R/190916: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Přeložka kanalizace Gorazdova, Moravská Třebová“ firmu Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská
159/52, PSČ 568 02 Svitavy, IČO: 29212375.
Z: Miroslav Netolický
1929/R/190916: uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Přeložka
kanalizace Gorazdova, Moravská Třebová“ firmou
Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, PSČ 568 02
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Svitavy, IČO: 29212375, dle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
1930/R/190916: výjimku z vnitřního předpisu č.
4/2011, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na realizaci dětských hřišť od dodavatele Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov,
IČO: 27738795, dle schváleného návrhu.
Z: Gabriela Horčíková

Rada města souhlasí:

1931/R/190916: s ubytováním na městské ubytovně
na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
1932/R/190916: s prodloužením termínu užívání komunikace ul. Hřebečská a vytvořené komunikace na
navazujících pozemcích parc. č. 2936/5 a 2936/116
v obci a katastrálním území Moravská Třebová firmou ATEK s.r.o. do 30.12.2016, a to za podmínek
uvedených v usnesení rady města č. 1099/R/161115.
Z: Viera Mazalová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

1933/R/190916: schválit vnitřní předpis č. 5/2016,
Statut výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Stanislav Zemánek

Rada města bere na vědomí:

1934/R/190916: předloženou informaci o plnění
usnesení rady a zastupitelstva města.
1935/R/190916: předloženou zprávu z jednání Komise památkové péče rady města dne 22.08.2016.
1936/R/190916: snížení úvazků zaměstnanců města
zařazených do organizační složky Centrum volného času od 01.07.2016 z 2,0 na 1,75. Důvodem je
zapojení vedoucího centra Mgr. Kamila Litvika do
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětína pracovní pozici lokální síťař. Snížení
úvazků bude do doby ukončení projektu, případně po ukončení výkonu práce zaměstnance v rámci
projektu.
1937/R/190916: rozbory hospodaření příspěvkových
organizací města Moravská Třebová k 30.06.2016.
1938/R/190916: předložené návrhy výstavby dětských hřišť.
1939/R/190916: předloženou petici pro výstavbu dětského hřiště na katastrálním území Boršov Moravská Třebová.

Rada města pověřuje:

1940/R/190916: jednatelku Technických služeb
Moravská Třebová s.r.o. realizací dětských hřišť od
dodavatele Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131,
666 01 Tišnov, IČO: 27738795, var. č. 2 v navržených lokalitách č. 1 (zelená plocha mezi domy ulic
Sluneční, Zahradnická, K. Čapka, Bezručova - cca
300 tis. Kč) a č. 3 (zelená plocha u kulturního domu
v Boršově - cca 200 tis. Kč).
Z: Gabriela Horčíková
T: 30.11.2016

Rada města povoluje:

1941/R/190916: t. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní umělecké
škole Moravská Třebová pro školní rok 2016/2017.
Z: Pavel Vaňkát

Rada města vyhlašuje:

1942/R/190916: zadávací řízení na veřejnou zakázku
„Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová“ a schvaluje:
1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení
kvalifikace uchazečů:
- JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider,
náhradník
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Zdeněk Ošťádal, náhradník
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek,
náhradník
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník
- Ing. Pavel Báča, člen, Ing. Zdeněk Polák, náhradník
2. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní
řízení dle § 38, zákona č. 137/2006 Sb. v platném
znění.
3. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od
data zahájení zadávacího řízení.
4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: nabídková cena včetně DPH.
5. Pověření organizátora zadávacího řízení, aby Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce odeslal následujícím podnikatelům:
- Tomáš Mikula, IČO: 60040459, 757 01 Valašské
Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Obora III 168/2,
- EMPEMONT s.r.o., IČO: 27772179, 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472,
- ELSPET s.r.o., IČO: 63489996, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem, Palackého 353,
- TBO s.r.o., IČO: 27979504, 330 27 Vejprnice, Družstevní 5,
- Lukáš Melka, IČO: 73107522, 751 27 Přerov XIII-Penčice, Dražka 163/31.
Z: Pavel Šafařík

