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Singletracky zřejmě prozatím nahradí naše vlastní
extrémní trasy. Budou padat z Křižáku
Ukončení projektu Single track Glacensis,
na kterém participovala také Moravská Třebová, v těchto týdnech řeší čeští
partneři, kteří se v rámci přeshraničního dotačního programu
INTERREG hodlali zapojit do
výstavby tzv. singletracků pro
extrémní cyklosjezdy vybraných
vyvýšenin.
Před rokem, 10. prosince 2015,
podepsaly v České Třebové
osm polských gmin, česká města Choceň a Moravská Třebová
a svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko dohodu o vzájemné
spolupráci při žádosti o dotaci,
a následně při propagaci a využívání výstupu projektu. V rámci
dotace z programu přeshraniční
spolupráce INTERREG V-A ČR-Polsko byly plánovány okruhy
singletracků různé obtížnosti, nabízející vyžití širokému spektru
návštěvníků, od amatérů a rodin
s dětmi po zkušené a náročné bikery. Po odevzdání žádosti o evropské peníze byli čeští a polští
partneři projektu vyzváni administrátorem dotace k doplnění žádosti, což všichni čeští partne-

ři včas a v pořádku splnili. Bohužel polská
strana potřebná data nedoložila, projekt tudíž

neprošel kontrolou přijatelnosti a formálního
hodnocení žádosti o dotační prostředky.
Singletracky tedy v Moravské Třebové v původně zamýšleném režimu
budovat nebudeme, další řešení, jak
postupovat, však na přelomu listopadu a prosince česká strana diskutovala. Než dostanou jasné obrysy možné
další kroky, máme ve městě námět na
zbudování vlastních biketras. Měly
by být zřízeny na Křížovém vrchu
v podobě, jak ji vidíte na mapovém
zákresu.
Projekt singletrailu na Křížovém vrchu, na jehož možné podobě spolupracují s městem také sami třebovští
vyznavači cyklosportu z řad občanů,
se dotkne parcel soukromých vlastníků, s nimiž nyní povedou zástupci
dotčených odborů městského úřadu
jednání o možnostech realizace. Koncepce tras je navržena v celkové délce
cca tří kilometrů s tím, že trasy budou
podle náročnosti děleny na červenou,
modrou a žlutou. Pokud bude projekt
singletrailů na Křížovém vrchu uskutečněn, bude to po fitstezce už druhá
společná iniciativa města a obyvatel
Moravské Třebové realizovaná v této
lokalitě.
Dagmar Zouharová

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám jako vždy v tomto čase malé zastavení a vyjádření několika přání. Prvním z nich je přání klidného vánočního období, jehož příchod jsme zahájili společně u vánočního stromu na náměstí, kam se k naší velké radosti rok
od roku scházíte ve stále větším počtu. Druhým přáním je splnění Vašich tužeb spojených se svátečním časem, a za
třetí bychom rádi, abychom i my byli těmi, kteří plní Vaše přání. Vedení města se o to dvanáct měsíců v každém roce
snaží a věří, že tato snaha většině z Vás, občanů našeho krásného města, není lhostejná. Především by nám bylo
potěšením, když budete nejen vnímat změny k lepšímu, jež Vám svou prací chceme přinášet, ale také o nich budete
informovat dál, a když je dokážete srovnat v kontextu minulých let. Budoucnost je plná nejistot a zdá se dnes, víc
než kdykoliv předtím, že pevným bodem našich životů může být silná a jednotná místní komunita. Rádi bychom dál
pracovali na jejím budování, k němuž patří i pořádání společných kulturních a diskusních setkání. Proto Vám, milí
moravskotřebovští čtenáři, přejeme krásné prožití vánočního období ve společnosti Vašich spoluobčanů na městských
akcích pořádaných pro rozjasnění tohoto času, na setkáních, která nás všechny spojují.
Starosta města Miloš Izák, místostarostové Pavel Brettschneider a Václav Mačát
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Vzdělávací program DOODPADU startuje soutěž pro středoškoláky
To fakt nevyčistíš! S tímto podtitulem startuje
vzdělávací program DOODPADU druhé kolo
soutěže pro střední školy. Dnem vyhlášení tvůrčího klání, na jehož konci si vítězové odnesou
50 tisíc korun na maturitní ples, byl 19. listopad,
kdy si připomínáme Světový den toalet. Právě
odpadní vodou a správným zacházením s ní se
program DOODPADU aneb Co do kanalizace
nepatří, již od roku 2014 zabývá. „I tentokrát
bude úkolem soutěžících seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace.
Změníme ale způsob ztvárnění. Zatímco před
dvěma lety soutěžící vytvářeli videa, tentokrát
bude jejich úkolem grafika. Mohou vytvářet billboardy, plakáty, komiksy, cokoli je napadne. Těšíme se na svěží a neotřelé nápady,“ řekl Zdeněk
Šunka. Připomněl, že soutěž je určena třídním
kolektivům, tedy skupinám studentů gymnázií
a středních škol. Podobnější informace k zadání a pravidla soutěže najdou na facebooku, kde
naleznou inspiraci v podobě úspěšných videí
z předchozího ročníku, a také na www.dooodpadu.cz. Zde se v sekci pro střední školy také mohou do soutěže zaregistrovat. Vítěz bude vyhlášen v březnu u příležitosti Světového dne vody.
Ostatně celé webové stránky projektu www.doodpadu.cz mají za sebou významnou proměnu.
Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízí více
zajímavých videí, informací, tipů a rad k tématu

odpadní vody. „Projdou se například čistírnou
odpadních vod. Na vlastní oči uvidí, co způsobují na čistírně tuky a jak se odstraňují a seznámí se i s dalšími druhy odpadu, které nepatří do
toalety nebo kuchyňského dřezu a také s tím, jak
s nimi správně naložit,“ přiblížila Romana Fleischlingerová. V sekci „pro základní školy“ si děti
a učitelé mohou přečíst několik dobrých důvodů, proč si do třídy pozvat kocoura AGIho, který
je průvodcem celého projektu. Po registraci si
přímo on-line objednají výukovou hodinu, či si
budou moci stáhnout zajímavé materiály pro výuku. Doposud se programu určeného pro první
stupeň základních škol zúčastnilo již 7 000 dětí.
O projektu DOODPADU
Vzdělávací program DOODPADU aneb Co
do kanalizace nepatří, zahájila v roce 2014
společnost Energie AG Bohemia a její dceřiné společnosti ČEVAK, a.s., VaK Beroun,
VHOS, a. s., Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim a AQUA SERVIS Rychnov
nad Kněžnou. Tyto společnosti se zaměřují na
provozování vodohospodářského majetku měst
a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťují
i čištění odpadních vod. Bohužel, v odpadní
vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí
předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže
poškozují kanalizační potrubí a další zařízení,

ale také zvyšují náklady na čištění odpadních
vod. Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno
z klíčových témat, kterým se program DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo
vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém
nemizí, ale začíná. Romana Fleischlingerová,
e-mail: r.fleischlingerova@vhos.cz

