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S terminálem to myslíme vážně, máme za sebou první důležité kroky
místa pro autobusy, uzavřené parkování pro cca
40 kol. Prostor bude zabezpečen kamerovým
systémem, který bude napojen na pult Městské
police města Moravská Třebová. Pro efektivitu
využití projektu město Moravská Třebová zavede systém místní dopravy, včetně všech potřebných zastávek a točen na lince: železniční
stanice Moravská Třebová - autobusové nádraží - nemocnice - sídliště
Západní - průmyslová
zóna Západní, přičemž
tento systém místní dopravy bude plně respektovat návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků
směru Moravská Třebová
- Česká Třebová a opačně
a popř. i vybraných vlaků
směru Moravská Třebová - Chornice a opačně,
tak aby byl zajištěn návoz
a odvoz cestujících.
Podporu navrženému projektu vyjádřil ve zvláštním
memorandu Pardubický
kraj, je proto na místě věřit, že další cesta k jeho realizaci bude úspěšná a za
několik měsíců se za poStarostové obcí a měst Pardubického kraje se 20. října sjeli do Moravské Třebové,
moci evropských dotací
aby se dozvěděli novinky z oblasti samosprávy, i státní správy.
dočkáme nejen samotného
zkulturnění prostoru před
Mezi témata probíraná na setkání odborníků a představitelů samospráv patřily napřívlakovým nádražím, ale
klad otázka čerpání dotací z fondů EU, téma předcházení vzniku odpadu a odpadové
také změny režimu místní
hospodářství z pohledu praxe, či problematika trestněprávní a občanskoprávní odpoosobní hromadné dopravědnosti člena zastupitelstva obce a z ní vyplývající zákonné povinnosti. Účastníky
vy do modernější podoakce přivítal starosta Miloš Izák, který přednesl příspěvek o stavu současného straby. Dagmar Zouharová
tegického plánování rozvoje našeho města.
Foto: archív

První fází hodnocení, a to podmínkami přijatelnosti a formálních náležitostí prošel projekt výstavby dopravního terminálu v místě vlakového
nádraží v Moravské Třebové. Podle informací
Regionální rozvojové agentury Pardubického
kraje bude pro další kolo posuzování vhodnosti
projektu pro přidělení dotace následovat věcné,
bodové hodnocení projektu.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů,
souvisejících záchytných
parkovišť a parkovacích
domů v přímé návaznosti
na veřejnou hromadnou
dopravu jsou obsahem
projektů, které spadají do
Integrovaného operačního
programu s názvem Terminály. Jeho cílem je zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy. Město
v rámci uvedeného využilo možnosti a podalo
žádost o dotaci na výstavbu dopravního terminálu v přednádraží vlakové
stanice. O záměru jsme
informovali cca před rokem také v Moravskotřebovském zpravodaji.
Pro další přípravu terminálu bylo nezbytné získat
do vlastnictví města od
ČD pozemky a přilehlou
budovu, zpracovány byly
projekty na celkovou po-

dobu terminálu. Součástí projektu by měla být
úprava ulic Lanškrounská a Nádražní včetně
prostor v okolí železniční stanice Moravská
Třebová, vybudovány přístupové komunikace a potřebné zpevněné plochy, výstupní a nástupní zastávka pro autobusy, velkokapacitní
parkoviště pro parkování cca 40 osobních automobilů s možností dalšího rozšíření, parkovací

Poprvé v historii města navštívil třebovskou radnici velvyslanec Vietnamské socialistické republiky. Stalo se
tak v pondělí 17. října u příležitosti
otevření OC Morava. Mimořádného
a zplnomocněného velvyslance J. E.
Truong Manh Sona s doprovodem přijal starosta Miloš Izák. Majitele a investory nové Moravy přijely podpořit
významné vietnamské osobnosti obchodu a politiky působící v ČR. Vedení
radnice kladně hodnotí seriózní přístup vietnamských podnikatelů, kteří
projevili při procesu výstavby a samotného dokončení díla velkou vstřícnost a pochopení pro požadavky města
a legislativy a při samotném otevření
objektu nezapomněli ani na poděkování městu za spolupráci. Foto: archív
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Máte již zkontrolovaný spalovací zdroj na pevná paliva?
Povinnost zajistit provedení této první kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje je provozovatel do 31. 12.
2016. Provádět ji musí jednou za 2 kalendářní
roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od něj
udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě
(dále jen „odborně způsobilá osoba“). Povinnost
je dána zákonem o ochraně ovzduší pro provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tep-

la pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této
kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Seznam odborně
způsobilých osob k provedení této kontroly, je
zveřejněn na webových stránkách jednotlivých
výrobců zdrojů.
Obecní úřad s rozšířenou působností může tedy
od 1. 1. 2017 požadovat předložení dokladu

Ceny Pardubického kraje ovlivníte i vy
Do 31. prosince 2016 lze podávat nominace za
rok 2016 s vyhlášením v roce 2017. Ocenění
Pardubického kraje je významným osobnostem
udíleno od roku 2014. Laureátům těchto ocenění
kraj vyjadřuje uznání významným osobnostem,
kolektivům nebo právnickým osobám, které se
zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Ceny se
také v aktuálním ročníku udílejí ve třech kategoriích:
Za zásluhy o Pardubický kraj - nejvyšší ocenění kraje je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které
svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se o něj jinak mimořádně zasloužily.
Cena Michala Rabase za záchranu - je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o záchranu
života, zdraví nebo dalších významných hodnot.
Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při
dosažení pokroku ve zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.
Cena médií - ocenění pro osobnosti, které na základě vlastního uvážení mediální partneři Pardubického kraje.

Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje
lze elektronicky na webovém formuláři na stránkách Puk kraje, na e-mail: oceneni@pardubickykraj.cz, nebo písemně na vyplněném formuláři
poslat na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou:
Ocenění Pardubického kraje (https://www.pardubickykraj.cz/navrh-nominace-na-udeleni-ceny-pardubickeho-kraje/75773/navrh-nominace-na-udeleni-ceny-pardubickeho-kraje).
Ceny uděluje kraj také in memoriam. O udělení
cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje.
(zr)

o provedení této kontroly. Porušení, resp. nedodržení této povinnosti je podle zákona o ochraně
ovzduší přestupkem, za který může obecní úřad
obce s rozšířenou působností uložit pokutu do
výše 20 tis. Kč. Odbor životního prostředí MěÚ

Adventní trh se blíží
Milí spoluobčané, letos opět připravujeme pro
nás všechny adventní trh spojený s kulturním programem a rozsvícením vánočního stromečku. Trh
se bude konat na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové v neděli dne 27. 11. Ve vestibulu
radnice bude probíhat od 10 hodin drobný prodej
vánočního zboží a souběžně s ním na náměstí velký adventní trh. Trh bude doprovázen kulturním
programem, který pro nás připravili moravskotřebovští umělci. V odpoledních hodinách nás tedy
potěší svým vystoupením žáci gymnázia, senioři
z domova důchodců, žáci základní umělecké školy a pěvecký sbor Fermáta. Vánoční stromeček
se rozsvítí v 17 hodin, pak bude ještě pokračovat krátký program. Občerstvit se můžete nejen
u stánků, ale i v místních podnicích, jejichž majitelé v tuto adventní neděli otevřou své provozovny. Těšíme se na Vás, přijďte nasát vánoční
atmosféru a užít si začátek adventu společně.
Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Máme v zastupitelstvu kraje své osobnosti
Tři lidé z našeho města získali tolik hlasů
v krajských volbách, aby mohli pro příští čtyři
roky zasednout do křesel zastupitelstva Pardubického kraje: Lenka Jurošková (ČSSD),
Miroslav Jurenka (ANO), Hana Horská
(KSČM). Celkem kandidovalo z Moravské
Třebové 19 osob, z toho nejvíce za ANO 2011
(5) a KSČM (4). Po dvou kandidátech měly
ČSSD, TOP 09, STAN a Ne ilegální imigraci,
jednoho ODS.

Volební účast v Moravské Třebové vyšplhala na 31,15 %, přičemž v oblasti přebíracího
místa Moravská Třebová byl průměr účasti 30,70 % voličů. Z třebovských volebních
okrsků nejmenší voličskou účast vykázala oblast vnitřního města, kde ve volebním okrsku
č. 11 odvolilo pouhých 16,89 % oprávněných
voličů. Oproti zbytku kraje měla Třebová
vyšší procento platných hlasů (98,73 oproti 98,23 % v rámci Pardubického kraje). (zr)

Zhodnocení sezóny v Turistickém informačním centru Moravská Třebová
Letošní turistická sezóna, která trvá v našem TIC
od 1. 5. do 30. 9., byla velmi úspěšná. Informační centrum navštívilo celkem 7378 návštěvníků,
z toho 344 zahraničních návštěvníků. Zaznamenali jsme nárůst zahraničních návštěvníků z různých koutů světa. To, že největší počet těchto
návštěvníků je německých, je pro Moravskou
Třebovou samozřejmostí. Ale nejen oni hledají
v našem městě své předky. Také jsme se setkali
např. s milou italskou rodinou, jejichž prarodiče
zde žili a hledali dům, ve kterém bydleli. Velkou zajímavostí byla i návštěva turistů z Mexika, kteří objížděli velká města České republiky
a v Olomouci dostali tip na náš krásný renesanční zámek. Zřejmě kvůli uprchlické krizi narůstá i počet domácích, českých, turistů, obzvlášť
rodin s dětmi. Velkým lákadlem je pro ně nejen
muzeum s mumií egyptské princezny, ale zámek
se zajímavými expozicemi jako Alchymistická
laboratoř nebo Středověká mučírna a v neposlední řadě rozhledna Pastýřka, Křížový vrch
a Hřebečské důlní stezky. Jako suvenýr si z našeho města potom mohou u nás zakoupit turistické vizitky, známky, magnety, keramiku a mnoho
dalšího.
Turistické informační centrum neslouží jenom
turistům, ale jsme tady i pro naše občany. Na-

bízíme služby kopírování, skenování, laminování, veřejného internetu či vyhledávání autobusových a vlakových spojů. Již třetím rokem
prodáváme vstupenky na akce ze sítě Ticketportal a také prodáváme mezinárodní jízdenky autobusové dopravy RegioJet. Máme zde
každý měsíc zpravodaje nejen Moravské Třebové, ale vždy i z okolních obcí. Na Vánoce

Kinokavárna
v domově pro seniory

Není nad to, udělat z obyčejného říjnového
odpoledne neobyčejné. Třeba ho strávit v kinokavárně. Nad šálkem dobré kávy, u filmu
Na stupních vítězů, a se vzácným hostem.
Naše pozvání přijal Alois Bílek, taneční mistr, stepař, sportovec a životní optimista. Přivedl s sebou svoji taneční partnerku slečnu
Michaelu. Obdivuhodné bylo jeho vystoupení v jeho úctyhodném věku. Viděli jsme
ukázku hip hopu, rokenrolu i stepu. Taneční kreace proložil i zajímavým vyprávěním.
Tímto ještě jednou našim hostům děkujeme
za příjemně strávený čas. Realizační tým

připravujeme balíčky s různými propagačními
předměty města, kterými budete moct obdarovat své blízké.
Naše informační centrum se zapojilo do hodnocení kvality služeb pomocí mystery shoppingu. TIC je hodnoceno z pohledu běžného
zákazníka, který se přijde informovat. Hodnotí
se exteriér a interiér TIC, první dojem zákazníka (příjemnost prostředí, rychlost obsloužení),
profesionální vystupování pracovníka, schopnost navrhnout řešení a jeho atraktivitu a v neposlední řadě aktivní přístup pracovníka. Tato
kontrola byla provedena 21. 7. pro nás s výborným výsledkem 97,6 %. Závěrem doufáme, že
se nám i nadále bude dařit, děkujeme za Vaši
přízeň a přejeme příjemný podzim.
(TIC)

Poděkování
Mažoretky Střípky děkují Radě města Moravská Třebová za poskytnutí finančního
příspěvku na činnost. I nadále se budeme
snažit reprezentovat naše město na akcích
a soutěžích.
Za Střípky Eva Kalábová

Aktuality
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Lokální síťování v nástrojích sociálně právní ochrany dětí
v obci s rozšířenou působností Moravská Třebová
V lednu 2016 začalo Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovat projekt s názvem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní
ochrany dětí, který potrvá až do poloviny roku
2019. Do projektu je zapojeno celkem 11 krajů
s celkovým počtem 120 zapojených orgánů sociálně právní ochrany dětí, mezi nimi i Moravská Třebová. Cílem projektu je podpora výkonu
sociálně právní ochrany dětí na všech úrovních,
celkové zefektivnění práce všech klíčových

aktérů systému práce s ohroženými rodinami
a dětmi, zjišťování kvalitních statistických dat
nutných pro výkon sociálně právní ochrany, podpora a rozvoj náhradní rodinné péče a nastavení
celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků na OSPOD. V zapojených regionech proběhnou analýzy a podpora
rozvoje služeb pro ohrožené rodiny. Více informací o projektu je možné najít na stránkách
www.pravonadetstvi.cz. Lokální síťař se bude na

území ORP Moravská Třebová podílet na tvorbě
lokálních plánů, koncepcí a strategií. Nedílnou
součástí práce bude také spolupráce při komunitním plánování. Práce lokálního síťaře zahrnuje
síťování a podporu služeb v území bez ohledu
na rezortní či legislativní příslušnost, tedy služby jak sociální, tak například služby poskytované v rámci pověření, služby z rezortů školství,
zdravotnictví nebo třeba preventivní služby, komunitní aktivity atd. Kamil Litvik, lokální síťař

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 2016
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 253 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 30. 9.
2016 evidováno 10 368 občanů.
(zr)