Rada města ruší:

1943/R/190916: usnesení č. 1715/R/040716, kterým schválila záměr zřízení bezbariérového přístupu do kanceláře Stavebního bytové družstva
v Moravské Třebové u domu č. o. 23 na ul. Svitavské s tím, že podmínky provedení a financování stavby budou zpracované ve smlouvě o provedení stavby, která bude předložená radě města ke
schválení. Město se nebude finančně podílet na
realizaci záměru.
Z: Viera Mazalová

Rada města ukládá:

1944/R/190916: ředitelům:
- Sociálních služeb města Mor. Třebová,
- Kulturních služeb města Mor. Třebová,
- Základní umělecké školy Moravská Třebová,
- Základní školy Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres
Svitavy
- Základní školy Mor. Třebová, Kostelní náměstí 21,
okres Svitavy
- Základní školy Mor. Třebová Palackého 1351, okres
Svitavy
- I. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres
Svitavy (včetně odloučených pracovišť Boršov 102
a Sušice 52),
- II. MŠ Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres

Oslavy sportu ve městě
Oslava 60 let organizovaného sportu, resp. TJ Slovan, byla docela pompézní a všem návštěvníkům
ve sportovním areálu v ul. Nádražní se musela líbit. Sportovci si přišli zabojovat, zavzpomínat se
svými souputníky a starými přáteli, ostatní občané vše vzali jako relaxaci v příjemném odpoledni.
Celý den se bylo na co dívat. Fotbalisté připravili
turnaj přípravek, turnaj starých gard tří týmů (Slovan, Třebařov, Metra Linhartice), v němž prvenství získali domácí hráči. Odpolední fotbalovou
podívanou obstarali staří páni Slávie Praha, když
se střetli s legendami třebovského fotbalu. Přes nadějný vstup do zápasu nakonec domácí na soupeře
zvučného jména nestačili, nicméně i porážka 7:2
hráčům stála za prožitky. Na ledě v aréně REHAU

Usnesení rady města
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se mezitím shromáždil reprezentační výběr ČR starých pánů, včele s Hostákem, D. Pospíšilem, Nelibou, Janeckým ad. Ti svedli v exhibičním duchu
vyrovnaný duel (7:9) s HC Slovan. K výčtu sportovních zápolení se přiřadili stolní tenisté, když
početnému publiku nabídli exhibici extraligových
žena i mužů. Celá ta sláva se nemohla obejít bez
ocenění těch, kteří za posledních 60 let výrazně
zasáhli do sportovního dění jako hráči, trenéři či
funkcionáři. Příjemné odpoledne do večerních hodin završil koncert skupiny Revival Kabát a poté
vystoupení jevíčského Epicentra. Děti nadšeně
prožívaly závěrečný ohňostroj. Všichni zúčastnění se shodli, že oslava byla přínosným podnětem
pro rozvoj sportu v příštím půlstoletí.
(mt)

Svitavy (včetně odloučeného pracoviště Tyršova
548),
- Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové,
- Domu dětí a mládeže Moravská Třebová
jmenovat inventarizační komise, zpracovat plán inventarizace a vydat pokyny k provedení inventarizace majetku a závazků k datu řádné účetní závěrky,
tj. k 31.12.2016.
Z: Dana Buriánková
1945/R/190916: vedoucí odboru majetku města
a komunálního hospodářství svolat jednání zástupců
společnosti VN REAL s.r.o., se sídlem Moravanská
288/42a, Brno a zástupců Města Moravská Třebová
ve věci dalšího postupu řešení dodržování podmínek smlouvy o budoucí smlouvě č. OMM 58/14 ze
dne 15.08.2014, návrhu dodatku č. 3 této smlouvy a
uzavření vlastní nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod stavbou parkoviště na ul. Komenského,
které se nachází u stavby nového obchodního centra
Morava.
Z: Viera Mazalová

Rada města uděluje:

1946/R/190916: výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství podle obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č.
2/2016 pro akci dne 01.10.2016 na Knížecí louce.
Z: František Žáček

Rada města stanovuje:

1947/R/190916: platy následujícím ředitelům příspěvkových organizací města od 01.09.2016:
- Mgr. Petru Vágnerovi
- Mgr. Jaroslavě Skácelíkové
- Haně Kotoulkové
- Magdě Srncové
- Mgr. Lence Greplové
v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
V Moravské Třebové 19. 9. 2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Program činnosti
Klubu českých turistů
1. 10. Cykloturistický výlet do Biskupic
na Biskupické kaléšek v délce cca 50 km.
Sraz zájemců v 10 hod. u autobus. nádraží.
Zajišťuje: P. Harašta
8. 10. Autobusový zájezd na Burčákový
pochod. Putování osadou vinných sklepů
Šidleny u Milotic, s možností pokračovat
v pochodu směrem Dubňany a dále do Mutěnic v délce cca 15 km. Odjezd přihlášených zájemců v 7 hod. od autobusového
nádraží. Jízdné pro členy odboru KČT 150
Kč, pro ostatní 200 Kč. Zajišťuje: H. Kopřivová
12. 10. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 19 hod. Příprava programu na listopad 2016.
22.-23. 10. Školení vedoucích turistiky v Poličce. Zajišťuje programová rada
OV KČT. Zahájení v 9:00 hod., ukončení
v 16:00 hod.
23. 10. Pěší vycházka s turisty z V. Opatovic do okolí V. Opatovic v délce cca 10
km. Sraz v 8:35 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8:40 hod. Zajišťuje: V. Komárková
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz

Sport
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Kunčinský Powerman
Duatlonový závod zařazený jako šestý díl seriálu
Cykloman 2016 hostili kunčinští Čerti, kteří se chtěli náležitě předvést pořadatelsky i v pelotonu. Jako
vždy měl dostatečný náboj. Na startu byla obvyklá
sestava bikerů, mezi nimiž nechyběla esa této disciplíny odjinud. Celkově bylo na startu i v cíli evidováno 44 bikerů. Od 13:30 se cyklisté houževnatě rvali
s náročnou tratí 14 km bike, 3 km běh a14 km bike.
Žádný z favoritů nepropadnul, třebaže musel však
o vítězství tvrdě zápolit s mladíky (Kobelka, Jansa,
Dopita). Po stereotypním úvodu, kdy všichni měli
ještě dostatek sil a úsilí uspět, se tlupa bikerů postupně rozdělovala. Závěr zcela režíroval host z Brandýsa
nad Orlicí Lukáš Kopecký, jehož zkušenosti rozhodly v jeho prospěch v boji s domácími duatlonovýni
experty (Kvapil, Rotter, Pocsai, Kadidlo, Štěpař).
Pořadí: 1. Kopecký Lukáš, 2. Kvapil Jiří, 3. Rotter
Michal, 4. Pocsai Sandor, 5. Kadidlo Jiří, 6. Štěpař
Petr, 7. Doležel Josef, 8. Smékal Filip, 9. Hotař Jiří,
10. Kobelka Martin.			
(mt)