Poděkování městu
Bílá pastelka
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka Česká Třebová, touto cestou děkuje studentům Gymnázia
Moravská Třebová za aktivní pomoc při celonárodní sbírce Bílá pastelka, která se konala dne
12. října. V našem městě se studentům školy
podařilo prodat pastelky za 4.486 Kč. Celostátní výtěžek sbírky činí 2.062.480 Kč. Děkujeme
všem dárcům, kteří nás podpořili zakoupením
bílé pastelky, symbolu světa zrakově hendikepovaných. Tato poděkování budou zveřejněna
na www.sons.cz. Další informace naleznete na
www.bilapastelka.cz.
Espiral děkuje za příspěvek
Mažoretková a twirlingová skupina Espiral Moravská Třebová tímto velmi děkuje Radě města
Moravská Třebová za poskytnutý finanční příspěvek na fungování našeho kroužku. Díky tomu
můžeme každý rok navyšovat naše soutěžní vystoupení, stále se zdokonalovat a tím i úspěšně
reprezentovat naše město.
Jitka Štolová
Sbor dobrovolných hasičů Sušice
Sbor děkuje městu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci na činnost mládeže, pořádání akcí a provozování hasičského sportu. Dále
byly tyto prostředky využity k pronájmu tělocvičny a bazénu, kde se děti připravují na celoroční účast na soutěžích v požárním sportu. Podpory města si velmi vážíme a věříme,
že i v dalších letech nás město bude podporovat. Za finanční podporu děkuje celý Sbor dobrovolných hasičů Moravská Třebová - Sušice.
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví,
dobrých pracovních i sportovních výsledků.
SDH Sušice

Na Knížecí louku přibyly v minulých dnech cvičební stroje venkovní posilovny. Na snímku v pohledu
z louky chybí dobře známý dřevěný altán, jenž se stal v předposledním listopadovém víkendu terčem
útoku vandalů, kteří si periodicky vybírají mobiliář Knížecí louky pro vybití svých iracionálních duševních potřeb. Po pachatelích a jejich motivech pátrá policie.
Foto: Dagmar Zouharová

Sbor dobrovolných hasičů Udánky
Sbor děkuje městu Moravská Třebová za příspěvek na činnost mládeže. Město Moravská Třebová je jediným finančním zdrojem sboru. Z tohoto příspěvku bylo zakoupeno nářadí pro požární
sport, uhrazena doprava na soutěže a uspořádán
výlet do Vida Centra. Městu za tento příspěvek
moc děkujeme.
SDH Udánky

O Jihlavské štole mezi městem a šamotkou aktuálně
Myšlenku na zbudování muzea regionálního hornictví v bývalé Jihlavské štole na Hřebči neopouštějí v Moravské Třebové. Vedení města, autor
projektu Hřebečské důlní stezky i partneři tohoto
turistického lákadla, jimiž jsou Lesy ČR a firma
P-D Refractories CZ a. s., dříve Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice, vedli na toto
téma několik diskusí. Na zatím poslední schůzce
16. listopadu 2016 se dohodlo písemné potvrzení
zájmu města o realizaci akce. Dne 29. 11. se uskutečnila schůzka na místě, kde by mělo Muzeum

hornictví vzniknout. Plán zajištění Jihlavské štoly je zpracován do roku 2020 - tato štola, dlouhá
115 m, je v dobrém technickém stavu, jenom je třeba občas opravit mříž, kterou je uzavřen vstup. Její
další zpřístupnění není proto komplikované, avšak
zbudování muzea jako takového bude vyžadovat
předem zatím nevyčíslené náklady.
Důlní činnost se v regionu Moravskotřebovska
zaměřovala zejména na dobývání keramických
jílů. Od 17. století patřily pozemky v tomto kraji Lichtensteinům, kteří zde těžili nepříliš kvalitní

uhlí a později i lupek – jíl vhodný k výrobě žáruvzdorných materiálů, jako je šamot. Jeho těžba přetrvala až do konce 20. století. V lokalitě
Hřebče se nachází Jihlavská štola, nyní takzvané
důlní dílo v zajištění, která by mohla být zpřístupněna veřejnosti jako ukázka podmínek práce
místních horníků. Projekt však nebyl včas kvůli
majetkovým nejasnostem s přístupovými pozemky přihlášen do výběrového řízení na granty poskytované z regionálních operačních programů
pro tento typ záměrů.
(daz)

Aktuality
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Z činnosti střediska česko-německého porozumění
Rok 2016 se pomaloučku chýlí ke svému konci
a tak nám dovolte krátkou bilanci naší činnosti.
Od roku 1992 se Společnost česko-německého porozumění snaží o porozumění, tak jak to
má v názvu, mezi českými a německými občany. V letošním roce společnost pořádala kurzy
němčiny pro mládež a dospělé, semináře pro
další vzdělávání učitelů němčiny, semináře pro
děti i dospělé. Exkurze a zájezdy nás zavedly na známá místa v České republice, ale také
v zahraničí. Na výstavách se mohli návštěvníci
seznámit s díly našich i zahraničních umělců,
na stálých čtvrtečních setkáních jsme mohli přivítat mnoho krajanů z různých zemí. Mimo evropské země také hosty z Austrálie a Brazílie.
Tato setkání, osudy, životy a vyprávění těchto
bývalých rodáků z našeho kraje jsou vždy velmi
zajímavé. Hřebečský taneční soubor reprezentoval náš region na mezinárodním folklorním
festivalu Čermenské slavnosti ve Staufenber-

ku, Norimberku a v Praze. Vydařené byly také
letošní Dny česko-německé kultury, na kterých
se účastnilo během týdenních nabídek pořadů
více než 100 účinkujících a kolem 500 návštěvníků. Program pro mládež Poselství Karla IV.
s Danielem Dobiášem a Taťanou Fischerovou

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přejí členové střediska
W. Hensela
Moravská Třebová

tyto kulturní dny v listopadu důstojně ukončil.
Akce, víkendový seminář němčiny pro děti,
mládež a učitele s výjezdem do vánoční Vídně
a do termálních lázní v Laa, ukončila programovou nabídku střediska pro letošní rok. Jménem Společnosti česko-německého porozumění
bych chtěla poděkovat všem členům, příznivcům a také městu Moravská Třebová, za podporu a porozumění. Přejeme všem krásné, pohodové vánoční svátky a do roku 2017 mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů.
Irena Kuncová

Hřebečský taneční soubor zve všechny bývalé a současné členy, známé
a všechny příznivce na adventní
setkání generací dne 17. prosince
ve 14 hodin do muzea.

V pardubické nemocnici byl uveden do provozu babybox druhé generace
V Pardubické krajské nemocnici je nově umístěn
babybox druhé generace. Speciální schránka, do
níž mohou ženy v těžké životní situaci odložit
novorozené dítě, nahradila původně používaný
babybox instalovaný v roce 2008. „Přestože
někdo může říci, že babybox v pardubické nemocnici zachránil jen pět dětí, tak se zamysleme nad tím, kde by děti dnes byly, kdy babybox
nebyl instalován. Věřím proto, že dětem, které
zachránil předchozí babybox, z velké části snad
žije lépe. Proto patří poděkování všem dárcům

a také panu Hessovi za jeho iniciativu,“ řekl
hejtman Netolický. Původní babybox, který je
v pardubické nemocnici umístěn v zadní části
pavilonu porodnicko-gynekologické kliniky, byl
slavnostně spuštěn 29. července 2008 jako jedenáctý v pořadí v Česku. Za dobu jeho existence
do něj bylo umístěno pět dětí – dvě dívky a tři
chlapci. „Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají
automaticky, po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky či no-

MUDr. Neužilová neordinuje

Oznámení

9. prosince - 2. pátek v měsíci.
O vánočních svátcích neordinuje:
23., 27. a 30. prosince

Od 1. 1. 2017 bude nově ordinovat MUDr.
Ivana Zemánková místo MUDr. Jitky Hájkové v ambulanci praktického lékaře pro
děti a dorost.

žičky děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky
fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou
signalizací na stálou službu a na mobilní telefony zdravotníků,“ popsal průkopník babyboxů
Ludvík Hess.
(Pardubický kraj)

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 10. 2016
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 264 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské
Třebové hlášeno 115 cizinců s povolením
k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 10.
2016 evidováno 10 379 občanů.
(zr)

Univerzita třetího věku
Nabídka kurzu PC
Zájemci přihlaste se do konce listopadu na adresu: M. Blažková, Dr. Loubala 10, Mor. Třebová,
mobil: 606 223 855, tel.: 461 316 285, e-mail:
blazkova.mt@seznam.cz. Do přihlášky uveďte
jméno, adresu, e-mail, tel., popř. mobil. Děkuji. Zahájení kurzu je závislé na počtu zájemců,
všem přihlášeným bude včas zasláno na vědomí.