Úpravy kotelen

Obyvatelé Sluneční se dočkají zlepšení životního prostoru
Dvojí setkání odborníků s obyvateli ulice Sluneční se konalo v uplynulém měsíci za přítomnosti představitelů města. Důležitými účastníky jednání byli projektant a zástupci firem řešících
technické sítě, které ve Sluneční ulici doznají v brzké době zásadní rekonstrukce. Mezi tyto plánované zásahy patří skrývka povrchu přilehlé komunikace, s tím spojený nový, zřejmě živičný
povrch, ale především nové kanalizační přípojky. Po skončení technických úprav by měla následovat mimo jiné také úprava okolní plochy veřejné zeleně. S tím se zřejmě bude pojit kácení
dnes již vzrostlých smrků, které stíní do bytů obyvatelům domovního bloku, jehož se budoucí
změny zásadně dotknou, tedy domů s čísly popisnými 35, 37 a 39 vnitrobloku Sluneční. Za
vykácené jedince bude uložena náhradní výsadba, přičemž žádost o pokácení bude podávat
odbor majetku města, protože se jedná o majetek města.
Z druhé říjnové schůze s obyvateli dotčených bytů také vyplynulo možné řešení ukládání komunálního odpadu, které by měly zajistit dva boxy umístěné při vjezdu a výjezdu z bloku. Parkování
aut je navrženo šikmé ke komunikaci, v místě, kde dnes rostou smrky bude navrženo také šikmé
parkování s mezerou vyplněnou zelení. Ve zpříjemněném prostoru by neměly chybět lavičky, či
celé posezení, což obyvatelé vnitrobloku také sami navrhují.
Foto: Dagmar Zouharová

Vážení odběratelé tepla, je to přesně rok, co váš
dodavatel tepla firma Martech holding, a.s., a Vytep, s.r.o., Uničov změnil svého majitele, kterým
je firma AHP 3T. Nový majitel se rozhodl investovat do moderní technologie v obou kotelnách.
V současné době probíhají instalace kogeneračních jednotek značky Caterpillar v kotelnách na
Západní a Svitavské ulici. Tyto jednotky zmodernizují tepelné hospodářství a jejich přínosem bude
hlavně stabilita ceny tepla na příští roky. V loňském roce došlo k výměně části teplovodních rozvodů, čímž došlo k dalšímu snížení ztrát. Všechny
tyto investice se nijak neprojeví ve zvýšení ceny
tepla, ale naopak naší snahou je zajistit maximální
spokojenost pro vás, pro naše zákazníky, kterých
si moc vážíme. Začátkem příštího roku bychom
vás chtěli pozvat do jedné z našich kotelen, kde
v rámci otevřených dveří budete moci vidět kogenerační jednotku v provozu a kde vám naši specialisté zodpovědí všechny vaše dotazy.
Miroslav Glacner, předseda představenstva, Martech holding, a.s. Roman Jusko, jednatel, AHP 3T

MUDr. Neužilová neordinuje
11. a 18. listopadu

Podzimní Výstava ovoce a zeleniny – vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé město
Členové místní organizace ZO ČZS
již tradičně připravili podzimní Výstavu ovoce a zeleniny pod aranžérským vedením Lukáše Kadlece.
Pečlivě připravili pěknou expozici,
do které bylo věnováno celkem 296
vzorků ovoce a 29 vzorků zeleniny. Výpěstky
poskytli pěstitelé z oblasti Moravskotřebovska, Jevíčska a z okolí Litomyšle. Celá výstava
byla nápaditě doplněna půvabnými tématickými obrázky dětí z místních škol.
Výstavu zahájil předseda ZO ČZS Moravská
Třebová Zdeněk Kadlec. Součástí zaháje-

ní výstavy bylo vyhlášení výsledků
soutěže Rozkvetlé město. V letošním roce bylo celkem 1060 soutěžících. Z tohoto počtu bylo pořízeno
a hodnoceno 202 fotografií. Komise
vyhodnotila 14 nejhezčích rozkvetlých objektů. Ceny pro vítěze věnovalo Zdravé město Moravská Třebová. Zvláštní ocenění
bylo předáno zástupcům Soc. služeb Moravská Třebová za netradiční nápad – „zahrádku
na kolečkách“, tj. záhon květin na speciálně
upraveném stole, který může sloužit imobilním občanům.

Výstavu ovoce a zeleniny navštívilo více než
950 zájemců nejen z Moravské Třebové. Na
výstavě bylo možné zakoupit výrobky z dílny
Speciální základní školy Moravská Třebová
a z Andělského obchůdku – Oblastní charity
Moravská Třebová.
Děkujeme všem, kteří jakkoli přiložili ruku
k dílu pro zdárný průběh výstavy i soutěže
Rozkvetlé město. Velké díky patří panu Zdeňku Kadlecovi, který Výstavě ovoce a zeleniny
a soutěži Rozkvetlé město věnoval nezištně
velkou část svého volného času.
Lišková Ludmila, koordinátorka Zdravého města
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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.

Město Moravská Třebová ve spolupráci s Pardubickým krajem,
Občanskou poradnou Pardubice a Moravskotřebovskou univerzitou 3. věku
Vás srdečně zvou na
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Téma:

Dluhová problematika
a nekalé praktiky některých prodejců a další

Jste srdečně zváni

v úterý 22. 11. 2016 v 14:30 hodin v kinosále muzea

TECHNOhrátky v Moravské Třebové
Nadšení z laserové pistole, ale také útěk před
přebalováním dítěte
Jedenácté letošní zastavení TECHNOhrátek
Pardubického kraje v Integrované střední škole
Moravská Třebová navštívilo 155 žáků z 8. a 9.
tříd z devíti základních škol ze Svitavska a Orlickoústecka. Přilákal je sem velice pestrý výběr
vyučovaných oborů z oblasti stavebnictví, gastronomie a služeb, s nimiž se seznamovali prostřednictvím atraktivních aktivit. Flambovalo se
například ovoce, připravovala obložená vejce,
prováděly se vruty do dřeva a také se střílelo na
terč z laserové pistole. V průběhu slavnostního
zahájení však školáci nejprve odměnili bouřlivým potleskem náměstkyni hejtmana Pardubického kraje Janu Pernicovou, která před čtyřmi
roky stála u zrodu tohoto projektu. Po osmi letech nyní končí ve funkci radní zodpovědné za
školství, kulturu a památkovou péči, a tak se
v Moravské Třebové s TECHNOhrátkami loučila. „TECHNOhrátky jsou akce, která kromě
podpory technických a odborných profesí umožňuje školákům, aby pomocí praktických činností
detailně poznali konkrétní nabídku vyučovaných
oborů i možnosti svého budoucího uplatnění.
Projekt bude pokračovat také v příštím roce
a zahrne i další střední odborné školy v regionu,“ uvedla náměstkyně Jana Pernicová.
Starosta doporučil obor kuchař-číšník
Po slavnostním zahájení zamířili žáci na šest
připravených pracovišť. Na většině z nich na
ně čekaly velice praktické činnosti, které nepochybně uplatní i v pozdějším životě. V oboru
klempíř se učili zatloukat hřebíky a provádět
vruty do dřeva, u pokrývačů si vyzkoušeli práci
se skládanou krytinou, mezi kuchaři a číšníky
se pustili do přípravy obložených vajec. A také

flambovali ovoce, vyřezávali speciálním nožem
jablka nebo vyráběli papírová přání. „Osobně
bych se přimlouval za to, abyste si vybrali především obor kuchař-číšník. V restauračních
zařízeních i v našem městě je často nedostatek kvalifikovaného personálu a také se vyskytují problémy s jeho kvalitou. Obecně je však
v regionu málo dobrých řemeslníků, proto ten,
kdo si v Integrované střední škole v Moravské
Třebové zvolí některý z oborů, bude to pro něj
určitě dobrá volba,“ motivoval žáky starosta
města Miloš Izák. Dvě z připravených aktivit
však vyvolaly mezi účastníky TECHNOhrátek
neobvyklý rozruch a pozoruhodné reakce. Ke
střelbě z laserové pistole na terč se v rámci prezentace nově otevřeného oboru bezpečnostně
právní činnost chlapci jen hrnuli, při návštěvě
stanoviště sociálních služeb však mnozí prchali s úlekem v očích. „Jedním z úkolů zde totiž
bylo přebalování miminka! Zatímco dívky rychle překonaly počáteční ostych, kluci se spíše
schovávali, i když také zde se nakonec nechali někteří nahecovat. Cílem určitě nebylo perfektní zvládnutí této činnosti, ale spíš připomenutí toho, že péče o dítě je náročná záležitost.
Chlapci si ale všechno vynahradili při střelbě
– z jejich profesionálních postojů i držení zbraně bylo vidět, že to mají nakoukané z akčních
filmů,“ popsal průběh zajímavých stanovišť
Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky. Soutěž manuálních aktivit bodovanou učiteli odborného výcviku vyhrálo družstvo Základní školy Nádražní z České Třebové,
ve vědomostním kvízu obsadili první příčku
žáci Základní školy Brněnec. Více informací
o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.
Vladimír Zemánek,
manažer projektu TECHNOhrátky

Vaše postřehy

Hřišť nám ubývá
Bydlím v Dukelské ulici. Tato a přilehlé ulice
mívaly v minulosti několik dětských hřišť nebo
aspoň koutků s hracími prvky pro malé děti. Už
hezkou řádku let je nemají. Zanikly postupně
z různých, ne zcela zřejmých důvodů. Zchátralá hrací zařízení byla odstraněna, avšak nebyla
již nikým obnovena. Zůstal jen pouhý trávník.
Město se o obnovu hřišť nepostaralo a obyvatelé na tento stav rezignovali. První příklad: v Tovární ulici před třiceti lety takové zařízení pro
děti bylo. Už dlouho není, třebaže ze setrvačnosti technické služby v letácích, kde každoročně
oznamují mobilní svoz odpadu, určují polohu
přistavené vlečky na odpad jako „u hřiště“. Podobně v Dukelské ulici uvádí leták jako místo
pro mobilní sběr „naproti kurtům“. Dnes už ty
bývalé kurty nikdo neudržuje, zarůstají plevelem. Přitom právě místo nich by zde mohlo být
zřízeno dětské hřiště, neboť jde o klidné, bezpečné místo. Do třetice: vedle gymnázia, v tzv. malém parku, by takové dětské hřiště klidně mohlo
být. Technické služby tady nedávno zřídily tzv.
Luční lázně. Název zní atraktivně, avšak je tam
jen trávník a několik laviček, podobně jako ve
vedlejším velkém parku u muzea. Tento nově
upravený prostor je dospělými jen velmi mizivě
využíván a děti nemají, čím by se zde zabavily.
Na celém sídlišti - čtvrti Dr. Janského také nenajdete jediný plácek s pískovištěm nebo prolézačkami pro drobotinu. Po otevření in-line dráhy
na Knížecí louce jsme zaznamenali slib městských představitelů, že na prázdných plochách
by měla přibýt i hrací zařízení pro malé děti.
Zatím se tak nestalo. Od představitelů města
bychom rádi slyšeli, zda s tímto stavem mohou
a chtějí něco udělat.
J. Strouhal

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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, Městská policie Moravská Třebová má zřízenou bezplatnou
tísňovou linku 156. Bohužel tato linka nefunguje z mobilního telefonu, ale pouze
z pevné linky. Správce mobilní sítě není
schopen technicky zajistit, aby volání z mobilního telefonu uskutečněné z katastrálního území Moravské Třebové bylo spojeno
na hlídku Městské policie Moravská Třebová. Hovor na linku 156 uskutečněný z mobilního telefonu je spojen na nejbližší telefonní uzel, a ten se nachází ve Svitavách.
Takže pokud voláte číslo 156 z mobilního
telefonu, dovoláte se na Městskou policii
Svitavy. Městská policie Svitavy sice toto
oznámení hlídce MP Moravská Třebová
předá, ale již zde dochází ke zpoždění. Toto
zpoždění často vzniká tak, že oznamovatel si neuvědomí, že volá do jiného města
a často uvede jen ulici, kde k něčemu do-

Zraněný muž na sídlišti
Hlídka MP přijala tel. oznámení z dispečinku RZS, že před domem na sídlišti v Moravské
Třebové je muž, který se pořezal na zápěstí, jehož je potřeba zabezpečit do příjezdu sanitního
vozu, který k němu vyjíždí ze Svitav. Na místě
hlídka nalezla muže, který měl řezné zranění na
zápěstí levé ruky. Hlídka městské policie muži

chází. Pokud je v Moravské Třebové i Svitavách stejná ulice, tak Městská policie Svitavy nejprve prověří vlastní ulici, a teprve
při zpětném kontaktování oznamovatele se
zjistí, že se jednalo o Moravskou Třebovou,
a oznámení je postoupeno hlídce Městské
policie Moravská Třebová. Takže pokud
potřebujete volat hlídku Městské policie Moravská Třebová z mobilního telefonu, musíte bohužel použít placené
telefonní číslo 604 611 973. Toto telefonní
číslo je na služební mobil hlídky Městské
policie Moravská Třebová. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít zpoplatněné
číslo Městské policie Moravská Třebová,
je možno použít bezplatnou tísňovou linku
Policie ČR 158.
Za minulé období přijala Městská policie
Moravská Třebová celkem 121 oznámení
od občanů.