Babí léto

Více než padesátka cyklistů (56) se postavila na start
sedmého dílu seriálu Cykloman 2016, jímž bylo Babí
léto. Padesátikilometrová trať v okolí města zavedla
účastníky lesem pod Hřebečským pohořím ke Křenovu, poté vrstevnicí až na mladějovské hradisko,
odtud do cíle na stadionu TJ Slovan. Bikeři zápolili zcela tvrdošíjně, neboť mnozí doplňují chybějící
závody a body. Polovinu trasy absolvovala pospolu
dvacítka těch nejlepších. Poté zavelel k frontálnímu
útoku Dušan Orálek, jemuž v dalším průběhu stačil
už jen zkušený lídr seriálu Michal Rotter. Ten byl
v závěrečném finiši o pouhou sekundu úspěšnější.
Sekundové až minutové ztráty si připsali ostatní, nicméně spokojeni byli všichni, někteří umístěním a posílením šancí na konečný úspěch, další svou účastí.
„No, dojela jsem poslední, ale i to se počítá. Babí
léto rozhodně nezklamalo,“ konstatovala v cíli Dita
Rolencová. Pozornost v pelotonu na sebe soustředil také extřebovák Zdeněk Orner (1956) ze Zlína,
mj. vítěz kategorie M4. „Rád se do Třebové vracím,
prožil jsem tu 23 let. Babí léto nikoho nezklamalo, já
vlastně dobře potrénoval na prosincový World championship Exterra na Havaji, při němž oslavím své
narozeniny.“ (sestra havajského Ironmana - nejtěžší
xterra na světě)
Z výsledků
50 km - (56 závodníků)
1. Rotter Michal (M3) 50 km 1:46:37
2. Orálek Dušan (M2) 1:46:38
3. Drábek Zdeněk (M2, Lanškroun)) 1:47:52
4. Potůček Šimon (J, Brno Bike 04) 1:47:53
5. Kvapil Jiří (M1, CK Slovan) 1:47:55
6. Pocsai Sandor (M3, Čerti Kunčina) 1:48:01
7. Doležel Josef (M3) 1:50:42
8. Štasta Libor (M3, Brno Bike 04) 1:50:43
9. Němčík Martin (M2, M. Třebová) 1:53:10
10. Hotař Jiří (M2, Čerti Kunčina) 1:53:46
Stav po 7. závodech seriálu Cykloman 2016 (dosud se alespoň jediného podniku zúčastnilo 179 závodníků)
Celkově (bez rozdílu kategorií)
1. Rotter M., 2. Doležel J., 3. Kadidlo J., 4. Sedláček
T., 5. Kobelka M., 6. Jansa Dominik, 7. Štěpař P., 8.
Kvapil J., 9. Pocsai S., 10. Antl K.
M1: 1. Kvapil J., 2. Smékal F., 3.Schön M.
M2: 1. Kadidlo J., 2. Gečňuk L., 3. Krikl P.
M3: 1. Rotter M., 2. Doležel J., 3. Sedláček T.
M4: 1. Schneider L., 2. Pustina F., 3. Krejčíř K.
Z1: 1. Doleželová M., 2. Bílková E., 3. Srncová T.
Z2: 1. Rolencová D., 2. Schneiderová B., 3. Lhotská J.
J: 1. Kobelka M., 2. Jansa D., 3. Široký Š.
ZJ: 1. Dulajová J., 2. Obstová K., 3. Šestáková A. (mt)
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Cyklistika je sport nejen plný adrenalinových zážitků, ale též velmi ošidný a zrádný. Přesvědčil se o tom
Leopold Konig jr., profesionální jezdec stáje SKY,
když během jediné etapy se rozplynuly jeho sny na
životní úspěch - podium na Vueltě 2016 a „černý
den“ zhatil jeho plány přesvědčit skeptiky o aktuální formě, která se promítla na olympiádě v Riu do
11. místa v časovce. Jiná cyklistická persona z města, kadetka Markéta Hájková, naopak slavila radostně dvojnásobný úspěch na nedávném MČR kadetů
a žáků. Po trojnásobném triumfu v roce 2014 získala
nyní titul šampióna ČR 2016 v časovce (Sedlčany),

druhé zlato vybojovala v silničním závodě v Kamýku nad Vltavou na trati dlouhé padesát kilometrů.
Tč. jezdí za SKP Duha Fort Lanškroun. Kromě toho
zvládla o prázdninách Markéta také dva zahraniční
drapáky. V polském Zakopané nechyběla při Tour de
Pologne women. Úspěšněji dopadl 6etapový závod
ve švédském Tidaholmu. Po loňském čtvrtém místě
se podařilo Markétě získat žlutý trikot za vítězství.
„Etapový závod ve Švédsku byl pro mne velkou zkušeností a možností porovnat se s mezinárodní konkurencí. Byl to také nejdelší a nejtěžší etapový závod,
který jsem doposud absolvovala.“
(mt)

Třebovský sportovec na Mont Blancu
Na přelomu srpna a září, mezi fotbalovými zápasy
KP, jeden z aktivních sportovců (fotbalista SKP Slovan, hokejista HC Slovan, futsalista Šakalího hněvu)
Tomáš Novák „zafušoval“ do jiného sportovního odvětví. Vystoupal na samotný vrchol Alp a zdolal nejvyšší horu západní Evropy Mont Blanc 4810 m. n. m.