Pozvánka na výstavku prací

Tak jako v minulém roce, i letos v předvánočním čase, si Vás dovolují posluchači MT
univerzity třetího věku pozvat na výstavku
prací posluchačů univerzity. Výstavka se
uskuteční v „latince“ na Kostelním náměstí od 6. do 8. 12. vždy od 9:30 do 11:30 hodin a odpoledne od 13:30 do 17:00 hodin.
Přijďte se podívat, co dovedou vytvořit šikovné ruce našich spoluobčanů a navodit si
atmosféru Vánoc.
Posluchači Moravskotřebovské univerzity třetího věku přejí všem lidem dobré vůle poklidné
Vánoce a šťastné vykročení do roku 2017, v němž
společně oslavíme 760. výročí Moravské Třebové.

Počátkem listopadu se sešli frekventanti už 17. ročníku Moravskotřebovské univerzity třetího věku. V tradičním prostředí je do nového školního období opět přivítali zakladatelka MTU Marie Blažková a představitelé
vedení města. Letošní přednáškový maraton by mělo absolvovat 120 posluchačů. Foto: František Matoušek
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Samospráva

Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Pardubický kraj má novou vládu. Zvolení zastupitelé složili slib
Nově zvolení krajští zastupitelé složili slavnostní sliby. Kromě této formální záležitosti čekala
na nové zastupitele také volba devítičlenné krajské rady a hejtmana. Do svých funkcí byli zvoleni také uvolnění předsedové Kontrolního a Finančního výboru a předsedové Výboru pro IZS
a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Po zasedání zastupitelstva se premiérově
v novém složení setkali také krajští radní. „Je
to koalice lidí, kteří se znají a vědí, co mají od
sebe čekat. Jsem přesvědčený, že tým, který vzniká, bude týmem dělným, pro který nebude Pardubický kraj kořistí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro politickou kulturu v našem kraji je
dobré, že uvolňujeme dvě místa předsedů výborů
pro opoziční strany. Opozice díky tomu nebude
mít pocit, že má zavřené dveře. K tomu v našem
kraji nikdy nedocházelo a docházet nebude,“
konstatoval Netolický.
Kdo jsou členové Rady Pardubického kraje?
Hejtman: Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v následujících
čtyřech letech kromě koordinace všech resortů
zodpovědný za oblast rozpočtu a financí kraje.
1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní 1. náměstek
zodpovědný za oblast zdravotnictví bude mít

v nové krajské radě zodpovědnost za investice,
majetek, ale také kulturu.
Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle, který stál od
roku 2006 do roku 2014 ve vedení města, bude
v krajské radě zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost.
Členové rady:
Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna převezme
zodpovědnost za školství.
Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v následujících
čtyřech letech zajišťovat problematiku životního
prostředí, zemědělství a venkova.
Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového sektoru
bude pokračovat ve stejném personálním složení
jako v předchozích čtyřech letech.
René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René Živný

zodpovědnost za oblast sportu, cestovního ruchu
a informatiky.
Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně převezme zodpovědnost za chod resortu zdravotnictví.
Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka Morašic na
Litomyšlsku bude zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Výbory zastupitelstva Pardubického kraje
Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva
Pardubického kraje byl zvolen Miroslav Jurenka z hnutí ANO 2011. Předsedou Finančního
výboru Zastupitelstva Pardubického kraje byl
zvolen Jan Foldyna z KSČM. Předsedou Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen David
Šimek z Koalice pro Pardubický kraj. Předsedou
výboru pro integrovaný záchranný systém Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen Josef
Bidmon z ČSSD.
(Pardubický kraj)

Pozvánka na setkání
Dne 18. 12. 2016 si připomeneme 5. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta polistopadové doby Václava Havla. Všechny jeho příznivce zveme na pietní setkání
dne 18. 12. v 18:00 hodin u Morového
sloupu na náměstí T. G. Masaryka.
Za TOP 09 Miloš Mička, za ODS Pavel
Charvát, za KDU ČSL Josef Jílek

Skauti a skautky Vám přivážejí

Betlémské světlo
neděle 18. prosince 2016
v 17 hodin
v parku před muzeem
(svíčku nebo lampičku s sebou)
Junák - český skaut
středisko Moravská Třebová

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, chtěl bych Vám připomenout správné používání tísňových linek.
V České republice máme několik bezplatných telefonních čísel, a to:

150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Rychlá záchranná služba
158 – Policie ČR
156 – Městská policie (pouze v konkrétním městě)
112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

Linka 112 je propojena na jedno ze čtrnácti
operačních středisek hasičského záchranného sboru. Všechny tyto linky jsou vzájemně
propojeny do Integrovaného záchranného
Hlídka MP přijala oznámení od místní občanky
o tom, že na autobusovém nádraží leží na lavičce
nějaký opilý muž a zvrací. Po příjezdu na místo
byl hlídkou MP nalezen muž jevící známky silné
intoxikace alkoholem. Jelikož se jednalo o otravu, byla na místo okamžitě přivolána Rychlá záchranná služba, která si muže převzala k dalšímu
vyšetření a následnému převozu do nemocnice
ve Svitavách.
Hlídka MP přijala předané oznámení od MP Svitavy, že přijali oznámení z Moravské Třebové od
muže, který oznámil, že při procházce s rodinou
v okolí Křížového vrchu si u jednoho stromu
u cesty všiml doutnajícího a hořícího porostu.
Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že
není v možnostech hlídky městské policie požár
uhasit, a proto hlídka přivolala na místo výjez-

systému, kde se přijatá oznámení předávají jednotlivým složkám v rámci jejich specializací. Nicméně je vždy lepší a rychlejší volat konkrétní tísňovou linku, jelikož
v případech kdy o záchraně lidského života
rozhodují vteřiny, může mít i malé zdržení
způsobené použitím nesprávného tísňového
čísla fatální následky. Takže pokud například naleznete ležící či zraněnou osobu je
z hlediska rychlosti pomoci dotyčné osobě
vždy rychlejší a účinnější volat linku 155.
Za minulé období přijala Městská policie
Moravská Třebová celkem 104 oznámení
od občanů.
dovou jednotku HZS. Jednotka HZS následně
požár uhasila.
Hlídka MP přijala oznámení od místní občanky
o tom, že na polní cestě k boršovskému rybníku u silnice I35 je zraněné káně. Káně má mít
poraněné křídlo a nemůže vzlétnout. Po příjezdu hlídky na místo bylo káně spatřeno sedící
na poli. Po telefonické dohodě s vedoucím Záchranné stanice volně žijících zvířat ve Vendolí bylo káně hlídkou MP odchyceno a následně
přepraveno do této stanice. Tam bylo káně předáno vedoucímu zařízení, po nezbytném léčení
bude vypuštěno zpět do volné přírody.
Hlídka MP přijala oznámení od místní občanky,
že ji v městské části Sušice oslovil neznámý starší muž, který se zde pohyboval jenom v pyžamu
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a bez bot. Tento muž ji požádal o pomoc a řekl
jí, že se zřejmě ztratil a vůbec neví kde je. Po
příjezdu hlídky na místo, se zde nacházela oznamovatelka s dotyčným mužem. Muž byl mírně
dezorientovaný a bez zranění. Muž uvedl, že je
v pořádku, akorát vůbec neví, jak se do Sušic
dostal, a požádal hlídku o odvoz domů. Hlídka
vše telefonicky konzultovala s operátorkou linky
155. Jelikož muž neměl žádná zranění, byl převezen do místa trvalého pobytu, kde byl předán
manželce.
Hlídka MP přijala oznámení od místního občana, že v jednom z místních stravovacích zařízení,
se nějaké paní udělalo nevolno a upadla na zem.
Po příjezdu na místo zde hlídka nalezla na zemi
sedící ženu. Tato žena uvedla, že se jí zatmělo
před očima a ona upadla. Následně hlídka MP
přivolala Rychlou záchrannou službu. Po příjezdu sanitního vozu si osádka vozu ženu převzala
k dalšímu vyšetření a transportu do nemocnice
ve Svitavách.
Radovan Zobač, velitel MěP