poskytla první pomoc a provedla u něj dechovou
zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem. Po
příjezdu vozu RZS byl muž předán osádce vozu
RZS, která jej následně převezla na další ošetření
do nemocnice ve Svitavách.
Pomoc zraněnému
Přes Městskou policii Svitavy přijala městská
policie tel. oznámení o zraněném muži, který
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leží s jízdním kolem na jedné z ulic Moravské
Třebové. Po příjezdu na místo se zde nacházel
oznamovatel a ležící starší muž s odřeným obličejem a velkým hematomem na čele. Muž byl
dezorientovaný a špatně komunikoval. Hlídka
městské policie na místo přivolala vůz RZS a do
jeho příjezdu muži poskytla první pomoc. Během
poskytování první pomoci muž uvedl, že šel vedle kola, udělalo se mu nevolno a on upadl. Následně byl muž předán osádce vozu RZS, která
jej převezla na další ošetření do nemocnice ve
Svitavách.
Opilý muž vyhazoval věci z bytu
Městská policie přijala telefonické oznámení od
občana bydlícím na sídlišti, že z bloku panelových domů kde bydlí, někdo z balkónu vyhazuje
věci do ulice a na vozidla zaparkovaná na parkovišti. Po příjezdu na místo hlídka městské policie zjistila, že na ulici leží větší množství věcí
používaných běžně v domácnosti. Jednalo se
o židle, květináče, láhve, zeleninu, různé druhy
potravin a hrnce i s obsahem. Před domem bylo
zjištěno několik poškozených aut, která stála zaparkovaná na parkovišti u domu. Na místo byla
přivolána hlídka PČR, do jejího příjezdu se hlídka MP pokoušela zjistit, z kterého bytu jsou věci
vyhazovány. Během tohoto hlídka městské policie slyšela tlumené rány dalších předmětů padajících z výšky. Společně s hlídkou PČR se podařilo
lokalizovat byt, ze kterého byly věci vyhazovány.
Jednalo se o byt v nejvyšším nadzemním podlaží jednoho z panelových domů. Po dalším šetření bylo zjištěno, že věci z bytu vyhazoval muž,
který byl v té době v bytě na návštěvě u svých
příbuzných. U muže byla provedena dechová
zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem, a to
více než 1 promile alkoholu v dechu. Muže podezřelého z vyhazování věcí si převzala PČR k dalšímu šetření.
Radovan Zobač, velitel MěP

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

města Moravská Třebová

• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku,
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým
výjezdem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle
zjištěných skutečností,

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

nabízí:

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

• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,

• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,

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

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

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

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

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

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

• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie
nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231,
nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 2. 11. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 11. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí jeden týden,
po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. 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
Bezva ženská na krku /ČR/
pondělí 7. 11. v 19:00

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný
úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té
doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním
způsobem požádá o rozvod.
Komedie, 97 min., vstupné: 120 Kč

Trollové /USA/

Sobota 12. 11. v 15:00

Roztomilí a přátelští trollové si nejraději hrají všude, kde je to možné. Jednoho dne se ale objeví tajemný obr a zábavě je rázem konec nebo ne? Tohle
bude třeskutý!
Animovaný, dobrodružný, fantasy, rodinný, muzikál, český dabing, 92 min., 130 Kč

Pohádky pro Emu /ČR/
Sobota 12. 11. v 17:00

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad
v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho
dne přeruší podivný telefonát z Prahy.
V hlavních rolích: Aňa Gaislerová a Ondřej Vetchý
Režie: Rudolf Havlík
Romantická komedie, 112 min., 120 Kč

Tenkrát v ráji /ČR, SR/
Sobota 12. 11. 2016 v 19:00

Česko-slovenský koprodukční film Tenkrát v ráji
spisovatele, scenáristy a producenta Josefa Urbana,
volně vypráví příběh dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.
Hrají: Petr Buchta, Jan Budař, Miroslav Etzler, Ondřej Havelka a další
Režie: Dan Krzywoň, Peter Pálka, Lordan Zafranovič
Dobrodružný, romantický, 99 min., vstupné nebylo
do uzávěrky známo

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti /USA/
14.11. 2016 v 19:00

Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea (Asa
Butterfield) vyrazit na velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu. Pomocí stop a nápověd, které
nalezl v jeho pozůstalosti, objeví na odlehlém koutě
jednoho téměř opuštěného ostrova velice zvláštní
dům, který se zdá být zcela prázdný … ale není tomu tak. Hrají: Eva Green, Asa Butterfield Samuel
L. Jackson Kim Dickens Allison Janney a další. Režie: Tim Burton
Dobrodružný, Fantasy, dabing, 128 min., 110 Kč

Komici s.r.o. /ČR/
Středa 16. 11. v 19:00

Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla!
Hrají: Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Tomáš Matonoha, Ester Kočičková, Michal Kavalčík
Režie: Juraj Šajmovič

Fantastická zvířata a kde je
najít /Velká Británie/
Pondělí 21. 11. v 19:00

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým
záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest
kolem světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?
Hrají: Ezra Miller, Colin Farrell, Ron Perlman, Samantha Morton
Režie: David Yates
Dobrodružný, Fantasy, Rodinný, 133 min., 130 Kč

Hacksaw Ridge: Zrození
hrdiny /USA, Austrálie/

Středa 23.11. v 19:00
Andrew Garfield se představí v roli vojenského
medika a odpůrce vojenské služby Desmonda T.
Dosse, nečekaného hrdiny, který se v brutální bitvě
postaral o záchranu 75 mužů bez jediného výstřelu
ze zbraně. Hrají: Andrew Garfield Sam Worthington Luke BraceyVince Vaughn, Režie: Mel Gibson,
Drama, Historický, Válečný, Životopisný, 131
min., 110 Kč

Fantastická zvířata a kde je
najít /Velká Británie/
Středa 30. 11. v 19:00, 130 Kč

Kulturní centrum
Monogram

oslaví 25 let koncertem
v moravskotřebovské dvoraně
9. 11. 19:30

Kapela Monogram rozhodně není žádným bluegrassovým nováčkem. Za 25 let své existence, se
vypracovala mezi špičky žánru doma i v zahraničí. Hrála na pódiích napříč celou Českou republikou, ale také ve Velké Británii, Švédsku, Dánsku,
Francii, Itálii, Holandsku a dokonce několikrát i na
prestižním festivalu Mezinárodní bluegrassové asociace v americkém Nashvillu. Na jaře 2015 se pak
stala Evropskou skupinou roku 2015 na bluegrassovém festivalu v Nizozemí pořádaném Evropskou
bluegrassovou asociací.
Původní členové Jaromír Jahoda (banjo), Zdeněk
Jahoda (mandolína) a Pavel Lžičař (kontrabas) ve
skupině v roce 2013 přivítali zpěváka a kytaristu
Jindřicha Vinklera a houslistu Pepu Malinu (Malina
Brothers). V této sestavě společně v roce 2015 natočili nové autorské album s názvem Take It Easy,
které je již pátým studiovým počinem Monogramu.
Naprostá profesionalita a špičková kvalita všech
členů kapely se prolíná napříč celým albem. Take it
Easy má nezaměnitelný „monogram“, šmrnc a originalitu. Tvorba z dílny Jindry Vinklera se posluchačům dostane pod kůži, stejně jako instrumentálky. Příběh, emoce, zvuk, hloubku, to vše mají nejen
skladby na vydávaném cédéčku, ale i ty, které se
tam již nevešly. Muzikanti, kteří mají na svém kon-

tě spolupráci s mnoha tuzemskými i zahraničními
interprety jako jsou Robert Křesťan, Pavel Bobek,
Petr Bende, Peter Rowan, nebo Jan Nedvěd, společně oslaví 25 let činnosti skupiny koncertem,
který se uskuteční ve středu 9. listopadu od 19:30
v moravskotřebovské dvoraně.
Vstupné: 60 Kč, předprodej zahajujeme v pondělí
2. 11. v 16 hodin

Turnaj krále Karla
21. 11. 8:30 a 10:00

Zveme vás na turnaj, kde se vy a vaši rytíři utkáte v různých disciplínách a tak odhalíte neznámou
tvář Karla IV. Jaký vlastně Karel IV. byl? Byl jako
my nebo byl něčím jiný? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro humor? Chodil do školy, a co se tam vlastně učil? V kolika letech se poprvé oženil? Co je
to relikvie a měl Karel IV. nějakou? Jaký plán měl
s českou zemí? A co vy, stali byste se také králem
a císařem? Vydejte se s námi životem Karla IV., do
doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval. Pohádka vzniká k výročí 700 let od narození Karla IV.
Vhodné pro děti od 6 let, délka představení: 45 minut. Uvádí Studio DAMÚZA.

Trapas nepřežiju, aneb ten
řízek nezvedej
24. 11. 8:30 a 10:00

Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu,
v kině i na schůzce. Představení pro děti 2. stupně
základních škol. Karel Louda je žák 8. B. Přichází do
nové školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu,
nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu
přijde paní RY-PO-SLUCH (rychlá pomoc slušného
chování). Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem se
poznávají a mění. Z přísné dámy se stane rozverná
paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem.
Základy slušného chování s nadhledem a nementorsky. Na konci představení je test pro všechny diváky.
Účinkují: Michaela Dolinová (herečka a moderátorka) a Ladislav Ondřej (seriál Ordinace v růžové
zahradě)

Hudební vzpomínka na
Rudolfa Mánka
sobota 26.11. v 17:00, dvorana muzea,
vstupné: 60 Kč

Účinkují: Lenka Zahradníková, Kateřina Hloušková-Dostálová, Eliška Weissová
a další.

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové
neděle 27. listopadu

Od 10:00 hod. Adventní jarmark na náměstí a ve
vestibulu radnice
DDM Maják Moravská Třebová – umělecké dílny
ve vestibulu radnice
Doprovodný program:
14:30 vystoupení hudební skupiny KONTAKT
15:00 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Moravská
Třebová – 1. část
15:30 vystoupení sboru klientů a pracovníků Domova pro seniory Moravská Třebová

Kultura

16:00 vystoupení studentů gymnázia pod vedením
Petry Burdové
16:30 vystoupení pěveckého sboru Fermáta
17:00 rozsvícení vánočního stromečku
17:05 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Moravská
Třebová – 2. část
Akci pořádají Kulturní služby města Moravská
Třebová a odbor majetku města.
Změna programu vyhrazena!

Divadlo

Lháři

28. 11. v 19:00, kinosál muzea

Štědrý večer v Anglii, dva policisté Bobíci jdou
oznámit starším manželům, že došlo k tragické
události. Jelikož je však Štědrý den, policisté nechtějí zarmoutit starší pár, začnou si vymýšlet historku, obcházet pravdu, a tím se samozřejmě do
celé situace zapletou a postupně způsobí sérii komických situací.
V hlavní roli Václav Kopta, dále hrají: Roman Štabrňák, Vojtěch Záveský, Jana Šulcová,
Marcel Vašinka, Čestmír Gebouský, Veronika Jeníková, Vendula Křížová, Libor Hruška, Anna Kulovaná, Daniela Choděrová, Rozálie Víznerová
Režie: Viktor Pavlovič, vstupné: 200 Kč
Předprodej zahajujeme 2. 11. v 16 hodin

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
Městské muzeum v listopadu již sice nemá otevřeno o víkendech, ale stále má co nabídnout.
Do 25. listopadu bude ve výstavní síni přístupná
podzimní výstava Moravská Třebová za císaře
pána. Tu si opravdu nenechte ujít.
Dne 29. listopadu v 18.30 hod. pak bude zahájena výstava tušových kreseb Lumíra Moučky
pod názvem Z hlavy, z duše, z prostoru. Zveme
vás na vernisáž, jejíž součástí bude i přednáška.
Výstava bude otevřena do 23. prosince.
Už teď předesíláme, že tradiční mikulášský jarmark bude v sobotu 2. prosince.
Otevřeny jsou také naše stále expozice Holzmaisterova mimoevropská sbírka a Galerie Františka Strážnického.
Přijďte do muzea ještě v roce, kdy si připomínáme
110 let od otevření budovy na Svitavské ulici.
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Jaký byl letošní rok v muzeu?

Blíží se konec roku a začíná období bilancování. Městské muzeum v Moravské Třebové prošlo
v uplynulých měsících výraznými změnami. Zkusme si je nyní shrnout a zároveň nastínit vývoj v nejbližší budoucnosti. Základem byly letošní změny
personální. Po předčasném odchodu Jany Martínkové se novým vedoucím stal od 1. dubna Robert
Jordán, od 1. června ho na pozici archiváře doplnil
Tomáš Thun, oba nově příchozí mají neocenitelnou oporu v dlouholeté pracovnici Ivaně Žáčkové.
V rozšířeném obsazení si muzeum mohlo dovolit
zavést nové muzejní programy. Velký ohlas vzbudily komentované vycházky po městě, které budou
pokračovat i v příštím roce a budou mít i písemnou
podobu, aby ten, kdo je nestihne, si mohl trasu projít
samostatně. Se zájmem se setkaly i muzejní přednášky. Vedle místních historiků je záměrem představit
také významné historiky republikového formátu.
Posílená muzejní sestava se osvědčila i při zvládání
zvýšeného náporu návštěvníků v letních měsících.
Co je ale nejdůležitější, rozšířené obsazení umožňuje připravovat vlastní výstavy a zároveň je doplňovat speciálními programy pro jednotlivé skupiny
návštěvníků. Doufáme, že si na tuto možnost brzy
zvyknou zejména moravskotřebovské školy a stanou se častými hosty muzea, které jim má opravdu
co nabídnout. Rozšířenou nabídku bylo samozřejmě
nutno dát na vědomí veřejnosti. I zde se událo mnohé. Vedle oživení a pravidelné aktualizace webových
stránek byla zřízena nová stránka na Facebooku, neboť k té původní se nedochovalo přístupové heslo.
Nově byly zřízeny moderní informační kanály Instagram a Twitter. Lze si je prohlédnout i bez nutnosti
registrace, jsou dostupné jako veřejné, ať už samostatně nebo z webových stránek muzea. I webovky
ostatně čeká změna. Během několika týdnů se objeví
ve zcela novém designu.
Co ještě v muzeu stihneme do konce roku?
Do 25. listopadu bude probíhat velká podzimní výstava Moravská Třebová za císaře pána, na kterou
srdečně zveme všechny čtenáře zpravodaje. Ve dnech
29. 11.–23. 12. bude přístupná výstava tušových kreseb Lumíra Moučky. Zapomenout nesmíme na tradiční Mikulášský jarmark v sobotu 2. prosince.
Oživení činnosti bude samozřejmě pokračovat
i v roce příštím, kde se muzeum aktivně zapojí do
jubilejního moravskotřebovského roku. Každý měsíc nás bude čekat jedna přednáška. Od května začnou opět vycházky, ale hlavně budou opět probíhat
velmi zajímavé výstavy. Již v únoru se podíváme do
depozitářů a vyneseme odtud běžně nevystavované
věci. Jako první to budou alba fotografií z cest L. V.
Holzmaistera. Následovat budou další a další zajímavé akce, o kterých budeme včas informovat. Zachovejte nám přízeň a choďte do muzea. Jako třeba
ti dva návštěvníci z pátečního odpoledne 14. října,
kteří dorazili až z Austrálie. To víte, doháněli náskok, L. V. Holzmaister byl v Austrálii už dávno
a dovezl nám krásný bumerang.
Robert Jordán