Lezení až 50 % svahů, trhliny, laviny, převisy, to vše
jej čekalo na „cestě tří vrcholů“, kterou si ke zdolání
Mont Blancu zvolil. Tato cesta vedla přes hory Aiguille du Midi, Mont Blanc du Tacul a Mont Maudit. Nevídaný čin dle svých slov by doporučil všem, kteří si
chtějí posílit sebevědomí, odvahu a pevnou vůli. (mt)

Hokejisté znovu na ledě
Nová hokejová sezóna je tady. Příprava na ledě začala koncem srpna prvním společným tréninkem. První utkání v přátelském duchu se uskutečnilo v rámci
oslav 60 let TJ Slovan. V atraktivním souboji se hokejisté střetli s veteránskými reprezentanty ČR (7:9).
Další domácí přípravné zápasy byly z technických důvodů (špatný led v důsledku horkého počasí) odloženy, venkovní prověřily nově se formující kádr týmu
zatím jen částečně. „Loňský mistrovský kádr by neměl
doznat velkých změn, zatím nikdo neoznámil, že nechce za Slovan hrát. Trenérsky je sezóna zabezpečena:
A tým - Čikl Igor, Juniorka - Kršňák Radek, Dorost
- Faltus Jaroslav, Žáci st., ml. - Klacl Jan. Přípravka
- Černý Miloš ad. Posily pro nadcházející sezónu jsou

Podzim je plný sportu

samostatná kapitola. Hráči jsou rozjednáni na všechny posty, takže se vyjednává s gólmanem, obránci
i útočníky. Jména budeme postupně odtajňovat podle
toho, jak budou nastupovat v přípravě. Hracím dnem
na domácím ledě bude nově čtvrtek namísto středy,“
prozradil manažer Pavel Kršňák. Start nejvyšší soutěže mužů je naplánován na neděli 2. října. Oficiální
rozpis zápasů všech týmů (přípravka, žáci, dorostenci,
dospělí) lze nalézt na www.hcslovan.com.
(mt)

Fotbal
1. 10.

Říjen ve sportu
16:30 Dorost - Ústí n/O
9:30 Žáci - Choceň (KP)
13:00 Žáci - Borová (OP)
16:30 B muži - Březová n/Sv.
16:00 Muži C - M. Trnávka
(hřiště St. Město)
14:00 A muži - Česká Třebová
9:00 turnaj čtyř (přípravka)
16:00 B muži - Jaroměřice
13:30 Dorost - Litomyšl
10:00 Žáci - Hradec n/Sv. (OP)
15:30 Muži C - Mladějov
(hřiště Staré Město)
15:30 A muži - Polička
12:00 Dorost - Prosetín
14:30 B muži - Linhartice

Léto považované a „okurkovou sezónu“ sportu skončilo. Lidé trávili čas vesměs u vody, na turistických
výletech, klasický sport se objevil výjimečně. Tradiční soutěže měly přestávku, s příchodem podzimu se
situace zcela proměnila: v babím létě jsou nejaktivnější cyklisté, zahájily nové ročníky fotbalu, vrcholí
příprava hokejistů, ke startům se chystají volejbalisté, stolní tenisté, futsalisté. Úspěchy plně prožívají
atleti - to vše jsou současné průvodní atributy šedesátileté cesty TJ Slovan ve městě.
(mt)

9. 10.
15. 10.

Fotbalisté míří vzhůru

23. 10.
29. 10.