Městská policie ve škole
Měsíc listopad je termínem, kdy každým rokem
přichází mezi nás zástupci MP, aby s našimi
žáky diskutovali o tématech ze života, kterými
jsou například trestná odpovědnost nebo různé
druhy krádeží. Nejinak tomu bylo i v tomto školním a kalendářním roce. Velice vstřícným způsobem se žáky a studenty ze základní školy, resp.
praktické školy dvouleté hovořil zástupce velitele MP Michal Krbec. Během besedy musel čelit
často velice zvídavým až zapeklitým dotazům.
Vyrovnal se s tím profesionálně a všechny otázky z řad žáků a studentů zodpověděl a objasnil
ke spokojenosti dotazujících se i všech přítomných. Chtěl bych zástupci MP Michalu Krbcovi
jménem všech přítomných za besedu poděkovat.
Již se všichni těšíme na další setkání s ním v měsíci dubnu příštího roku.
Miroslav Muselík,
statutární zástupce ředitelky speciální školy

Pult centralizované ochrany
města Moravská Třebová nabízí:
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným
na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

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

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí
občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným
na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.

Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na

tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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 5. 12. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělka 5. 12. 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
Příchozí /USA/ 2D
Středa 7. 12. v 19:00

Proč jsou tady? Snímek Příchozí je provokativním
vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah,
Zmizení).
Drama/Mysteriozní/Sci-fi/Thriller, české titulky,
vstupné 100 Kč

Rogue One:
Star Wars Story /USA/ 3D
Pondělí 19. 12. v 19:00

Příběh Rogue One je zasazen těsně před události v Epizodě IV. - Nová naděje. Hlavními hrdiny
bude skupina povstalců, které se povede dostat
k plánům k nejmocnější zbrani Impéria, Hvězdě
smrti.
Akční/Dobrodružný/Fantasy/Sci-fi, český dabing,
vstupné 150 Kč

Pohádky pro Emu /ČR/ 2D
Středa 21. 12. v 16:00

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad
v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho
dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho
v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý v hlavních rolích.
Romantická komedie, 112 min., vstupné 100 Kč

Kulturní centrum
Adventní koncert

František Nedvěd a kapela
Tiebreak
Neděle 11. 12. 2016 v 19:00
Dvorana muzea, vstupné
150 Kč, předprodej zahajujeme 5. 12. v 16 hod.

František Nedvěd a kapela Tiebreak. Legendární
stálice českého folkového, country a trampského
stylu vystoupí se svou skupinou Tiebreak. Tato formace vystupuje s pořadem, který je průřezem těch
nejlepších písní z dosud vydaných alb. Do programu byla zařazena směsice písní, které František
Nedvěd zpíval a hrával se svým bratrem Janem.
Toto nezaměnitelné hudební uskupení vás chytne
za srdce. Těšte se na večer plný pohody a průřez
nejúspěšnějších písní z dosud vydaných alb.

Vánoční koncert

Anděl páně 2 /ČR/ 2D

Čtvrtek 15. 12. 2016 v 19:00, dvorana muzea,
vstupné 60 Kč
Předprodej zahajujeme 5. 12. 2016 v 16:00

Sobota 10. 12. v 16:00 a v 19:00

Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Režie: Jiří Strach
90 min., vstupné 120 Kč

Moravskotřebovský swingový orchestr Františka Zeleného rozšířený o muzikanty z jevíčského
Big Bandu. Spoluúčinkuje pěvecký sbor YOUNG
VOICES při moravskotřebovském Gymnáziu pod
vedením Petry Burdové.

Silvestrovský ohňostroj
a lasershow
Anděl páně 2

/ČR/ 2D

Středa 28. 12. v 16:00

Pařba o Vánocích /USA/ 2D
Pondělí 12. 12. v 19:00

Firemní vánoční večírek se trochu (hodně) vymkne
z rukou.
Komedie, české titulky, vstupné 110 Kč

Nová rodinná filmová pohádka s Ivanem Trojanem
a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Režie: Jiří Strach, 90 min., vstupné 110 Kč

Manžel na hodinu /ČR/ 2D
Středa 28. 12. v 19:00

Pokračování úspěšné komedie Hodinový manžel.
V hlavní roli: Bolek Polívka
Režie: Tomáš Svoboda
Komedie, vstupné 120 Kč

Anděl páně 2 /ČR/ 2D
Středa 29. 12. v 16:00

Nová rodinná filmová pohádka s Ivanem Trojanem
a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Režie: Jiří Strach, 90 min., vstupné 110 Kč

Manžel na hodinu /ČR/ 2D
Noční zvířata /USA/ 2D
Středa 14. 12. v 19:00

Láska se beztrestně zahodit nedá.
Drama/Thriller, 115 min., české titulky, vstupné 110 Kč

Středa 29. 12. v 19:00

Pokračování úspěšné komedie Hodinový manžel.
V hlavní roli: Bolek Polívka
Režie: Tomáš Svoboda
Komedie, vstupné 120 Kč

Sobota 31. 12. 2016, 18:00, náměstí T. G.
Masaryka, Moravská Třebová
Připravujeme k výročí
760 let města Moravská Třebová

LiStOVáNí – Kniha Arnošta
Lustiga Láska a tělo
Neděle 8. 1. 2017 v 18:00, dvorana muzea,
vstupné 80 Kč
Předprodej zahajujeme 4. 1. 2017 v 16:00

V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig pokusil
o konečné zúčtování s tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu – nepochopitelnost nacistické
myšlenky na vyhlazení Židů na straně jedné a lásku k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé.
Hlavní představitelé, mladí lidé plní tělesných tužeb, Gabriela Lágusová a Josef Reinisch, prožívají
v terezínském ghetu svou zakázanou lásku. Transport může přijít každým dnem, a tak útěchu nacházejí hrdinové knihy pouze jeden v druhém. Žijí naplno a vyslovují věci, které by nebýt tlaku okolností
ze sebe možná nikdy nevypustili. Přežívají, dokud
mají tělo toho druhého. Výsledkem je příběh plný
milostných vyznání i esejistických podobenství
o smyslu života. Uvádíme v rámci projektu AL90,
nedožitých 90. narozenin Arnošta Lustiga.
Účinkují: Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín (alt. Alan Novotný)