Podoba grafického designu v propagaci kulturních akcí
Vizuální styl Kulturních služeb města Moravská Třebová je od letošního jara úzce provázán
se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí
nad Orlicí. V rámci našeho regionu je to nejbližší
škola, kde se studenti věnují grafickému designu
– tedy i tvorbě plakátů, tiskovin a dalším formám
tištěné i virtuální propagace. Právě ve spolupráci
s ústeckoorlickou školou od května tohoto roku
připravujeme plakáty a grafické materiály, které mají podobu vysokých a úzkých plakátových
pásů. Do října 2016 zpracovávala grafickou podobu našich plakátů výherkyně školní soutěže na
post grafika/grafičky pro Kulturní služby města
Moravská Třebová. Studentka čtvrtého ročníku
oboru grafický design tiskovin Zdeňka Kovářová
z Radiměře vzhledem k přípravám na maturitní

zkoušky končí s úpravou tiskovin pro Kulturní
služby města Moravská Třebová. Její práci jste
mohli v podobě plakátů vídat od května do října,
podílela se také na grafické a vizuální podobě letošního ročníku zpěvácké soutěže Zlatá kometa
a připravovala bannery pro naše webových stránky. Děkujeme Zdeňce za její „otisk“ do propagace města, od druhé poloviny listopadu bude
postupně vystřídána dalším výhercem školní
soutěže. Upozorňujeme vás na změnu, která se
projeví v tiskové i webové prezentaci kulturního
dění ve městě. Od přelomu listopadu a prosince
sledujte pozorně vývěsní plochy. Můžete nám
napsat, jaký máte názor na nový styl a zpracování plakátů a grafických materiálů propagujících
kulturní dění ve městě.
František Žáček
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Novinky z Kulturních služeb
města Moravská Třebová
Youngfoto 2017. >Město 252, 431, 587,
691, 760<

Počínaje listopadem vyhlašujeme soutěžní téma
II. ročníku Youngfoto, fotografické soutěže pro
děti a mládež, která se stala součástí Fotofestivalu Moravská Třebová. Takové propojení se zdá
být prospěšné pro obě dvě akce. Vzhledem k významnému výročí, které si v roce 2017 bude připomínat město – tedy 760 let Moravské Třebové
- bylo zvoleno téma, jež má přímou souvislost
s tímto jubilejním rokem.
>Město 252, 431, 587, 691, 760<, to je soutěžní téma II. ročníku Youngfoto. Sice částečně má
podobu jakéhosi kódu, ale odkazuje především
na prostředí města a jsou zdůrazněny kulaté
„městské narozeniny“. Informace o fotosoutěži
a podmínkám účasti získáte na www.fotofestivalmtrebova.cz/youngfoto
V letošním prvním ročníku soutěže Youngfoto byli zastoupeni i žáci škol z našeho města,
kteří za své snímky získali různá ocenění. Jistě bude dobré, když se dalšího ročníku Youngfoto zúčastní více moravskotřebovských žáků
a studentů. Vážení mladí fotografové, berte prosím účast na fotosoutěži jako příležitost ukázat
svůj talent a podělte se o svůj originální pohled
na realitu. Jako bonus navíc můžete získat zajímavé ceny. Budeme se těšit na vaše soutěžní
snímky. Vyzýváme vás k účasti na Youngfoto 2017, které je letos tématicky přímo spojeno s naším městem a věříme, že oproti loňskému roku budeme udělovat více cen právě vám,
třebovským. Příště vás budeme informovat
o přejmenování Fotofestivalu Moravská Třebová, aby název vyjádřil poctu jeho zakladateli Rudolfu Zukalovi.
František Žáček

4.11.

+8'%$35$+$

.RQFHUWNDSHO\
SRVNRQÿHQt$)7(53$57< - Dj J.M.X.

5.11. =DæLMOpWRMHäWĚMHGQRXV.233$5%(5*(0 – Dj Choruno
11.11. Soukromá akce – Cykloman 2016
12.11.

6YDWë0DUWLQSŐLMtæGt – Dj Slepi

18.11.

.RQFHUWNDSHO\
SRVNRQÿHQt$)7(53$57< - Dj Maty

19.11.
25.11.
26.11.

8'*

5(7523$57<– Dj Maty
'DQFH0L[ – Dj J.M.X.

/HGRYĚQDPUDæHQi3DUW\

– Dj Mirek Karásek
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Pozvánky

KONCERT
HUDEBNÍ VZPOMÍNKA NA RUDOLFA MÁNKA

VZPOMÍNKOVÝ KONCERT
Eliška Weissová /mezzosoprán/ Kateřina Hloušková /soprán/ Lenka Zahradníková
Petr a Dušan Pávkovi /žestě/ a další....
Moderuje Alois Němec

/klavír/

Zazní skladby světových i českých autorů

Sobota 26. 11. 2016, dvorana muzea
v Moravské Třebové, 17:00
vstupné 60 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
www.ksmt.cz

ZŠ a MŠ Staré město pořádá

VÁNOČNÍ
JARMARK
doprovázený

slavnostním rozsvícením
vánočního stromu
první adventní neděli 27.
Občerstvení zajištěno
Těší se na Vás všichni zaměstnanci školy a školky.

11. 2016 od 15:00 do 18:00

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

Aktuálně

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Naše zájmy

v neděli 6. 11. 2016 od 13:00-14:30 hod.

Slunného podzimního dne 15. 9. jsme se vypravili zjistit, co se děje na moravskotřebovském
zámku (tedy kromě prohlídek). Zjistili jsme,
že pro děti nabízí prostory zámku, ve kterých
je umístěna ZUŠ Moravské Třebové, zájmové
kroužky. Navštívili jsme hudební sál, kde jsme
měli možnost si zazpívat, zahrát na hudební nástroje i zatančit. Taneční kreace jsme mohli předvést také v tanečním sálku plném zrcadel. Netečnými nás nezanechal ani výtvarný kroužek.
Nejvíce jsme se vyřádili (jako herci v divadle)
v prostorách dramatického kroužku. Zkoušeli
jsme si různé role a kostýmy. Spousta z nás se
těší, jak bude kroužky během školního roku navštěvovat.		
Druháčci ZŠ Palackého

Pro všechny leváky i praváky, pro děti i rodiče,
pro všechny, kteří chtějí soutěžit a bavit se.

Škola v lese

Vyzkoušejte si zdánlivě lehké úkoly druhou rukou
Tentokrát na téma Kolotoč v kuchyni
Nezapomeňte na brusle, ale nejsou podmínkou

„Nejlepší byla hra na káně! Ale víc super bylo,
jak jsme dělali stromečky! Já jsem poznal divočáka! A já muflona! Ale já jsem se bála, že
v pytlíku bude pavouk!“ Takto a podobně se
překřikovaly děti při hodnocení projektového
dne Škola v lese. Ten pro nás připravili zaměstnanci Lesů České republiky. 12. října ráno jsme
přijeli k boršovské hájence a odtud pokračovali
hlouběji do lesa. Tam si nás lesní pedagogové
rozdělili do skupin, ve kterých jsme strávili celé
dopoledne. K výuce patřily pohybové hry, poznávání zvířat a stromů, předvádění pantomimy
„jak roste les“, ohmatávání záhadných předmětů
v pytlících nebo třeba hledání kolíčků na prádlo
zavěšených v hustém porostu. Když jsme splnili
všechny úkoly lesní výuky, čekal nás plápolající
ohýnek a stanoviště pro střelbu ze vzduchovky
a z luku. To byla třešnička na dortu našeho poznání, že škola může být i mimo lavice a takhle
prima. Třídní učitelky 2. A a 2. C ZŠ Palackého

Dům dětí a mládeže
ve spolupráci
s Technickými službami
a Zdravým městem Moravská Třebová
Vás zve na akci

Den leváků na ledě
Vstupné dobrovolné

Na všechny se těší pořadatelé

Barevný podzim v MŠ Jiráskova
V těchto nevlídných podzimních dnech jsme si
společně s dětmi rozzářili chvíle barvami hrající
přírody, kdy jsme vyzdobili okna podzimní tématikou. Podzim tradičně zahajujeme tématem
Z pohádky do zahrádky – ovoce a zelenina. Po
zhlédnutí výstavy ovoce a zeleniny na zámku
v Moravské Třebové, jsme pokračovali týdnem nazvaným Ve školce s dýňovou panenkou
a bramborovým panáčkem. Z těchto plodin děti
vyráběly zvířátka, figurky i strašidýlka. Naučily

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:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Ve středu 2. 11. je Památka zesnulých, mše
sv. bude v 16 hodin ve hřbitovním kostele
Povýšení sv. Kříže.

se písničky a říkanky s pohybem, vařily brambory na loupačku, strouhaly je a míchaly bramborové těsto, ze kterého vyválely placky, o kterých
zpívá Valdemar Matuška: „…bramborové placky se škvarkama, takové umí jen moje máma, takové mi nedá nikdo na světě...“ Všem chutnaly,
jen se po nich zaprášilo a zůstaly pouze mastné
pusy a prázdné tácy. Do této školkové akce Dýňová panenka a bramborový panáček se s velkou
chutí zapojili i rodiče s dětmi, kdy z domu přinesli úžasně nápadité výrobky z dýní, brambor,
kaštanů a jiných přírodnin. Díky jejich spolupráci jsme si mohli vyzdobit nejen interiér, ale také
nás každý den u vchodu do školy vítají svítící
postavičky, zvířátka a jiní kamarádi. Nejlepší
prožitky získaly děti tím, že se na všech činnostech podílely a opravdově se z nich radovaly.
Tímto děkujeme všem rodičům našich dětí, že se
s chutí a ochotou zapojili do tohoto podzimního
tvoření. Kolektiv dětí a učitelek z MŠ Jiráskova

Bohoslužba Církve
adventistů sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne
se bude konat v sobotu dne 12. 11. v 10 hodin
v prostorách fary Českobratrské církve evangelické v Moravské Třebové, ul. Svitavská 40. Kázat bude Samuel Vaněk. Srdečně zveme.

Spolupráce 2. ZŠ se
studentkami UP v Olomouci
Několik tříd naší školy navštívily v úterý 3. října
dvě studentky zubního lékařství Palackého univerzity v Olomouci. V rámci prvouky a přírodovědy uskutečnily přednášku a provedly s dětmi
praktický nácvik dentální hygieny. Jejich vystupování bylo velmi příjemné, dovedly děti zaujmout a individuálně jim poradit. Pro žáky to byl
nový zážitek, který určitě alespoň u části z nich
přispěje k ještě lepší péči o chrup. Studentkám
děkujeme za čas věnovaný dětem a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu. Alena Přidalová

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 bude
možno zakoupit v předprodeji v kanceláři
obecního úřadu, tel: 461 327 807. Pokud
nebude úplně vyprodáno, budou vstupenky
i na místě. Všichni jsou srdečně zváni.
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BURZA PLESOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH
ŠATŮ, OBUVI A DOPLŇKŮ

Chcete vyměnit garderobu? Hledáte šaty na ples či do tanečních?
Máte doma krásné šaty a už je neužijete? Můžete je u nás prodat a koupit si jiné…
Přijímáme módní společenské a plesové šaty všech velikostí, obuv, nadčasové pánské obleky, doplňky… 
Každý kus musí být označen štítkem s cenou a značkou prodejce (každý si určí sám, pod jakou značkou bude své zboží prodávat).

PŘI PŘÍJMU BUDE OD KAŽDÉHO PRODEJCE VYBÍRÁN NEVRATNÝ POPLATEK VE VÝŠI 30,- KČ.
Vyhrazujeme si právo na omezený příjem zboží.

SÁL FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA,

SVITAVSKÁ UL., MOR. TŘEBOVÁ, tel. kontakt: 724 417 112

PŘÍJEM ZBOŽÍ K PRODEJI:
pondělí 21. 11. od 800 do 1800 h.,
úterý 22. 11. od 800 do 1600 h.
͘

PRODEJ ZBOŽÍ:
středa 23. 11. od 800 do 1800 hod.,
čtvrtek 24. 11. od 800 do 1600 h.
Možnost vyzkoušení na místě, prodané zboží již zpět nepřijímáme.

VÝPLATA A VRACENÍ ZBOŽÍ: pátek 25. 11. od 800 do 1600 hodin.
Provize činí 15% z ceny prodaného zboží a bude odečtena při vyplácení peněz za prodané kusy.