Fotbalové soutěže nového ročníku 2016/2017 jsou
již v plném proudu. Přes rozpačitý úvod hráči SKP
Slovan v dalším průběhu naplňují představy a sliby
výboru a svých realizačních týmů a po řadě vítězství
se posouvají do horních pater tabulek. Muži A mají
za sebou již tři cenná vítězství (Přelouč, Chrudim
a Svitavy) a dostatek sebedůvěry. V budoucnu lze
předpokládat ještě výraznější posun vzhůru. Průběžné pořadí: 7. místo: 5- 3 - 0 - 2 12:6 8 bodů
Suverénně ve své nováčkovské jízdě okresním přeborem pokračuje B tým dospělých. Přes jedinou nečekanou porážku (Janov) je stále v popředí. Průběžné
pořadí: 2. místo 5- 4 - 0 - 1 8:3 12 bodů.
Dorostenci po generační obměně získávají jistotu,
střídají výhry s prohrami a body prozatím stačí na
střed tabulky. Průběžné pořadí: 9. místo 4 2 0 2 10:8
7 bodů
Start do nové sezóny krajského přeboru zatím vítězstvími šperkují žákovské týmy. Starší: 2. místo: 6 - 5
- 0 - 1 21:15 15 bodů. Mladší: Průběžné pořadí: 1. místo: 6- 6 - 0 - 0 - 19:9 18 bodů. Zahájily rovněž soutěže
OP žáků a KP přípravek. Informace příště.
(mt)

Hokej
2. 10.
17:00 HC Slovan M. Třebová HC Spartak Choceň
9. 10.
17:00 HC Slovan M. Třebová HC Chrudim
13. 10. 19:00 HC Slovan M. Třebová HC Litomyšl
19. 10. 19:00 HC Slovan M. Třebová HC Světlá nad Sázavou
30. 10. 17:00 HC Slovan M. Třebová HC Spartak Polička
Cyklistika
2. 10. Silniční časovka jednotlivců - 7. závod seriálu Cykloman 2016. Start v Boršově, směr Březina a zpět. (30 km)
15. 10. Vysák 2016 - 8. závod seriálu Cykloman. Start v 14:30 na Vysokém Poli
(směr Dětřichov u Svitav), ve spolupráci
s Bike klub Svitavy (SCS Mirva). Případné změny či doplnění na www.cykloman.cz

2. 10.
8. 10.

22. 10.
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Tři tituly z Mistrovství ČR v lyžování na trávě
Sportovní areál Klínek v Předklášteří hostil začátkem září Mistrovství ČR v travním lyžování.
Na velmi tvrdé kvalitně připravené trati si to ve
dvou víkendových dnech rozdala kompletní domácí špička se závodníky z Německa, Rakouska
a Slovenska, o sady medailí ve třech tradičních
disciplinách (slalom, obří slalom, super-G). TJ
Slovan M. Třebová měla svá želízka v ohni hned
v šesti kategoriích. Mezi muži se na start postavil Lukáš Kolouch, v úvodním obřím slalomu
prokázal skvělou formu a vybojoval primát.
Skvělé výkony mohli diváci sledovat v kvalitně
obsazených žákovských kategoriích. Travní lyžaři ze Slovanu již ve své páté sezóně patřili ke
spolufavoritům. Starší žákyně ovládla Šárka Abrahamová, která obhájila titul z loňského šampionátu a stala se mistryní ČR. Další dvě medaile

za druhé respektive třetí místo si odvezla dvojice starších žáků Vojtěch Krejčí a Jan Kašický.
Výborně zajeli i dva mladší žáci Jakub Dostál
a Tomáš Jarůšek, když skončili na 4. a 5. místě.
Druhou zlatou medaili si odvezla Šárka Abrahamová v superobřím slalomu. Ze stříbrné medaile
v kategorii přípravka se radoval Matěj Kašický.
Vojtěch Krejčí a Jan Kašický znovu brali stříbro a bronz. Devátou medailí pro Slovan uzavřel
stříbrný muž Lukáš Kolouch moravskotřebovský medailový účet z prvního dne. V neděli pokračovala medailová žeň třebovských závodníků. Ve slalomu Matěj Kašický zopakoval stříbro
ze sobotního odpoledne. V kategorii předžačky
vybojovala Natálie Kasalová bronz. Pro medaili za třetí místo si při závěrečném ceremoniálu
přišel také mladší žák Jakub Dostál. Starší žáci