Kultura

Divadelní představení

Ze života hmyzu

DOcela MAlé divadlo Svitavy

neděle 22. 1. 2017, 18:00, kinosál muzea Moravská
Třebová, vstupné: dobrovolné

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

Závěr roku v muzeu

V prosinci může být moravskotřebovské muzeum
jednou z příjemných možností, kde si oddychnout uprostřed předvánočního shonu. Přímo k tomu vybízí výstava, která zde bude probíhat až do
23. prosince. Lumír Moučka na ní představí své
tušové kresby pod názvem Z hlavy, z duše, z prostoru. Rozhodně nezapomeňte zajít na tradiční
Mikulášský karneval v sobotu 3. prosince od 9 do
16 hodin v dvoraně muzea. Celý měsíc jsou také
zpřístupněny naše stále expozice Holzmaisterova
sbírka mimoevropského umění a Galerie Františka
Strážnického. Otevřeno máme od úterý do pátku,
víkendy zavřeno. Během vánočních prázdnin se
můžete do muzea vypravit od 27. do 30. prosince.
V roce 2017 budeme mít otevřeno od úterý 3. ledna.
Ale jinak se vůbec nebudeme schovávat někde za
kamny, stále platí, že v muzeu jsou vítány i skupiny
zvědavých studentů všeho věku, aby sem přenesly
část své výuky, dále budeme pilně připravovat výstavy pro rok 2017 a provádět spoustu dalších prací
skrytých očím běžného návštěvníka, ale nutných
pro chod muzea.
Děkujeme všem návštěvníkům muzea a muzejních
akcí, přejeme jim do roku 2017 hodně zdraví. Těšíme se, že se zase uvidíme v roce příštím a že si
také do muzea najdou cestu další noví návštěvníci.
Všem zblízka i zdaleka, malým i velkým, běžným
návštěvníkům i odborníkům máme co nabídnout.
Robert Jordán

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického
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Silvestrovský ohňostroj a lasershow
Silvestrovský ohňostroj, který proběhne v obvyklou dobu 31. 12. v 18:00 na náměstí TGM,
bude letos zajímavější. Na úvod, před samotným
spuštěním ohňostroje, zazní z balkónu starostovy pracovny slanostní fanfáry v podání trubačů
z Jevíčka. Po tradiční zdravici starosty Miloše
Izáka a místostarosty Pavla Brettschneidera začne ohňostroj, který se v závěru přemění na krátkou lasershow (barevné laserové paprsky se
promítají nad publikum za doprovodu tématicky
sladěného hudebního podkresu). Na toto vizuálně atraktivní vyvrcholení ohňostroje navážou

ještě jednou fanfáry, které doprovodí krátkou
animovanou videosekvenci promítnutou na budovu radnice. Toto video uvede nastupující rok
2017 jako jubilejní, naplněný oslavami 760 let
Moravské Třebové. Připravovaná menší silvestrovská laserová show s více než půlročním předstihem předejde hlavní oslavy 760 let města, které se budou konat od 24. do 27. 8. Právě sobotní
noc 26. 8. 2017 zakončí velká, komponovaná
laserová show na náměstí TGM.
Všichni jsou zváni na silvestrovskou ochutnávku
lasershow.
(KSMT)

Nový název Fotofestivalu a Youngfoto 2017
>Město 252, 431, 760, 987, 1245< je soutěžním
tématem II. ročníku Youngfoto, odkazujícím na
prostředí města a na skutečnost, že právě v roce
2017 oslavíme 760 let Moravské Třebové. Informace o fotosoutěži a podmínkám účasti získáte
na www.fotofestivalmtrebova.cz/youngfoto. Soutěž
Youngfoto se po nultém a prvním ročníku již potřetí stane nedílnou součástí fotofestivalu, který
začne 13.-14. května a bude se konat v roce 2017
již po osmnácté (první ročník připadl na rok 2000).
Fotofestival čekají i v rámci následujícího ročníku

některé změny, které vám postupně do května 2017
představíme. Snad nejviditelnější změnou je přejmenování. Nový název, který moravskotřebovský
fotofestival ponese, je doplněn o jméno zakladatele
celé akce, a tak od roku 2017 bude v našem městě probíhat Fotofestival Rudolfa Zukala Moravská
Třebová. Těšíme se na návštěvníky připravovaných
fotovýstav od května do srpna příštího roku. V následujících měsících přineseme na stránkách MTZ
mimo jiné podrobnější informace k osobě Rudolfa
Zukala.
(KSMT)

Propagace kultury
V minulém čísle Moravskotřebovského zpravodaje
byli čtenáři informování o ukončení grafické soutěže na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad
Orlicí. Nyní je již o vítězích rozhodnuto. Kdo tedy
bude v následujícím období připravovat grafický
design tiskovin pro Kulturní služby města Moravská Třebová? Studenti III. ročníku oboru grafický
design tiskovin Daniela Ponomarevová z Lanškrouna a Martin Vraj z Litomyšle budou pod odborným vedením učitele Bohuslava Špačka připravovat plakáty a grafické materiály. Nadále budou mít
podobu vysokých a úzkých plakátových pásů. Počínaje první polovinou prosince se na městských vývěsních plochách objeví nový druh plakátů KSMT.
Pomůže inovované grafické zpracování tiskovin
zvýšit návštěvnost propagovaných kulturních akcí?
Pokud budete chtít vyjádřit svůj názor, napište nám
e-mail na kultura@ksmt.cz. Děkujeme.

2.12.
3.12.
9.12.
10.12.
16.12.
17.12.

Panák za "10" – Dj J.M.X.
)(51(70L[3DUW\ – Dj Maty
&DSWDLQ0RUJDQSŐLSORXYi – Dj Fuller
$081'6(13DUW\ – Dj J.M.X.

+,3+23YRO PHMGDQY'XNX'XNX
0HGRYëYHÿHUV0(7$;28

– Dj Slepi

22.12. 6RXNURPiDNFH9iQRÿQtYHÿtUHN$EQHU
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

ãWĚGURYHÿHUQt3DUW\

– Dj Maty

9iQRÿQtELJEtW
2/',(63$57<

– Dj Choruno

6,/9(675296.ê0(-'$1

– Dj Maty
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HLEDÁME

PRŮVODCE /PRŮVODKYNI
NA ZÁMKU
kontaktujte:
zamek@ksmt.cz

Brigáda se týká letních prázdnin
a víkendů od dubna do října
Základní umělecká škola Jevíčko
zve všechny příznivce hudby
na

ADVENTNÍ KONCERT
učitelů a hostů ZUŠ

Jevíčko

KDY: třetí neděle adventní 11. 12. 2016 v 15:OO
KDE: jevíčský kostel Nanebevzetí panny Marie
~~ vstupné dobrovolné ~~

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

Zámek
Moravská
Třebová

VÁNOČNÍ JARMARK 2016
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ JEVÍČKO

Pátek 16. 12.

TRADIČNÍ JARMARK OD 8:00
- koledy - betlém - ovečky - punč - medovina - čaj
- klobásy - trdelník - perníky - ovčí výrobky - koření - keramika - čepice
- šály - svíčky - svícny - jmelí - formičky - šperky ze dřeva a kůže a další

SRDEÈNÌ ZVEME
NA TRADIÈNÍ

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
V SOBOTU 17. PROSINCE 2016
OD 19:30h V SÁLE NA PÍSKU
K TANCI A POSLECHU HRAJE

skupina DOMINO (ved.p. Beyer Miloš)
ALEGRIA
(vedoucí Helena Gálová - Trojáková)

A ZATANÈÍ TANEÈNÍ SKUPINA

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO
VSTUPENKA - 50,-Kè, MÍSTENKA - 20,-Kè
PØEDPRODEJ VSTUPENEK:

TURISTICKÉ INFORMAÈNÍ CENTRUM, nám.TGM 33

SRDEÈNÌ ZVE POØADATEL
MÌSTSKÁ ORGANIZACE KSÈM MORAVSKÁ TØEBOVÁ

KULTURNÍ PROGRAM OD 15:00
- zapálení čtvrté adventní svíce
- vyhlášení
vyhlášení výsledků dětské soutěže „Adventní kalendář“
kalendář“
- Dechový orchestr a Komorní pěvecký sbor ZUŠ Jevíčko
SRDEČNĚ ZVOU TIC JEVÍČKO A MĚSTO JEVÍČKO