Různé

Setkání seniorů se
uskuteční 7. 11.
v 10:00 v refektáři
františkánského kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 2. 11. 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 8:30–15:00
hod. Ve výjimečných případech je možné se telefonicky domluvit na telefonním 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 – V říjnu navštívili klienti bowling ve
Svitavách, kde se jim moc líbilo. Nyní se všichni
moc těší na Svatomartinské veselí, které se bude
konat v sále Na Písku 9. 11. v 13:00 hod.
DS Domeček – Také klienti z DS se vypravili za
sportem do Svitav. Koncem měsíce se zúčastnili
příprav na Svatomartinské veselí, jako jsou práce
spojené s tombolou, pečení perníčků, výzdoba sálu.
SAS Šance pro rodinu – Provozní doba služby 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. V současné době poskytujeme
službu 19 rodinám, celková kapacita je 20 rodin.
Do rodin pravidelně jezdí 3 pracovníci.
Občanská poradna – V uplynulém měsíci se pracovníci poradny věnovali klientům nejen v řadě
dluhových věcí, ale i nedluhových, např. analýza
nájemní smlouvy, nebo nebezpečné pronásledování klientky bývalým druhem. Na Občanskou poradnu se můžete obrátit osobně v pondělí a ve středu v době 8–12 hod. a 13–17 hod., v úterý v době
8–12 hod. a ve čtvrtek v době 13–17 hod. Poradna
sídlí v ulici Komenského 20, v Moravské Třebové
(v budově VYKO). Dále se lze poradit telefonicky
na čísle 736 503 393, E: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 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. Pořádají se přednášky pro
pěstouny – 9. 11. s V. Bechyňovou a 24. 11. s p.
Pražákem. Pracovníci se zapojili do kampaně na
vyhledávání nových pěstounských rodin, kterou
organizuje Pardubický kraj. Pracovní doba: ve všední dny po předchozí telefonické domluvě od 8:00
do 17:00 hodin. Vedoucím služby je Martina Jínková, tel. č.:733742083, email:martina.jinkova@
mtrebova.charita.cz. CPP Cesta sídlí na adrese: Komenského 20, 571 01 Moravská Třebová (budova
VYKO u autobusového nádraží).
Krásný podzim Vám přeje tým pracovníků charity

Knihovna, DDM

Žáci mezi pražci
V září žáci ze základní školy na Kostelním náměstí realizovali již 10. ročník výchovně vzdělávacího projektu Mezi pražci mladějovské
úzkokolejky, který škola pořádá ve spolupráci
s Průmyslovým muzeem Mladějov. Jeho smyslem je posilování kladného vztahu k našemu
regionu prostřednictvím poznávání jeho kulturních, historických a přírodních krás. V letošním
roce se náročného programu rozhodlo zúčastnit
24 žáků ze 7. až 9. třídy. Během tří projektových
dnů strávených v mladějovském muzeu žáci
stihli zevrubně prozkoumat krajinu severozápadně od Mladějova (legendami opředený Mariánský pramen v Anenské Studánce, naleziště
druhohorních zkamenělin, hlinné doly Kaolin,
Franz Salesius atd.), nakreslit, namalovat a vytisknout 62 obrazů a dřevorytů, vytvořit 14 pozoruhodných dřevěných soch a reliéfů. Navíc
ještě o dění v projektu žáci natočili výjimečný,
téměř celovečerní film. Všechny tyto výsledky
práce žáků i vzpomínky na předešlé ročníky projektu shrnuje výstava v prostorách Společnosti
česko-německého porozumění Walthera Hensela
v 1. patře moravskotřebovského muzea, na kterou jsou všichni srdečně zváni. Vernisáž výstavy
se koná ve čtvrtek 24. 11. v 16 hodin, přístupná
bude až do 22. 12. Na vernisáži bude mít premiéru žákovský film, budou zde k dispozici i sborníky odborných, literárních a výtvarných prací
žáků vytvořených v projektu.
V. Novák

Okénko ZUŠ
Devětačtyřicátý ročník soutěže a přehlídek žáků
základních uměleckých škol byl v letošním
školním roce vypsán pro šest studijních zaměření, kterými jsou: hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru, soutěžní přehlídka
pro dechové orchestry, jazzové soubory a ostatní
orchestry a pro obor výtvarný. Nejen z tohoto
důvodu si žáci již od samého počátku školního
roku pilně připravují svůj soutěžní repertoár,
kterým se budou prezentovat v průběhu ledna ve
školním kole soutěže.
Elektronický systém používá naše škola již druhým rokem. Jistou změnou od letošního školního roku je nový systém plateb, který probíhá
pouze elektronicky. Tímto prosíme rodiče, aby
dodržovali specifické a variabilní symboly a termíny splatnosti úhrady školného. Velice děkujeme za pochopení.
Přijměte pozvání na listopadové Podvečery
s múzami, které proběhnou 3. a 24. listopadu
v 17:30 hodin v Komorním sále ZUŠ. Srdečně
Vás zveme.
ZUŠ Moravská Třebová

Třebovské zpívání
Dne 13. 10. se v naší Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor.
Třebová konal projekt Třebovské zpívání. Již počtvrté jsme pozvali studenty Praktické školy dvouleté z Pardubic. Po příjezdu bylo nejprve malé
občerstvení, pak následovala pěvecká vystoupení, která doprovázela naprosto úžasná atmosféra,
zvuk varhan, bubnů a dalších rytmických nástrojů. Všichni se náležitě vyřádili. Po dobrém obědě
jsme se přemístili do našeho zámku. Navštívené
expozice na zámku se všem moc líbily. A už nastal
čas loučení, neboť před našimi kamarády byla ještě cesta domů. Chceme poděkovat městu Moravská Třebová za finanční příspěvek, bez něhož by
se projekt nemohl uskutečnit. Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–30. 11. Výstava „vesnický román“
Během měsíce listopadu na vás v dospělém oddělení čeká velká půjčovní výstavka nových knih od
Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové.
Čtení na pokračování
Čtvrtek 3., 10., 24. 11. čteme ve 13:30 hod. klientům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace
v dětském oddělení knihovny.
16. 11. Den poezie
16. listopadu si připomínáme narození Karla
Hynka Máchy. A právě s tímto datem je už osmnáct let spjat festival Den poezie. V tento den od
nás každý návštěvník dostane básničku.
23. 11. Vánoční jarmark
Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných výrobků
(perníčky, vánoční ozdoby, šperky, drhané, šité,
vyšívané, pletené, háčkované, drátkované, batikované, malované a jiné výrobky). Akce proběhne v půjčovní době knihovny. Přijďte si vybrat
originální dárek v čase 8:30–17:00 hod.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
2. 11. Strašidlo
9. 11. Dráček
16. 11. Barevný knoflík
23. 11. Písmenkové leporelo /8:30–17:00 hod./
30. 11. Vánoční přání
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
MěK.
1.–30. 11. Malování nás baví
Výstava výtvarných prací žáků z 1. ZŠ v Moravské Třebové. Výtvarná díla si můžete prohlédnout

v dětském oddělení v půjčovní době.
1., 15., 29. 11. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–30. 11. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy:
Kouzelný polštář. Čtení, hraní, kreslení a tvoření.
Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
27. 11.–24. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven adventní kalendář. Každý den čeká na prvního dětského návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu
nebo 1 časopis, drobný dárek. Otevřeno je denně,
kromě pátku a neděle, vždy od 12:00 do 17:00
hod., v sobotu od 8:30 do 11:30 hod.
26. 11. Den pro dětskou knihu
Stromeček – výtvarná dílna pro rodiče a děti
Ukončení soutěže Lovci perel
Knihovnický obchůdek
26.–29. 11. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lovci perel, kteří budou mít možnost utratit vydělané
moriony. Směna bude probíhat v čase otevírací
doby dětského oddělení knihovny.
Připravujeme na prosinec
1. 12. Mikuláš v knihovně
Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové děkuje Kulturním službám města,
městu Moravská Třebová, Klubu českých turistů, ochotnickému souboru J. K. Tyla a městské
policii za spolupráci při pořádání lampiónového
průvodu, kterého se zúčastnilo 276 občanů města.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
6. 11. Den leváků na ledě – akce je určená veřejnosti. Přijďte si vyzkoušet, jak se žije levákům
mezi praváky a opačně. Tentokrát na téma Kolotoč
v kuchyni. Akce se koná od 13:00 do 15:00 hod.
na zimním stadionu v Mor. Třebové, ve spolupráci
s Technickými službami a Zdravým městem Mor.
Třebová. Podrobnosti na plakátě.
7.–11. 11. Za zlatem podzimu – přírodovědná soutěž pro ZŠ. Podrobnosti v propozicích
15. 11. Florbal chlapci III. kategorie v tělocvičně
Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod.
16. 11. Florbal chlapci IV. kategorie v tělocvičně
Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod.
22. 11. Florbal dívky III. kategorie v tělocvičně
Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod.
24. 11. Florbal dívky IV. kategorie v tělocvičně
Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod.
27. 11. Adventní dílna pro děti od 10:00 do 13:00
hod. na náměstí TGM v budově MÚ. Kreativní sta-

noviště, výroba vánoční dekorace. Akce je součástí
Adventních trhů 2016, které pořádá město Moravská Třebová s partnery
30. 11. Okres florbal dívky III. kategorie v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 9:00 hod.
V průběhu měsíce listopadu: Krása podzimu –
výtvarná soutěž a Keramické dílny pro školy. Podrobnosti v propozicích
Připravujeme v prosinci:
1. 12. Okres florbal dívky IV. kategorie v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 9:00 hod.
4. 12. Mikulášský karneval v neděli od 14:00 hod.
ve dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhodnocení masek, doprovodný program – kroužky DDM,
příchod sv. Mikuláše s nebeským a pekelným doprovodem, tombola, diskotéka. Občerstvení pro
děti a dospělé zajištěno, vstup zdarma. Zakončení
cca v 16:00 hod. Akce konaná ve spolupráci s Kulturními službami a Zdravým městem M. Třebová.

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

Úterý: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
Středa:	8:30–12:00 hod. a 13:00–17:30 hod.
mateřské centrum
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Pozvánka

MORAVSKOTŘEBOVSKÉ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
Od 10:00
Velký adventní
trh na náměstí
Jarmark + výtvarné dílny
DDM ve vestibulu radnice

První adventní neděle 27. 11. 2016
Doprovodný program:
10:00 DDM Maják - adventní dílny a workshopy pro děti vánoční polaz, svícen a ozdoby (ve vestibulu radnice)
14:30 vystoupení hudební skupiny Kontakt
15:00 vystoupení žáků a učitelů
ZUŠ Moravská Třebová - I. část
15:30 vystoupení souboru klientů a pracovníků
domova pro seniory Moravská Třebová
16:00 vystoupení studentů gymnázia
pod vedením Mgr. Petry Burdové
a Mgr. Jarmily Kozelkové
16:30 vystoupení pěveckého sboru
Fermáta a Young Voices (gymnázium)

17:00
Rozsvícení vánočního stromu
17:05 vystoupení žáků a učitelů
ZUŠ Moravská Třebová - II. část
Akci pořádají Kulturní služby města Moravská
Třebová a odbor majetku města.
Změna programu vyhrazena

KULTURNÍ
SLUŽBY MĚSTA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Jste zváni do Moravské Třebové na první adventní neděli!

Usnesení rady města

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

Usnesení z 55. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 17. 10. 2016
od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice

Rada města schvaluje:

1986/R/171016: předložený program schůze rady města.
1987/R/171016: prodloužení termínu plnění usnesení rady města č. 1755/R/040716 z původního termínu
03.12.2016 na nový termín 31.12.2016.
Z: Viera Mazalová
1988/R/171016: předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti na II.
pololetí 2016 dle předloženého návrhu.
Z: Eliška Trefilová
1989/R/171016: Operační plán zimní údržby místních
komunikací v Moravské Třebové a Boršově pro sezónu
2016-2017 dle předloženého návrhu.
Z: Gabriela Horčíková
1990/R/171016: čerpání rezervního fondu tvořeného ze
zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179,
okres Svitavy do výše 100.000 Kč k rozvoji činnosti
organizace.
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková
1991/R/171016: uzavření Turistického informačního
centra v Moravské Třebové ve dnech od 23.12.2016 do
01.01.2017.
Z: Dana Buriánková
1992/R/171016: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok:
1. na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 25 s platností od 01.11.2016
2. na byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 13 s Dětským domovem, IČO: 63609177, se sídlem
ul. J. K. Tyla č. o. 65, Moravská Třebová, s platností od
01.11.2016
3. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 19 s platností od 01.11.2016
4. na byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7
s platností od 01.11.2016
5. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 s platností od 01.11.2016
6. na byt č. 1 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7
s platností od 01.11.2016
7. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 s platností od 01.11.2016
8. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 128
s platností od 01.11.2016
9. na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na ul. Farní č. o. 18 s platností od 01.11.2016
10. na byt č. 6 o velikosti 3 + 1 na ul. Nádražní č. o. 17
s platností od 01.11.2016
11. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 17
s platností od 01.11.2016 s podmínkou úhrady závazků
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy
12. na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 13 s platností od 01.11.2016
13. na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 16
s platností od 01.11.2016.
Z: Viera Mazalová
1993/R/171016: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce:
1. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 35 s Denisou Horváthovou, bytem tamtéž, s platností
od 01.11.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu
po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy
2. na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Zámecké č. o. 13
s Miroslavem Ryšálkem, bytem tamtéž, s platností od
01.11.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy
3. na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 35 s Lydií Štrambachovou, bytem tamtéž, s platností
od 01.11.2016 s podmínkou úhrady závazků vůči městu
po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
1994/R/171016: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců:
1. na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 9 s platností od 01.11.2016
2. na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 19 s platností od 01.11.2016.
Z: Viera Mazalová
1995/R/171016: poskytnutí slevy na nájmu ve výši
50 % za pronájem nebytového prostoru o výměře 100
m2 v objektu č. p. 35 na nám. T. G. Masaryka č. o. 23