Shrnutí motokrosové sezóny Lukáše Komprdy
Závodník odpovídá na otázku, jak hodnotí letošní sezónu, která se pomalu blíží ke konci?
Letošní sezónu hodnotím vcelku pozitivně, protože jsme ji pojali bez větších stresů a odjeli závody, které jsme chtěli. Na začátku sezóny jsme sice
měli v plánu odjet znovu kompletní Mezinárodní mistrovství Rakouska, ale těsně před prvním
mistrákem v Paldau jsem si znovu vyhodil rameno, takže jsem se nemohl zúčastnit. Nakonec
jsme se rozhodli, že rakouské mistrovství vynecháme a pojedeme závody jen u nás a k tomu se
budeme zúčastňovat závodů i v downhillu. Nyní
jedu celý seriál CRC - crossracingu, protože
jsem slíbil svému kamarádovi Lubovi Crhovi, že
ho tento rok budu trénovat a připravím na tento
seriál, kterého se chtěl letos zúčastnit, takže společně trénujeme a já mu radím s technikou jízdy,
ukazuji nejvhodnější stopy, atd. Musím říci, že se
nám příprava vcelku povedla, protože na to, že
to byla Lubova první MX sezóna, tak se ukázal
velmi dobře. Ve své kategorii hned první závod
v Mohelnici vyhrál, takže jsme byli velmi rádi
a překvapeni. V průběhu sezóny šňůra výher

Podzimní plavání
Zveme všechny, kteří máte rádi vodu, chcete si
vylepšit plavecký styl nebo jen máte volný čas
na bezplatné podzimní plavání, které se uskuteční v měsíci říjnu každé pondělí počínaje dnem
3. 10. (další 10., 17. a 24. 10.) v době od 15:00
do 17:00 hod. v bazéně II. ZŠ, ul. Palackého,
Moravská Třebová. Plavání proběhne pod dohledem zkušených záchranářů a lektorů VZS ČČK
Martina Švancary a Ivy Štěpánkové. Případní
zájemci hlaste se na těchto kontaktech: Martin
Švancara, tel. 732 744 387, e-mail: vzsmsletovice-kretinka@seznam.cz, Iva Štěpánková, tel.
603 589 591, e-mail: ivastepa@seznam.cz

Cvičení s Luckou
Začínáme od 1. 9. 2016
INFO: www.cvicenisluckou.cz
tel.: 605 832 014

stále pokračovala a zisk celkového vítězství byl
na dosah, ale bohužel v předposledním závodě
v Bělé u Jevíčka nešťastně přeskočil lavici až na
rovinu a odnesly to dva zlomené bederní obratle.
Přes zimu bude v klidu a potom se můžeme vrhnout na přípravu na další sezónu. Mně ještě letos
čeká odjet poslední závod CRC v Dalečíně, kde
kategorii PROFI celkově vedu, takže doufám, že
svoji šňůru výher potvrdím i tam a hlavně dojedu
ve zdraví. Dále se ještě také zúčastním strmého
vrchu v Chýnově, který pořádá místní motosport,
za který jsem závodil v rakouském mistrovství,
takže vždycky rád přijíždím na tento zábavný
enduro závod, který se koná vždy ke konci sezóny.

Atleti míří do 1. ligy
Rozhodující tečkou za druholigovou sezónou
AKMT bylo čtvrté, závěrečné kolo v Ústí nad
Orlicí (20. srpna). Jestliže třebovští měli šanci
bojovat o postup s entuziasmem sobě vlastním,
rozhodující kolo zvládli na výtečnou - suverénně jej vyhráli, v tabulce přeskočili dosud vedoucí Hvězdu Pardubice a jako vítězové skupiny
postoupili mezi republikovou elitu pro sezónu
2017. Celkem nasbírali rekordních 262,5 bodu.
2. liga muži skupina C
Výsledky: 1. Moravská Třebová 262,5, 2. Čáslav 210,5, 3. Ústí nad Orlicí 181, 4. Hvězda
Pardubice B 168, 5. Choceň 103, 6. Kolín B
Konečné pořadí: 1. Moravská Třebová 20, 2. Čáslav 19, 3. Hvězda Pardubice B 19, 4. Ústí nad
Orlicí 12, 5. Choceň 10, 6. Kolín B 2. „Je nám
jasné, že to nebude snadná záležitost konkurovat nejlepším českým atletům z velkých měst jako
Praha. Liberec a Jablonec, ale bylo by zbabělé
nevyužít tohoto historického úspěchu,“ komentoval Michael Havlík.
Také ženy AK Slovan se ve druholigové sezóně
zlepšovaly postupně kolo od kola a na závěr dosáhly na velmi pěkné třetí místo se ziskem 138
bodů a s minimálním odstupem za druhou Třebíčí, ačkoli zvítězily v jediné disciplíně (Monika
Havlíková ve skoku o tyči). V konečném pořadí
si tím zajistily lichotivou pátou příčku.
(mt)