Změna programu vyhrazena
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Logická olympiáda 2016 v ZŠ Kostelní náměstí
Během měsíce října proběhla na naší škole již
tradičně nominační kola Logické olympiády.
Žáci soutěžili v kategoriích A1 pro 1. třídy, A pro
2.-5. třídu základních škol a B pro žáky druhého
stupně základních škol a odpovídajících ročníků
gymnázií. V nominačním kole soutěžící vyplnili
on-line test. Délka testu je 15 až 30 minut (dle
kategorie). Žáci 1. třídy se s touto soutěží hlavně seznamovali. Mezi 75 % nejlepších řešitelů
základního kola se z našich prvňáčků probojoval Janek Michalčák, který byl lepší než 80 dětí
z 83 zúčastněných a obsadil tak v Pardubickém
kraji 1. až 3. místo. V krajském finále naši školu
reprezentoval v kategorii A Nico Juhás z 2. třídy,
který v nominačním kole předstihl téměř 95 %
zúčastněných dětí našeho kraje. V obou starších
kategoriích (A i B) 21 přihlášených žáků naší
školy překonalo svými výsledky 50% hranici ce-

lostátního kvantilu, patřili tedy mezi 50 % nejúspěšnějších řešitelů základního kola.
Kategorie A
Pořadí Příjmení, jméno
(škola)
1.
Juhás Nico
2.
Bártová Viktorie
3.
Zubčeková Natálie
Kategorie B
Pořadí Příjmení, jméno
(škola)
1.
Podhorná Petra
2.
Dušková Nikola
3.
Crhová Petra

Třída Kvantil
(kraj)
2.
94,80
4.
93,19
5.
90,70
Tří- Kvantil
da
(kraj)
9. B
91,44
9. A
89,99
9. B
85,33
Martin Krejčí

Novinky ze školy na křižovatce
Již v minulém školním roce jsme veřejnost informovali o zavádění prvků daltonského plánu do
výuky. První bloky úspěšně proběhly na 1. stupni dle těchto zásad, kterými jsou – samostatnost,
zodpovědnost a spolupráce. Děti se postupně
učí návykům tohoto stylu práce. Pedagogové 1.
stupně se v tomto směru
dále vzdělávají. V listopadu navštívili partnerskou školu v Brně
v Husově ulici, kde měli
možnost zhlédnout daltonskou výuku v praxi.
Učitelka přípravné třídy
se seznámila s principy
předškolní výuky v MŠ
I. mateřská škola, Piaristická, odloučené
pracoviště Boršov

Halloweenská strašidla
Pomaličku už se blížil konec října a děti v naší
mateřské škole si mezi sebou začaly povídat,
jak letos ukážou halloweenským strašidlům, že
už se vůbec nebojí. To už jsme všichni věděli,
že nás čeká naše halloweenská párty. Do třetice
všeho dobrého jsme se s dětmi pečlivě připravovali na tuto slavnostní akci. Výzdoba chodeb,
vyřezávané dýně a hořící svíčky nám zpříjemňovaly podzimní dny a blížící se Halloween. První
listopadový páteční večer jsme se všichni sešli
v tělocvičně školky. Strašidelná hudba umocňovala celou atmosféru a děti opět nezklamaly
svým tanečním vystoupením. Okolí školky se
tajemně rozsvítilo svíčkami a lampióny, které si
děti donesly s sebou, aby jim svítily na stezce
odvahy. Jé, tam je strašidlo, tamhle se zase něco
mihlo mezi stromy, to byla nejčastější slova dětí.
Bylo hezké se dívat na rozzářené oči dětí, které
došly na stanoviště a s plnou vervou se pustily
do plnění úkolů. Velice rychle se zaplnily kartičky s razítky a hurá do cíle, kde je čekala zasloužená odměna. Velké díky patří dětem a rodičům,
kteří se přišli pobavit a zasoutěžit si. Poděkování
patří samozřejmě i úžasným boršovským strašidýlkům, která pro své malé kamarády připravila
báječnou a nezapomenutelnou atmosféru. Tak
co, dáme to i příští rok?
Učitelky MŠ Boršov

v Brně Nekleži. Všechny rodiče srdečně zveme
– přijďte se podívat na práci našich dětí i pedagogů. Nejbližší akcí bude Adventní dílna pro
děti i rodiče.
Učitelé ZŠ ČSA

Ze Speciální školy
Zpívání pod stromečkem
Dne 15. prosince v 10:00 hod. se opět sejdeme
pod vánočním stromečkem na náměstí, abychom si zazpívali naše nejznámější koledy.
Věříme, že se s námi v předvánočním shonu
zastavíte a přidáte se ve zpěvu k nám. Za pomoc a podporu děkujeme Kulturním službám
- Františku Žáčkovi a Pavlu Machálkovi.
Na baště za zážitky
V rámci hodin dějepisu a praktického vyučování měly některé třídy naší základní, speciální a praktické školy dvouleté možnost navštívit moravskotřebovskou baštu. Dozvěděli
jsme se, že opevnění města, z něhož se dochovaly do dnešní doby některé části, pochází z počátku 16. století. Z jedenácti bašt jsou
zachovány tři, jedna mezi Farní a Gorazdovou, kde jsme si vyzkoušeli různá tradiční
řemesla, např. výrobu svíček z voskových
plátů, hoblování prken různými typy hoblíků, odkornění kmínku pořízem. Také jsme se
pokoušeli rozdělat oheň křesáním a zachytit
jiskry do troudu. A nakonec, to se nám nejvíc
líbilo, jsme si zastříleli z luku. Do velkého
slaměného terče jsme se trefili téměř všichni.
Děkujeme panu Machálkovi, že nám věnoval
svůj čas. SZŠ, MŠ a PrŠ v Moravské Třebové

Školy

Nové olše
na Knížecí louce
Naše třída 5. B se ve středu 2. 11. vydala na Knížecí louku, aby v rámci projektu Vysaď strom
pro mír! Mír je zelený, osázela okolí rybníčku
v klidové zóně šesti olšemi. Přestože ráno bylo
velice sychravé a deštivé, popadli jsme rýče
a dali jsme se do práce pod laskavým vedením
Kamila Sopouška. Rozdělili jsme se do skupinek a společnými silami jsme své stromy zasadili a zalili. Nyní máme radost, že jsme se podíleli
na zkrášlení této naší oblíbené rekreační plochy,
a těšíme se na jaro, až si každý poslechne cvrlikání ptáčků na našich olších. Žáci a žákyně 5. B,
J. Dudková a P. Skřipská, ZŠ Palackého

Halloween v ZŠ
Palackého
„Teda to byl den! Teď jsem se ale trochu bál.“
„Já neměl vůbec strach. No, možná malý.“
Takhle podobně popisovaly některé děti zážitky z Halloweenu, který se u nás konal v úterý
25. 10. Dopolední vyučování bylo trochu jiné.
Děti měly krásné strašidelné kostýmy a v lavicích je čekalo strašidelné počítání, vyrábění.
Také se byly podívat v tělocvičně, kde se podívaly i na masky z jiných ročníků. V podvečer
se učitelé, rodiče i děti sešli s lampiony a vydali se na tradiční lampionový průvod, jehož
trasa vedla přes ulici Jiráskovou, Svitavskou
a zpět ke škole. Po průvodu se žáci 1. stupně
odebrali do svých tříd a čekali, než je spojka
z našeho strašidelského sboru vyzve, aby prošli stezku odvahy, kterou pro ně připravili žáci
2. stupně. Děti chodily po skupinkách a musíme říci, že se moc nebály. To nás strašidla hodně mrzelo. Stanoviště s úkoly se líbila. Největší
úspěch zaznamenala „Pevnost Boyard“. Zde
děti měly sluchátko a telefonováním odpovídaly na jednoduché hádanky. Zajímavá byla
i návštěva kuchyňky, kde se ochutnávaly lidské
prsty. Jako žáci 2. stupně myslíme, že se nám to
letos obzvláště povedlo. Doufáme, že se všem
strašidelná stezka odvahy líbila a těšíme se na
další.
Lukáš Brdíčko, Gabriela Krejčí