v Moravské Třebové, a to za období od 01.10.2016 do
31.12.2016.
Z: Viera Mazalová
1996/R/171016: pronájem části pozemku parc. č.
2936/6 o výměře 200 m2, v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, na ul. Svitavské společnosti Nástrojárna MM, 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 22. října 2016 do 31. března 2017 a nájemné bude stanoveno ve výši 711 Kč bez DPH za dobu
pronájmu.
Z: Viera Mazalová
1997/R/171016: pacht části pozemku parc. č. 1347/1,
o výměře 54 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady
u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřená od
1. ledna 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady
města č. 1737/050405, bod 2.
Z: Viera Mazalová
1998/R/171016: pacht části pozemku parc. č. 1347/1,
o výměře 55 m2, v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřená od 1.
listopadu 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady
města č. 1737/050405, bod 2.
Z: Viera Mazalová
1999/R/171016: záměr pachtu části pozemku parc. č.
1347/1 o výměře 63 m2, v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení zahrady u bytového domu.
Z: Viera Mazalová
2000/R/171016: záměr pachtu části pozemku parc. č.
2779/1 o výměře 25 m2, v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, na ul. Dr. Janského, za účelem zřízení zahrady u bytového domu.
Z: Viera Mazalová
2001/R/171016: záměr pachtu části pozemku parc. č.
247/2 o výměře 264 m2, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, v části
obce Boršov, za účelem sečení trávy.
Z: Viera Mazalová
2002/R/171016: uzavření Smlouvy č. Z_
S24_12_8120052332 o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie z důvodu
plánované stavby „Chodník podél silnice II/368 ulice
Lanškrounská – Sušice, 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
2003/R/171016: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
pro stavbu „Limnigrafická stanice Moravská Třebová,
Třebůvka“ na části pozemku parc. č. 4711 v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem číslo 616-85/2016 ze
dne 24. 8. 2016 v katastrální území Boršov u Moravské
Třebové, mezi Povodím Moravy s.p,. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, jako oprávněným a městem Moravská Třebová jako povinným na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1000
Kč. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
Z: Viera Mazalová
2004/R/171016: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní
smlouvy, za účelem zřízení a provozování distribuční
soustavy kabelového vedení kvn, knn v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích parc.
č. 1178/1, 964/6, 1093/7, 580/2, 580/1, 1199/4, 507/1,
560, 585, 619/1, 648, 663, 997, 1066, 1067, 964/8,
964/7,1178/63, 1178/49, 1178/56, 1178/57, 1178/58,
507/2, 1178/55 s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035
a smlouvy o právu provést stavbu. 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
2005/R/171016: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování splaškové
kanalizace v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku parc. č. 3462 a 3463/3 s obcí Kunčina,
se sídlem Kunčina 204, IČO 00276880. Rozsah věcného
břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který
bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí
oprávněný z věcného břemene.
Z: Viera Mazalová
2006/R/171016: záměr prodeje části pozemku parc. č.
2628/1 o celkové výměře 54.466 m2, druh pozemku orná
půda (jedná se cca o 15 m2) v obci a kat. území Moravská Třebová, ul. Nová.
Z: Viera Mazalová
2007/R/171016: udělení výjimky z vnitřního předpisu
č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády
179, okres Svitavy, na dodavatele doplnění nábytku ve
třídách. Dodavatelem bude, ve vazbě na již realizované
výběrové řízení v roce 2016, firma NOVATRONIC s. r.
o., U Potoka 1307/10, 787 01 Šumperk, IČO: 62302701.
Z: Mgr. Zdenka Šafaříková
2008/R/171016: aktualizovaný ceník vstupného do Moravskotřebovského aquaparku od plavecké sezóny 2017
v souladu s předloženým návrhem.
Z: Gabriela Horčíková
2009/R/171016: předložený vzor Smlouvy o předání
a ochraně datových sad, jejímž předmětem je bezplatné
poskytnutí datové sady podkladových dat ČUZK třetí
straně pro účely vyhotovení dokumentace, studií, prospektů apod., realizovaných pro potřeby poskytovatele.
Z: Dušan Sejbal
2010/R/171016: vydání souhlasu obce ve smyslu §
33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro účely rozhodování o nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi u osob
užívajících na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného
právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle ustanovení § 33 odst. 3 tohoto zákona v katastrálním
území Moravská Třebová, pro osobu užívající ubytovací zařízení za účelem bydlení na ul. Brněnské č. o. 50
v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
2011/R/171016: uzavření dodatku č. 1 smlouvy č.
OSV/16/20509 s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822,
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová
v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
2012/R/171016: uzavření dodatku č. 1 smlouvy č.
OSV/16/20593 s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822,
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby města Moravská Třebová
v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
2013/R/171016: přijetí finančních darů městu Moravská
Třebová účelově určených pro oblast školství a kultury
dle připojeného výčtu (dárce, finanční částka) a uzavření
darovacích smluv v souladu s předloženým vzorem:
- Pavla Navrátilová: 22.500 Kč
- Libor Blaha: 65.500 Kč
- Pavel a Růžena Janků: 4.000 Kč
- Petr Koudelka: 18.500 Kč
- Jan Lošťák: 58.500 Kč
- SCORPION TOUR s.r.o.: 57.000 Kč
Z: Miroslav Netolický
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2014/R/171016: vítěze výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Oprava místních komunikací ve městě“ firmu
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČO: 42196868.
Z: Miroslav Netolický
2015/R/171016: uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací ve městě“ s firmou M - SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, podle
předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
2016/R/171016: vítěze výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Sociální služby, Svitavská ulice, Moravská
Třebová – Obnova střech – pavilon A – I. etapa“ firmu
Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 27467520.
Z: Miroslav Netolický
2017/R/171016: vítěze výběrového řízení, na veřejnou
zakázku: Rozdělení bytu č. 2 na dvě BJ; Bytový dům,
nám. TGM 34/25, Moravská Třebová, Luboše Němce,
Radišov 12, Staré Město, 571 01 Moravská Třebová;
IČO: 18879438.
Z: Gabriela Horčíková
2018/R/171016: předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro město M. Třebová“.
Z: Pavel Šafařík
2019/R/171016: vítěze zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Protipovodňová opatření pro město Moravská
Třebová“, uchazeče EMPEMONT s.r.o., Železničního
vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27772179.
Z: Pavel Šafařík
2020/R/171016: uzavření smlouvy o dílo dle návrhu,
který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího řízení, uchazečem EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27772179.
Z: Pavel Šafařík
2021/R/171016: příslib spolufinancování projektů Aeroklubu Moravská Třebová, z.s., IČO: 00528111 v rámci
programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Státní podpora sportu pro rok 2017 (programy se zaměřením na údržbu a provoz sportovních zařízení, významné
sportovní akce a organizaci sportu ve sportovních klubech) ve výši do 5.000 Kč na 1 žádost v případě přidělení
dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Z: Dana Buriánková

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

2022/R/171016: schválit prodej pozemku parc. č. 234/3
o výměře 191 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová,
jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 219, část
Město, ul. Krátká č. o. 6, za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 600.000 Kč, kterou kupující uhradí před
podpisem kupní smlouvy, s tím, že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
Z: Viera Mazalová
2023/R/171016: schválit podání žádosti ČR ÚZSVM
o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města, a to:
- pozemku parc. č. 4154 o výměře 6556 m2 druh pozemku
ostatní plocha,
- pozemku parc. č. 4155 o výměře 1193 m2 druh pozemku
ostatní plocha,
- pozemku parc. č. 4156 o výměře 1736 m2 druh pozemku
ostatní plocha
všechny v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
2024/R/171016: schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o školských
obvodech mateřských škol v Moravské Třebové.
Z: Dana Buriánková
2025/R/171016: neschválit poskytnutí daru Babyboxu
pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou
88,104 00 Praha 10 – Hájek, IČO: 27006891.
Z: Dana Buriánková
2026/R/171016: schválit uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF
32/2016 ze dne 30.03.2016 s Oblastní charitou Moravská Třebová, IČO: 65189418 v souladu s předloženým
návrhem (změna struktury použití dotace).
Z: Dana Buriánková
2027/R/171016: schválit vklad majetku města inv. č.
3013 TS – vodovodní přípojka – napojení – Boršov, p.č.
721 (FO) v pořizovací ceně 7.227 Kč do dobrovolného
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska,
IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.

Usnesení rady města
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Z: Dana Buriánková
2028/R/171016: schválit změnu usnesení č.
360/Z/250416, poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016 takto: viz. Tab 1
Z: Miroslav Netolický
2029/R/171016: schválit uzavření veřejnoprávních
smluv (s příjemci u objektů mimo vlastnictví města)
o poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2016 na opravu nemovitých kulturních
památek v roce 2016 v souladu s předloženým návrhem.
Z: Miroslav Netolický

Rada města bere na vědomí:

2030/R/171016: předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.
2031/R/171016: uzavření smlouvy na krátkodobý pronájem části nebytového prostoru o výměře 18,92 m2
v objektu č. p. 25 na Kostelním nám. č. o. 1 v Moravské
Třebové, na základě zplnomocnění odboru majetku města a komunálního hospodářství radou města dle usnesení
č. 3028/R/050310 na dobu kratší než 30 dnů za účelem
využití nebytového prostoru jako zkušebny hudební skupiny s tím, že nájemné bude stanoveno dohodou ve výši
200 Kč/30 dnů.
Z: Viera Mazalová

Rada města zmocňuje:

2032/R/171016: vedoucího odboru výstavby a územního plánování městského úřadu k uzavírání a podpisu
Smlouvy o předání a ochraně datových sad dle předloženého vzoru, jejímž předmětem je bezplatné poskytnutí
datové sady podkladových dat ČUZK třetí straně pro
účely vyhotovení dokumentace, studií, prospektů apod.,
realizovaných pro potřeby poskytovatele.
Z: Dušan Sejbal

Rada města pověřuje:

2033/R/171016: jednatelku Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. přípravou a podpisem smlouvy
o dílo na veřejnou zakázku Rozdělení bytu č. 2 na dvě
BJ; Bytový dům, nám. TGM 34/25, Moravská Třebová
s vítězem soutěže Lubošem Němcem, Radišov 12, 571
01 Moravská Třebová; IČO: 18879438.
Z: Gabriela Horčíková
2034/R/171016: starostu města Moravská Třebová
k podpisu Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová“.
Z: Pavel Šafařík
Tab. 1
Objekty v majetku města
Radnice, nám. TGM 32/29 - obnova věže
Piaristická škola, ul. Olomoucká 178/2 - obnova oken a fasády
Objekty v majetku fyzických osob
Dům, Zámecké nám. 56/2 - obnova oken
Dům, ul. Cechovní 116/2 - oprava střechy a fasády
Dům, ul. Cihlářova 9/11 - obnova fasády, oken, omítek
Dům, ul. Čs. armády 100/5 - rest. kleneb mázhauzu-dokončení
Dům, ul. Cihlářova 169/8 - obnova oken – 2 ks
Dům, ul. Krátká 81/1 - restaurování schodiště
Dům, ul. Krátká 81/1 - obnova střechy, fasády, oken
Dům, nám. TGM 57/17 - obnova fasády ze dvora

Rada města promíjí:

2035/R/171016: Integrované střední škole Moravská
Třebová úhradu za pronájem prostor Muzea na akci
TECHNOhrátky konanou dne 12.10.2016 od 09:00 do
14:00 hodin.
Z: Dana Buriánková

Rada města ruší:

2036/R/171016: usnesení č. 1921/R/190916, kterým
rada města schválila 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
2037/R/171016: usnesení č. 1916/R/190916, kterým
rada města schválila 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
2038/R/171016: své usnesení č. 1958/R/031016, kterým
bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování splaškové
kanalizace v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku parc. č. 3462 a 3463/6 s obcí Kunčina,
se sídlem Kunčina 204, IČO 00276880 z důvodu chyby
v psaní.
Z: Viera Mazalová

Rada města odkládá:

2039/R/171016: projednání tisku č. 26, Žádost společnosti EVT s.r.o. o koupi části pozemku parc. č. 2936/5
za účelem výstavby bytových domů.

Rada města stanovuje:

2040/R/171016: platy následujícím ředitelům příspěvkových organizací města od 01.11.2016: Mgr. Lence
Greplové, Mgr. Milanu Janouškovi, MgA. et Mgr. Františku Žáčkovi v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
V Moravské Třebové 17.10.2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
stát

město

vlastník

celkem

36.000
962.000

-

3 6.227
962.990

72.227
1.924.990

88.000
279.000
280.000
100.000
19.000
122.000
280.000
104.000

18.500
58.500
57.000
4.000
65.500
22.500

78.500
242.782
232.985
4.000
17.000
51.995
306.555
93.753

185.000
580.282
569.985
104.000
40.000
173.995
652.055
220.253

Úspěšné Moravskotřebovské víceboje
Jednou z akcí, které oživily poslední zářijový víkend
ve městě i v širším regionu, byly atletické Moravskotřebovské víceboje. Jejich příprava a propagace prostřednictvím všech médií (např. tisk, rozhlas, Fb - Jakub Kohák) byla vskutku masivní, a tak se největší
víceboje v ČR opravdu setkaly ve svém 14. ročníku
s početnou účastí. Vždy v deseti kategoriích odstupňovaných dle věku a počtu disciplín mužských a ženských (celkem 20) se na startu objevilo 173 závodníků.
Soutěže zahájily v 8 hodin ráno, závěr v 19 hodin již
provázelo příšeří. Doprovodný program byl samozřejmostí, krátil dětským kategoriím čas, případně mírnil
zklamání z neúspěchů. Tradičně skvělé počasí umocňovalo elektrizující atmosféru, v níž kraloval maskot
Jummy, jakýsi symbol příštího období. Dodával dobrou náladu, děti radostně žily „Jummyho den“. Akce
byla podporovaná městem a starosta M. Izák na úvod
připomněl, že: „Kdo sportuje, nezlobí“. Podle pořadatelů se univerzálním heslem pro každou disciplínu
stalo: „Nečum a makej!“ A tak v kouzelných a urputných atletických soubojích každý posouval hranice
svých možností. Diváci byli svědky několika rekordů
mítinku, na startu nechyběla ani řada reprezentantů.
Ostře sledovaným atletem byl populární litomyšlský