Vojtěch Krejčí s Janem Kašickým byli potřetí na
stříbrném a bronzovém stupínku. Mezi staršími
žačkami se prosadila Terezie Steffanová, když
bezchybným výkonem získala stříbrnou medaili. Pro bronzovou si ve stejné kategorii dojela
Šárka Abrahamová. Matěj Kašický zopakoval
stříbro ze sobotního odpoledne. V kategorii
předžačky vybojovala Natálie Kasalová bronz.
Pro medaili za třetí místo si při závěrečném ceremoniálu přišel také mladší žák Jakub Dostál.
Starší žáci Vojtěch Krejčí s Janem Kašickým
byli potřetí na stříbrném a bronzovém stupínku. Mezi staršími žačkami se prosadila Terezie
Steffanová, když bezchybným výkonem získala
stříbrnou medaili. Pro bronzovou si ve stejné
kategorii dojela Šárka Abrahamová. Celkem
šestnáct medailí z Mistrovství ČR přivezli lyžaři TJ Slovan Moravská Třebová a potvrdili
tak skvělou formu v letošní sezóně.
Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Atleti v Brně
nezklamali
Republikové finále OVOV (Odznak zdatnosti
olympijských vítězů) zavedlo družstvo žáků-atletů II. ZŠ (a jednotlivce i z III. ZŠ) tentokráte
do Brna. Na modrém tartanu VUT obhajovali 2. místo z loňska. Soupeřům nic nedarovali,
stejně jako oni jim. V mnohém konečné pořadí
kopírovalo před zraky předních sportovců ČR
to loňské, takže lze hovořit o výborném počinu mladých atletů z Moravské Třebové, jejichž
spokojenost byla při vyhlašování zřejmá. „Dost
jsme si to užili, bohatý byl i doprovodný program.“ Zasloužený úspěch je výsledkem systematické přípravy ve škole; mnozí atleti se již
výrazně zapojují do aktivit AKMT.
Výsledky
Družstvo: 2. místo Hana Hájková, Kristýna
Škrabalová, Eliška Cedzová, Lucie Dolečková,
Martin Šmerda, Jan Žouželka, Martin Vrána, Lukáš Soukal
Jednotlivci: 1. místo: Hana Hájková (2002), 2.
místo: Eliška Cedzová (2003), 3. místo: Lucie
Dolečková (2005), 4. místo Natálie Kasalová
(2006), Jan Žouželka (2003), 5. místo Kristýna Škrabalová (2002). Další umístění: Martin
Šmerda (7.), Bruno Zeman (10.), Jan Šmerda (13.), Monika Cápalová (15.), Radek Cápal
(46.), Martin Vrána (55.), Lukáš Soukal (85.).
V soutěži se neztratili ani atleti-jednotlivci z III.
ZŠ: Janštová Aneta (8.), Podhorná Petra (10.),
Koblovský Jakub (11.)
(mt)

Cvičení pro rodiče s dětmi
Opět pokračuje cvičení pro rodiče s dětmi.
Začínáme 20. 9. v malé tělocvičně na II. ZŠ
ul. Palackého. Cvičení probíhá každé úterý
od 17-18 hod. a je určeno pro děti od 2 let.
Poplatek je 250 Kč na pololetí. Bližší info na
tel.: 737 817 696 Na Vaši účast se těší Míša
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