Haló, kamarádi!
„Haló, kamarádi! Jak se máte po roce?“ – ozvala se mi začátkem října paní učitelka spojené
3. a 5. třídy speciální ZŠ Jitka Ottová. Možná si
někteří čtenáři Moravskotřebovského zpravodaje vzpomenou na loňský článek o navázání naší
spolupráce. Tehdy jsme se navštívili a prvňáčci z Palackého poznali, jak se učí, zpívá, cvičí
i relaxuje tam, kde děti potřebují zvláštní péči.
Během roku jsme si vyměnili pár pozdravů a několikrát zavzpomínali na hry a písničky, které
jsme se spolu naučili. A co bylo letos? My jsme
se chtěli předvést, jak po roce čteme a počítáme,
tak jsme se napřed trochu tísnili v naší třídě. Do
velké tělocvičny jsme se pak ale vešli bez problémů a nové hry i skákání do peřin nás všechny bavilo. O týden později na „specce“ taky nezklamali. Společné hraní a zpívání se nám líbilo
a Svěrákův muzikál o Červené Karkulce jsme
sledovali doslova bez dechu. Prostě bylo nám
spolu fajn a rozdíl „naše děti“ nebo „vaše děti“
nikdo nevnímal.
Lenka Čápová

Knihovna, DDM

Setkání seniorů se
uskuteční 5. 12.
v 10:00 v refektáři františkánského
kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů za účelem
návštěvy hřbitova proběhne 14. 12. 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 je v provozu pouze: pondělí,
středa, pátek od 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 a DS Domeček
Charita Moravská Třebová uspořádala v měsíci listopadu každoroční Svatomartinské veselí
v sále Na Písku. Společně s klienty STD Ulita
a DS Domeček se za námi přijeli poveselit také
klienti se zdravotním znevýhodněním z dalších
spřátelených organizací z Pardubického kraje.
V sále panovala díky pestrému programu a živé
hudby v podání kapely Domino skvělá atmosféra, celkem jsme přivítali přes 172 návštěvníků.
Připít svatomartinským vínem si přišel i starosta
města Miloš Izák. Nechyběla ani svatomartinská
husa s knedlíkem a zelím, která byla tradiční první cenou v zábavném losování. Děkujeme všem,
kteří naši akci finančně nebo materiálně podpořili, zejména hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému, který udělil záštitu a poskytl
finanční příspěvek, vojenské škole - Zdeňkovi
Macháčkovi a Josefu Hloupému za poskytnutí
sálu a dobrovolníků z řad svých studentů, Haně
Dosedělové za přípravu hudebního vystoupení
klientů DS, mažoretkám Střípky M. T., taneční
skupině Elements Kunčina a paní Sylvii z umělecké skupiny Inflamenus. Také moc děkujeme
všem dárcům z řad podnikatelů, kteří přispěli do
zábavného losování věcným darem. Budeme se
těšit na další ročník v r. 2017.
V předvánočním období jsme se účastnili několika prodejních výstav výrobků, které v rámci
nácviku pracovních dovedností zhotovili klienti STD Ulita nebo DS Domeček. Byli jsme
prezentovat naše výrobky např. v knihovně,
na Krajském úřadě v Pardubicích, chystáme se
na Mikulášský jarmark do muzea. Klienti DS
Domeček zazpívali na slavnostním rozsvícení
vánočního stromu na náměstí koledy, a také
na rozsvícení vánočního stromku ve vestibulu
speciální mateřské a praktické školy. Do konce roku plánujeme výlet na bowling do Svitav
a těšíme se na společné posezení u vánočního stromečku v Domečku a Ulitě. Rok 2016
s předstihem slavnostně zakončíme společným
obědem v místní restauraci.
Tříkrálová sbírka 2017 bude zahájena od 6. 1.
2017 a potrvá do 13. 1. 2017, hlavní koledování proběhne v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko 9. 1. 2017. Zveme také všechny zájemce,
kteří se chtějí stát tříkrálovými koledníky nebo
vedoucími skupinek, aby se nahlásili nejpozději
do 10. 12. 2016. Kontaktní údaje: tel. 733 742
024, mail: denisa.kosinova@mtrebova.charita.
cz. Další informace najdete na: www.mtrebova.
charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, případně osobně na adrese Oblastní charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Krásný adventní čas, požehnané Vánoce a radostný nový rok vám přejí pracovníci Charity
Moravská Třebová
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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.–31. 12. Výstava omalovánek pro dospělé
Po celý měsíc prosinec se můžete v prostorách
dospělého oddělení knihovny těšit na vystavené
omalovánky pro dospělé, které vytvořili a zapůjčili naši čtenáři.
8. 12. Osobnosti Moravské Třebové
V pořadí třetí přednáška z cyklu Osobnosti Moravské Třebové bude věnována období 14. století. Historik Petr Nisler přiblíží feudální majitele
Moravské Třebové ze slovutného panského rodu
erbu zkřížených ostrví i moravského markraběte
Jana Jindřicha Lucemburského, bratra Karla IV.
Zejména za markraběcí vlády totiž Moravská
Třebová završila svůj vývoj v plnohodnotné a stabilizované institucionální město po stránce právní
i hospodářské. Přednáška se bude konat od 17:30
v Laskavárně. Vstup zdarma
Čtení na pokračování
Čtení v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří mají
zájem předčítat nahlas. Bližší informace v dětském oddělení knihovny.
Půjčovní doba o Vánocích
Pátek 23. 12. – pondělí 26. 12. zavřeno
Úterý 27. 12. – čtvrtek 29. 12. 8:30–15:00 hodin
Pátek 30. 12. – neděle 1. 1. zavřeno
Studovna je v době od 22. 12. 2016 do 1. 1. 2017
uzavřena.
Knihovna dětem
1. 12. Vybarvujeme mikulášské omalovánky
od 15:00 do 16:00 hod. a v 16:00 hod. Mikuláš
v knihovně, tradiční setkání dětí s Mikulášem.
Rozdávání sladkých odměn za básničku či písničku. Slavnostní vyhodnocení soutěže Lovci perel.
1.–22. 12. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy:
Vánoční knížka. Čtení, hraní, kreslení a tvoření.

Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
1.–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.
1.–31. 12. Výprodej knih
Po celý prosinec si můžete v knihovně zakoupit dětskou, zejména naučnou literaturu. Cena je
pouhých 5 Kč/ks.
1.–31. 12. Barevný svět
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Piaristická
Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy
7. 12. Taška na dárek
14. 12. Papírový zvoneček
21. 12. Kapřík
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
MěK.
13. 12. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
13. 12. Přednáška o morčatech
Naše osmiletá čtenářka Štěpánka Šimonová bude
od 15:00 hod. v dětském oddělení přednášet
o morčatech. Můžete se těšit také na ukázku živých morčat.
Připravujeme na leden:
10. 1. 2017 přednáška Gastroterapie a Léčebný
tanec s Kateřinou Zelinkovou
Krásně prožité vánoční svátky Vám přeje
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové a její zaměstnanci

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1. 12. Okres florbal dívky IV. kategorie – v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 9:00 hod.
2. 12. Mikuláš pro MŠ – návštěva Mikuláše a jeho
doprovodu v mateřských školách ve městě a okolí
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.
Děkujeme J. Hegerovi za besedu o tom jak žijí
včeličky v úlech a jak se dělá med, manželům Horským za exkurzi a zajímavé vyprávění o stravování v Centru zdravé výživy v ul. K. Čapka v rámci

akce pro děti - Abeceda zdraví. Rovněž děkujeme
všem, kteří se zapojili do podzimní materiální sbírky pro Zelené Vendolí.
Vánoční prázdniny v DDM
27. 12. Dekorativní strom – vlna, krajky, papír.
Od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
S sebou přezůvky, akce zdarma. Předškoláci v doprovodu rodičů.
28. 12. Korálkování – výroba přívěsků na klíčenky, batohy apod., výroba záložky, od 10:00
do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. S sebou
přezůvky, akce zdarma. Předškoláci v doprovodu
rodičů.
29. 12. Lezení na umělé stěně – od 10:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 15:00 hod. S sebou sportovní oblečení a obuv, pití, akce zdarma. Předškoláci
v doprovodu rodičů.