Pavel Baar. Spolu s ním dosáhli přesvědčivého a nezpochybnitelného vítězství také Lukáš Bína, Petrželka
či Drápalová. Nejvíce pódiových umístění si odvezli atleti a atletky AC Jablonec nad Nisou (jako by to
bylo jejich klubové mistrovství), domácí byli rovněž
viditelní. Byla to nádherná akce plná sportu a zdraví,
plná bezprostřednosti a pořadatelské preciznosti, současně zdařilá oslava konce úspěšné sezóny, v níž atleti
AKMT postoupili do 1 ligy, resp. ženy ve své skupině 2. ligy získaly páté pořadí. Další zářez do atletické
historie města. „Tradice, dobře založená, důkaz faktu, že atletika ve městě má vzrůstající úroveň. Zájem
lidí o tento sport nás těší, máme v plánu řadu dalších
cílů,“ dodal na závěr ředitel Michael Havlík.
Umístění atletů AK Moravská Třebová:
Muži I. (28) - Samuelis Peter (3), Nárovec Jiří (9);
Muži II. (12) - Tichý Jan (3); Žáci starší (3) - Šmerda Jan (2); Nejmladší žáci (12) - Zeman Bruno (4),
Koblovský Jakub (5); Ženy I. (12) - Šatníková Z. (6),
Havlíkova M. (7), Šunková Z. (8); Juniorky - Bambušková Ivona (1); Dorostenky (7) - Hájková Hana (4);
Starší žákyně (10) - Škrabalová (4), Podhorná Petra
(6), Mladší žákyně (12) - Stefanová (4), Matoušková
(7); Nejmladší žákyně (16) - Dolečková (4)
(mt)

Sport
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Zdeněk Ošťádal mistrem Slovenské republiky
Zdeněk Ošťádal, 16letý motokárový závodník z Moravské Třebové, má za sebou úspěšnou sezónu. Ve
třídě Rotax DD2 absolvoval celkem 13 závodních
víkendů. V České republice se konají 3 závodní seriály – Mistrovství ČR (MČR), Pohár Autoklubu ČR
(PAČR) a Moravský pohár společně s Mistrovstvím
Slovenska (MP a MSR). Pouze v posledně jmenovaném seriálu se jela Zdeňkova třída Rotax DD2, a proto
jsme se účastnili tohoto seriálu – 7 závodních víkendů.
Dále jsme se účastnili Zóny střední a východní Evropy, pořádané maďarským pořadatelem – 5 závodních
víkendů. Na konci sezóny jsme odjeli i jeden závod
PAČR, organizovaný moravskotřebovským Autoklubem, kde třída Rotax DD2 byla vložena jako ukázková pro možnost vypsání v tomto seriálu v příštím roce.
V tomto závodě Zdeněk nechal ostatní jezdce třídy
DD2 za svými zády a zcela zaslouženě vyhrál. Závodní víkend je od pátku do neděle. V pátek a sobotu
jsou volné tréninky, které slouží k nastavení motokáry a motoru a vylepšení jezdeckých schopností pilota.
Sobotní trénink končí kvalifikační jízdou, která určuje
pořadí na startu ve třech nedělních závodních jízdách.
Každá jízda je bodovaná a určuje pořadí víkendového
závodu a po součtu bodů také celkové pořadí v seriálu. Motokára s motorem Rotax DD2 je nejrychlejší
ve skupině Rotax. Motor o obsahu 125 cm3 má vý-

kon 25 kW při 12.000 ot., rychlost podle charakteru
tratě může přesáhnout 120 km/hod. Minimální váha
motokáry s jezdcem je 173 kg. Ve všech kategoriích
Rotax jsou motory zaplombované a lze provádět pouze nastavení karburátoru a převodu. Po každé jízdě je
přesto provedena technická kontrola technickými komisaři, zda nedošlo k nepovoleným úpravám.
V České republice je málo závodních okruhů (Vysoké Mýto, Cheb a Písek), a tak se většina závodů
konala v zahraničí – Slovensko (Trebatice a Dunajská Streda), Rakousko (Brück an der Leitha), Maďarsko (Pannonia Ring a Kecskemét) a Itálie (Adria).
Za sezónu tým najezdil skoro 10.000 km. V seriálu MP a MSR Zdeněk vyhrál 5 závodů ze 7 a zaslouženě se stal mistrem Slovenska. V Zóně střední
a východní Evropy, kde byl povolen start i jezdcům
mimo střední a východní Evropu, Zdeněk skončil v konkurenci 33 jezdců na celkovém 4. místě za
Polákem, Bělorusem a Belgičanem. Tento seriál byl
součástí mistrovství Maďarska a zde Zdeněk získal titul vicemistr Maďarska. Letní sezóna skončila
a již nyní začíná příprava na příští sezónu kontrolou
a údržbou techniky, ale hlavně zvyšováním fyzické
kondice v posilovně a účastí na halových závodech,
v našem případě v 6dílném mezinárodním vytrvalostním závodě v Bratislavě. Zdeněk Ošťádal st.

Lukáš Komprda úspěšný na populárním Strmém vrchu v Chýnově
Tři tisícovky nadšených diváků sledovaly v sobotu
v Chýnově závodníky z nejrůznějších motocyklových
disciplín v rámci závodu do Strmého vrchu. Ten psal
již XXXIV. ročník a pořadatelem akce byl Motosport
Chýnov. Závodu přálo počasí, připraven byl i doprovodný program a bohaté občerstvení. Premiérově byl
představen při exhibici elektromotocykl v sedle s Romanem Körberem, nebo například dakarový speciál
MRG Teamu. V hlavní kategorii Motokros+enduro
se sjelo 70 borců a jasným vítězem se stal úřadující
mistr Evropy a mistr ČR v motokrosu Martin Michek
z Buksa/Ados KTM Teamu. Jako jediný totiž vyjel
pokaždé padesátimetrový kopec s příčně uloženými
kládami až na vrchol. Druhý byl český reprezentant
Hard Enduro Roman Körber. Ten při závodě používal
motocykl enduro (elektromotocykl byl pouze exhibiční) a dostal se na vrchol čtyřikrát. To samé se podařilo i celkově třetímu Lukáši Komprdovi z Moravské Třebové, který hájil barvy Motosportu Chýnov.

Program činnosti
Klubu českých turistů

9. 11. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 18 hod. Upřesnění programu
na měsíc prosinec a příprava plánu činnosti
na rok 2017.
12. 11. Výletová večerní hra pro děti Bojíte
se strašidel? Sraz u obřadní síně na Křížovém vrchu. Postupný odchod skupin účastníků
na okružní trasu od 17 hod. Podrobnější informace na plakátech. Zajišťuje: M. Paděra
19. 11. Pěší výlet Na Českotřebovsko spojený
s návštěvou Jabkancové pouti v České Třebové.
Sraz zájemců na vlakovém nádraží v 9:00 hod,
odjezd vlakem v 9:13 hod. Návrat v 15:05 nebo
17:05 hod. Zajišťuje: H. Hečková
26. 11. Pěší výlet zejména pro děti s rodiči
Za čertovským perníkem na trase z Mor. Třebové do Městečka Trnávky. Sraz zájemců o společný odchod v 10 hod. u Písku. Rodiče s dětmi
mohou volit přesun na hrad Cimburk individuálně. Setkání s čerty na hradě Cimburku od 13 do
15 hod. Návrat zpět linkovým autobusem
v 15:13 a 15:18 hod. Zajišťuje: E. Kolaříková
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz

„Letošní výsledek na Strmém vrchu je pro mě super.
Na tento styl endura nejsem z motokrosu zvyklý a ani
jsem ho nikdy netrénoval, takže o to si cením výsledku
více. Loni a předloni se mi také povedlo zajet pěkná
čtvrtá místa, ale letos po čtyřech vydařených výjezdech až na vrchol, z toho bylo suprové 3. místo. Nebýt
prvního výjezdu, který jsem pokazil, protože jsem při
přeskoku klád o jednu zavadil, mohlo to být i prvenství. I tak jsem ale velice spokojený a beru tento závod
jako takovou srandu ke konci motokrosové sezóny.“
Čtvrtý skončil Jan Charvát (také Motosport Chýnov).
V jejich případě tak rozhodoval nejhorší škrtaný
výsledek. Páté místo celkem překvapivě vybojoval
Vlastimil Michalík z Tišnova. Tentokrát se nedařilo
úspěšným matadorům chýnovského kopce například
Františku Hrobskému či Martinu Gombošovi, těsně
za první pětkou skončil i poslední léta úspěšný Josef Čermák. Hned za ním byl vítěz loňského ročníku
jablonecký Roman Schmid. Závod se celkově povedl,
jezdci i diváci odjížděli domů spokojeni. Celou řadu
velice akčních fotogalerií a videí z tohoto ojedinělého
podniku naleznete na webu motosportchynov.cz. (zr)

Futsalisté Šakalí hněv
vstupují do ligové soutěže
Do druhé ligové sezóny (2016/2017) vstoupí Šakalí
hněv Moravská Třebová, futsal TJ Slovan, soubojem s úřadujícím českým mistrem SMR Plus Zlín.
Utkání odstartuje 5. 11. v 16:00 ve SH Euronics Zlín.
V průběhu úvodního turnaje změří třebovští síly ještě
s SK SICO SC Jilemnice. Druhý turnaj pořádá opět
Zlín (19. 11., 18:00 SH Otrokovice), soupeři Dobříč
a Větřní. Třetí turnaj se uskuteční 3. 12. v Praze za
účasti Chemcomexu Praha a Sparty Praha. Čtvrtý,
předvánoční, 17. 12. v Jilemnici, kam kromě ŠH přijede i Polička a Zlín. Šakalí hněv MT bude pořadatelem
šestého a sedmého ligového turnaje v lednu (v Mohelnici a Litomyšli). Potřebné informace poskytneme
později. Prezident ligového týmu ŠH Petr Matoušek
zveřejnil svůj rozhovor s ČFS, v němž ozřejmil přípravu a plány na novou sezónu: „Hráči se připravovali dosud v rámci svých oddílů velkého fotbalu. Do
tělocvičny jsme se nastěhovali v polovině října. Jinak
zdravé jádro týmu se po loňském hledání optimální sestavy ustálilo, až na výjimky bude kádr stejný. Novinkou je větší podpora TJ Slovan, jehož součástí jsme se
stali. Jestliže liga zeštíhlela na 8 účastníků, rozhodně
v ní i nadále chceme hrát důstojnou roli.“
(mt)
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Cyklistika
5. 11. Výjezd do vrchu - závěrečný díl seriálu
Cykloman 2016, start ve 12 hodin, předtím prezence. Atraktivní 200m výjezd (převýšení 148
m), sjezdovka proti ÖMV, ul. Dvorní
11. 11. Galavečer spojený s vyhlášením výsledků Cykloman 2016, 20:00 hod. vyhlášení, soutěže, volný program, volná zábava
Fotbal
5. 11. 14:00 C-muži - Kunčina B (hřiště Staré
Město)
6. 11. 14:00 A-muži - Heřmanův Městec
12. 11. 14:00 Dorost - Hlinsko
20. 11. 13:30 A-muži - Slatiňany
Hokej
KLM
3. 11. 19:00 HC Slovan - HC Ledeč n/S.
13. 11. 17:00 HC Slovan - HC Chotěboř
24. 11. 19:00 HC Slovan - BK Havl. Brod
30. 11. 19:00 HC Slovan - HC Hlinsko
KLD
6. 11. 16:30 HC Slovan - HC Boskovice
25. 11. 20:00 HC Slovan - HC Pelhřimov
KLMŽ - KLSŽ
13. 11.9:00 a 11:00 HC Slovan - HC Polička
17. 11.9:00 a 11:00 HC Slovan - TJ Lanškroun
KLP (rozlosování naleznete na www.pardubickykraj.cslh.cz)
Volejbal - KP I. (ženy)
5. 11.10:00 a 13:00 VK Slovan - Dolní Újezd
19. 11.10:00 a 13:00 VK Slovan - Choceň
(tělocvična ISŠ, ul. J. K. Tyla)

Cykloman 2016 se chýlí ke konci

Cyklistická sezóna se blíží ke svému konci a jezdci
intenzivně bojují o poslední body do seriálu Cykloman. Ten se posunul o další dva podniky, které přinesly hodně nečekaných výsledků.
V silniční časovce dominovali „cizinci“¨
Domácí cyklisté „ostrouhali“. Ne, že by zcela propadli, v desítce nejlepších figurovali pouze tři. Trasa 8. dílu seriálu - závodu proti chronometru doznala
opět změnu, tentokráte mířila z Boršova do Březin
a zpět (24 km). Na startu se sešla plejáda těch nejlepších silničářů, včetně aktuálních mistrů ČR (Markéta
Hájková, Miroslav Šváb, Monika Simonová) a garnitury skvělých svitavských cyklistů. Ani déšť nezhatil
úsilí každého z 52 účastníků předvést se v tom nejlepším světle. V hustém silničním provozu statečně
kličkovali, předvedené výsledky byly velmi kvalitní.
„V každém případě byla trasa zajímavá i dosti rychlá,
na konec sezóny ideální. Organizace a atmosféra jako
vždy perfektní,“ glosoval kunčinský čert P. Štěpař.
Rozhodovala zkušenost
Nejrychleji do cílové pásky dospurtoval Pavel Kuda
(SCS Mirva, M2) a stal se zaslouženě absolutním vítězem. Druhý M. Šváb ztratil 28 sekund, také další
rozstupy byly jen minimální, prvních osm matadorů
se vtěsnalo do minuty. Ve výborné formě zajel Michal Rotter jr. Přespolní připravili pravidelné aktéry
seriálu o cenné body, v celkovém pořadí však k podstatnějším posunům v pořadí nedošlo.
Výsledky - celkové
1. Kuda Pavel (SCS Mirva Svitavy, M3) - 0:34:12 průměrná rychlost 42,11
2. Šváb Miroslav (SC Ráječko, Cycling Brno, M2)
3. Tesař Oldřich (SK Orbea Czech Masters, M2)
4. Rotter Michal (CK Slovan MT, M3)
5. Černý Petr (SCS Mirva Svitavy, M2)
6. Rotter Michal jr. (SKP Duha Lanškroun, J)
7. Stráník Josef (Tesaři Osík, M2)
8. Daniel Petr (Cyklo-ski Polička, M1)
9. Štěpař Petr (CK Čerti Kunčina, M3)
10. Kadidlo Jiří (CK Slovan MT)
Nejlepší ženy:
18. Simonová Monika (Cyklotrénink F. Trkal, Č. Třebová, Z1)
21. Hájková Markéta (CK Slovan MT, ŽJ)
(mt)
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Mezinárodní soustředění klubů World MUSADO Association Srnčí u Moravské Třebové

Ve dnech 6.–9. října proběhlo v areálu Srnčí
u Moravské Třebové mezinárodní soustředění
klubů World MUSADO Association. Příznivci
bojového stylu MUSADO MCS se scházejí na podobných soustředěních nejméně dvakrát do roka,
aby si předávali své zkušenosti na mezinárodní
úrovni, což potvrzuje fakt, že se soustředění zúčastnili také instruktoři ze Slovenska, Německa a Brazílie.
„Letos jsme se sešli v celkovém počtu asi 100 cvičících.
Hlavním tématem byl samozřejmě boj zblízka a sebeobrana MUSADO MCS. Snažíme se ale všechny výcviky
dělat více komplexní, jelikož naší cílovou skupinou jsou
nejen vojáci a policisté, ale také ostatní členové IZS.
Z toho důvodu jsme tento seminář směřovali např. i na

základy praktické zdravovědy, aby každý z účastníků dovedl poskytnout nezbytnou první pomoc,“
uvedl jeden z instruktorů MUSADO M. J.
MUSADO Military Combat System (MMCS) je
moderní a dynamický sebeobranný systém boje
zblízka, určený převážně pro příslušníky ozbrojených nebo bezpečnostních složek a IZS, jejichž charakter povolání je může dostat do situace, kdy budou
okolnostmi donuceni bránit se proti napadení agresivních pachatelů. Tento systém učí jak v co nejkratší
době boj ukončit. Výsledný efekt střetu může končit
v MMCS pouze dvěma způsoby. První možnost je nejvíce užívána ve vojenském prostředí – zajetí nebo likvidace nepřítele. Druhá možnost, využívaná ostatními

Fotbal je v plném proudu, Slovan si vede úspěšně
Všechny moravskotřebovské týmy v dosavadním průběhu soutěže se drží na předních místech v tabulkách, prim
v tomto směru patří žákovským celkům. Dorostence netěší nevyrovnané výkony. Záloha dospělých (béčko) jako
nováček OP potvrzuje své ambice. A tým dospělých se
stává „černým koněm“ krajského přeboru. Všeobecně je
výkonnostní vzestup všech družstev viditelný ve všech
herních činnostech. Hodnocení: KP muži získali v posledních 5 kolech čtyři vítězství. Průběžné jim tak stále
patří v pořadí lichotivé 3. místo: 10 - 7 - 0 - 3 - 24:13 20
bodů. Dorost střídal výhry s prohrami, z nichž ta poslední

s Litomyšli (0:8) vůbec netěší. Přesto dosavadním bodovým ziskem jsou průběžně na 8. místě:10 - 5 - 0 - 5 23:24
16 bodů. B muži v okresním přeboru po dobrém začátku
dokázali dosáhnout už pouze dvakrát na plný počet bodů,
i tak pro nováčka soutěže je jeho pozice lichotivá: 6. místo 10 - 6 - 0 - 4 18:13 18 bodů. Žákovské týmy v krajském
přeboru „jedou“. Ukončili podzimní část, starší obsazují
3. místo: 10 - 7 - 0 - 3 24:9 20 bodů. Mladší jsou ještě
o příčku lepší: 2. místo 10 - 9 - 0 - 1 - 32:17 27 bodů. Zkušenosti získávají v této sezoně nově i žáci v OP 5. místo
8 - 6 - 0 - 2 33:17 18 bodů. (Stav k 16. 10. 2016) (mt)

Svitavský Vysák bike kořistí domácího Drábka
Masa cyklistů-bikerů nebyla při svitavském Vysák bike
Mirva, předposledním závodu seriálu Cykloman 2016,
až tak početná jako zpravidla v cyklomanských závodech bývá. Do hodinové jízdy plus jedno 5km kolo
v lesích kolem Vysokého Pole se jich postavilo pouhých 29. Pro všechny účastníky to byla velká výzva
a příležitost získat cenné body do konečného účtování.
O domácí primát usiloval též Z. Drábek. Od počátku si
vytvořil rozhodující náskok, s jehož nastoleným tempem se dokázal vypořádat pouze „pavouček“ Pocsai.
Za nimi krystalizovala měnící se skupina pronásledovatelů, o jejichž ztrátě měli dokonalý přehled a nedovolili žádné překvapení. Drábek si těsně před cílem
vytvořil lepší pozici a získal prvenství. „Měl jsem
nespecifikované potíže s bicyklem, tak to dopadlo, jak
dopadlo. Ale jsem spokojený,“ prohlásil v cíli jeho stín

Hokejisté znovu lákají diváky

Přípravnou fázi sezóny zakončili hokejisté „povinnými“
výhrami nad Hlinskem (5:1 a 8:4), v nichž konstituoval
základní kádr: „K velkým změnám v kádru nedošlo, cíle
jsou pak jasné - postup do semifinále, vše lepší je bonus,“ zdůraznil manažér P. Kršňák. Kádr v současnosti
tvoří: brankaři - Štefl Martin, Turek Michal, obránci Pokorný Daniel, Rajnoha Michal, Cik Lukáš, Kutmon
Lukáš, Tomiga Michal, Kvapil Martin, Rosendorf Luboš, útočníci - Kobza Jan, Maška Michal, Mička Jan,
Faltus Tomáš, Duba Lukáš, Černý Michal, Řehulka
Martin, Schneider Jan, Muselík Roman, Čikl Igor, Aulehla Martin, Prokop David. V pěti úvodních kolech hokejové KLM se slovanisté setkali se všem typy výsledků
- prohrami s Chocní a v H. Brodě, remízou v Chotěboři
i cennými vítězstvími (Chrudim, Litomyšl). Hokej je
napínavý, je však patrný začátek soutěže, která bude
dlouhá. Průběžné pořadí: 4. místo: 5 - 2 - 1 - 2 22:16
8 bodů. Zatím se příliš nedaří dorostencům, kteří jsou
zapojeni v KLD pod vedením J. Faltuse. Jediná výhra je
zatím přišpendlila v tabulce na 12. místo: 7 - 20 - 1 - 4
28:39 5 bodů. Také žáci mají z dosavadních výsledků
ve svých krajských ligách jen poloviční radost. Průběžné pořadí (starší): 4. místo 8 - 3 - 1 - 4 39:44 7 bodů.
Průběžné pořadí (mladší): 6. místo 7 - 2 - 0 - 5 50:59
4 body. Bližší informace: www.hcslovan.com. (mt)

S. Pocsai. Nejlepší dvojice se rozlišila jen 7 sekundami,
ztráty ostatních byly podstatnější, až minutové. Pořadatelé připravili rychlou trať s jedním pekelným stoupáním, bojem na mokré louce, technikou v lese na kořenech a sprintem na dlouhé rovině. Bikeři se v chladném
počasí zahřáli intenzitou šlapání, což bylo podmínkou
úspěchu. Výsledky - bez rozdílu kategorií:
1. Drábek Zdeněk (M2, SCS Mirva Svitavy) 1:15,20
2. Pocsai Sandor (M3, CK Čerti Kunčina) 1:15,27
3. Kvapil Jiří (M1, CK Slovan M. Třebová) 1:17,40
4. Sirový Aleš (M3, Bike Club Svitavy) 1:18,06
5. Tomek Jaromír (Veloservis H. Brod) 1:19,00 (mt)

složkami, je především zadržení, znehybnění a spoutání soupeře. MUSADO MCS se cvičí na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové, kde se jeho studenti učí nejen základům sebeobrany
proti neozbrojenému a ozbrojenému soupeři, ale také
osobní disciplíně a respektu ke starším a zkušenějším.
V neposlední řadě se tímto připravují i na svoje budoucí
povolání.
Matěj Jahoda, vedoucí instruktor WMA

Bronzový osadník

Ve dnech 23.-25. 9. se konalo v americkém Durangu
(ve státě Colorado) Mistrovství světa v Osadnících
z Katanu. České barvy hájil Petr Frajvald z Moravské Třebové (Linhartic). Petr v loňském roce vyhrál
Mistrovství české republiky v této deskové strategické
hře a kvalifikoval se tak na světové mistrovství. Petr
v konkurenci 60 nejlepších hráčů z 34 zemí světa vybojoval třetí místo. V první části turnaje odehrál každý hráč čtyři hry. Petrovi se podařilo uhrát 3 vítězství
a jedno druhé místo. Po první fázi turnaje tak obsadil
celkově třetí příčku. Do semifinále postoupilo prvních
16 hráčů, kteří byli rozlosováni ke čtyřem hracím stolům. Do finále postoupili pouze vítězové, což se Petrovi s troškou hráčského štěstí podařilo. Ve finále se
setkali Čech, Španěl, Japonec a Američan. Ve finále se
jako problém ukázala jazyková bariéra, díky které Petr
neprovedl potřebné výměny (obchody). Hru tak vítězně ukončil hráč z USA. Po sečtení bodů Petr skončil
celkově na úžasném třetím místě za druhým Španělem.
Petrova slova po návratu do ČR: „Turnaj byl na vysoké
úrovni. Pořadatelé si na tom dali opravdu záležet. První příjemné překvapení bylo hned po příletu, kdy jsme
byli ubytováni v nádherném, pětihvězdičkovém hotelu
ve stylu z 19. století. Atmosféra celého turnaje byla
přátelská. I když neumím anglicky, každý se snažil dorozumět. Mám zkušenosti z turnajů v ČR a z Evropy. Za
mořem a na světovém turnaji jsem byl ale poprvé. Splnil se mi tak sen, že jsem si zahrál velké Osadníky na
světovém finále.“ V M. Třebové existuje komunita hráčů deskových her. Sdružují se pod názvem KDH Třebovánek. Více na www.facebook.com/trebovanek. (zr)

Volejbalové ženy vás zvou k podpoře
Nově zahajují třebovské volejbalistky soutěž KP I.
Následující informace slouží všem hráčkám, ale také
fanouškům, které zveme na mistrovské zápasy. Přes
zimní období se hrají vždy v hale ISŠ (ul. J. K. Tyla)
od 10:00 hodin. Jelikož mohou být některé zápasy
aktuálně přeloženy, sledujte též oficiální stránky volejbalového oddílu na facebooku: volejbal Moravská
Třebová. V oddílu došlo k personálním změnám,
předsedkyní je v současnosti Michaela Garguláková,
kontakt: 732 208 817, gargulakovam@seznam.cz.
Sportujte s námi.

Rozpis utkání volejbalistek:
Podzim - zima
23. 10. 2016 Lanškroun vs. M. Třebová (Dostál)
30. 10. 2016 Svitavy vs. M. Třebová (Harašta)
5. 11. 2016 M. Třebová vs. Dolní Újezd (Dostál)
13. 11. 2016 Sokol Pardubice vs. M. Třebová (Kaštánek)
19. 11. 2016 M. Třebová vs. Choceň (Dostál)
26. 11. 2016 Chvaletice vs. M. Třebová (Motl)
3. 12. 2016 M. Třebová vs. Letohrad (Harašta)
11. 12. 2016 USK Pardubice vs. M. Třebová (Sobotka)
17. 12. 2016 M. Třebová vs. Letovice (Dostál)
(dn)

Začátek střelecké sezóny 2016/17
V září se ve střeleckém klubu mládeže nabírají noví
mladí střelci ve spolupráci s DDM Maják ve dvou zájmových kroužcích - začátečníci a pokročilí. Letos je
zájem dětí nadstandartní. Tak jako každý rok trénujeme 3x týdně na naší střelnici ZO sBTS a na střelnicích
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. V září se také
konal VIII. kongres SBTS ČR, a to 10. 9. v Praze, kde
delegáti klubů z celé ČR hodnotili uplynulé 4 roky. Do
Moravské Třebové putovala čtyři ocenění: nejlepší trenér mládeže svazu - Tomáš Přidal, 3x nejlepší sportovec svazu v kategorii mládež - František Přidal, Kristýna Škrabalová a Michaela Přidalová. Ale především
se zkušenější děti připravují na branné závody. Poctivý
trénink se pak zúročí na Mezinárodním mistrovství ČR
v branném víceboji mládeže sBTS. 23. ročník memoriálu Bernarda Nechvily se konal ve dnech 30. 9. a 1. 10.

v Prudké u Doubravníku. Poměřit síly přijelo 81 dětí
z klubů sBTS ČR a SR. Soutěžilo 27 družstev v disciplínách: mířená střelba ze vzduchové zbraně a běh
terénem na 2200 m se stanovišti - střelba po zátěži, hod
granátem na cíl a do dálky, použití lomeného azimutu,
přenos raněného a překážková dráha.
Ze ZO sBTS Moravská Třebová se umístili nejlépe:
Družstva: kat. A: 3. místo Adam Srnec, Martin Sejbal a Jan Šimco; kat. B: 2. místo Michaela Přidalová,
Ondřej Vágner a Josef Čapka; kat. C: 1. místo Kristýna Škrabalová, František Přidal a Patrik Neumann;
kat. D: 3. místo Terezie Steffanová, Petr Bárta a Stanislav Gruncl. Jednotlivci: mířená střelba: 4. místo
Zita Zouharová. Děkuji všem, kteří se závodu zúčastnili a úspěšně tak reprezentovali město Moravskou
Třebovou.
Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže
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