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 a 13:00–17:30 hod. mateřské centrum
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Po stopách významných občanů Moravské Třebové –
mezipředmětový projektový den na gymnáziu
Město Moravská Třebová patří k historickým
perlám našeho kraje. Učitelky dějepisu a německého jazyka připravily pro studenty septimy
netradiční projektový den. Použily městem vytvořený materiál (Vycházková trasa po náhrobcích významných občanů), který si upravily
a doplnily dle potřeby. Projektový den se skládal ze dvou částí, první byla zaměřena na historii města - významná místa a objekty. Studenti
pracovali s historickými fotografiemi a mapou,
na kterých odhalovali podobu budov v našem

městě a orientovali se v německých názvech
ulic. Druhou částí projektového dne byla badatelská činnost v terénu. Každá skupina měla
svoje zadání a dle orientačního plánku hřbitova musela daný náhrobek najít, pořídit jeho
fotografii a zodpovědět na otázky v pracovním
listu. Moravská Třebová byla v minulosti městem s většinovým německým obyvatelstvem,
a proto celá aktivita probíhala v německém jazyce. Cestou na Křížový vrch si žáci prohlédli
některé zajímavé objekty, např. knížecí most

s povodňovými deskami, křížovou cestu a lapidárium. Nově instalovaná výstava fotografií na
Schodech mrtvých - Moravská Třebová dříve
a dnes - nás všechny zaujala a pomohla studentům v následné badatelské činnosti. Studenti
plnili všechny úkoly na jedničku, zapojovali se
do aktivit se zájmem a nadšením. Bylo na nich
zřejmé, že je historie našeho města opravdu zaujala. A to bylo naším hlavním cílem.
Lucie Kozelková, učitelka německého jazyka
a Hana Antlová, učitelka dějepisu

Gymnázisté v roli diplomatů Rady bezpečnosti OSN
Pražský studentský summit ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy přichystal regionální simulaci jednání Rady bezpečností OSN v Pardubicích. Z třebovského
gymnázia se projektového dne (24. října) zúčastnilo celkem 7 žáků z tercie a kvarty. Žáci si během jednoho dne rozšířili své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a uvědomili si
jejich postavení v mezinárodním dění. Během
dopoledne byly žákům interaktivní formou po-

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
Prosincové bohoslužby:
Po
6:00 hod. roráty klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá 6:00 hod. roráty klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá 18:00 hod.
klášterní kostel
So
7:00 hod. roráty klášterní kostel
Ne
8:00 hod.
farní kostel
Ne
11:00 hod.
klášterní kostel

skytnuty základní informace o problémech, se
kterými se mezinárodní společenství potýkají, seznámili se s Organizací spojených národů
a jejími nejdůležitější orgány a dále s činností
Rady bezpečnosti. V odpolední části se žáci vžili
do role diplomatů zasedajících v Radě bezpečnosti. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících

Primánci z moravskotřebovského gymnázia se
vzdělávali v Pevnosti poznání
Udržitelnost projektu ESF Spojení teorie s praxí
v přírodovědných předmětech se pomalu blíží ke
svému závěru. Během ní probíhají na gymnáziu
vybrané projektové dny a exkurze. Ve středu 2.
listopadu žáci 1. AV navštívili Pevnost poznání
v Olomouci. Během dopoledne získávali nové poznatky z fyziky a informačních a komunikačních
technologií. Studenti UP Olomouc primánkům
zajímavou formou představili vybrané zákonitos-

Štědrovečerní bohoslužby ČCE

Se budou konat 24. prosince ve 22 hod. v kostele
ČCE v ulici Svitavské (naproti nemocnici). Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi.

Pořad vánočních bohoslužeb
DATUM - SVÁTEK
24. 12. (sobota)
ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. (neděle)
NAROZENÍ PÁNĚ
26. 12. (pondělí)
sv. ŠTĚPÁN
31. 12. (sobota)
sv. SILVESTR
1. 1. 2017 (neděle)
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
6. 1. 2017 (pátek)
ZJEVENÍ PÁNĚ

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
FARNÍ KOSTEL
KLÁŠTERNÍ KOSTEL
24:00
15:30
(půlnoční pro rodiny s dětmi)
8:00
11:00
8:00

11:00

---

16:30
(děkovná mše sv.)
11:00

8:00
---

zasedli v tomto simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů vyřešit konflikt
„Krymské krize“. Každý žák zastupoval jeden
stát. Našim studentům se projektový den moc líbil, ještě při cestě vlakem zpět domů se k některým námětům a otázkám vraceli. Irena Štaffová

17:00
(požehnání koledníkům TKS)

Zpřístupnění Betlémů pro veřejnost:
25., 26. 12. 2016 a 1. 1. 2017
farní kostel: 14:00–16:00 hod.

OKOLNÍ
FARNOSTI
Boršov
St. Město
St. Město
Boršov
St. Město
Boršov
---

20:00
21:00
9:30
11:00
9:30
11:00

St. Město 9:30
Boršov
11:00
Boršov

16:00

klášterní kostel: 15:00–17:00 hod.

ti mechaniky a optiky, ukázali tvorbu fotografií
pomocí „malování“ světla a na závěr v planetáriu
promítli výukový film Neuvěřitelný vesmír. Poté
si žáci mohli jednotlivé fyzikální pokusy sami
vyzkoušet.
Irena Štaffová a Michal Čermák

Okénko ZUŠ
Loňské pohádkové Vánoce v Základní umělecké
škole Moravská Třebová letos vystřídají „světové“
Vánoce. Zazní koledy a vánoční písně, ale z Čech
se zajedeme podívat i na Hawaii nebo do Austrálie.
Během Vánočních večerů tradičně vystoupí žáci
hudebního, tanečního, výtvarného i literárně dramatického oboru, a to od těch nejmenších, přes pěvecké sbory až po velké hudební soubory. Projekty
Vánočních večerů se stejně jako v loňském roce
uskuteční ve dvou provedeních 20. a 21. prosince
od 17:30 hod. v Koncertním sále Základní umělecké školy Mor. Třebová. Předprodej místenek na
Vánoční večery bude probíhat od 1. do 19. prosince
v kanceláři školy, a to vždy v časech 11:30-12:30
a 14:30-16:00 hodin. Součástí prosincových akcí
jsou již tradičně Mikulášský a Vánoční podvečer
s múzami 1. a 8. 12. od 17:30 hod. v Komorní sále
ZUŠ, kde na žáky za jejich umělecké výkony čeká
vánoční nadílka. Srdečně Vás zveme na pestrý prosincový program v naší ZUŠ a těšíme se na Vás.
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky,
děkujeme za projevenou důvěru v letošním roce
a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví,
štěstí, osobních, pracovních i studijních úspěchů.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Moravskotřebovský Křížový vrch plný příšer a dětí ze ZŠ Kostelní náměstí
Konec října a začátek listopadu se nese ve
znamení Halloweenu, svátku Všech svatých
a Památky zesnulých. K tomuto období v naší
škole již neodmyslitelně patří tradice, že žáci
devátých tříd připraví pro své mladší spolužáky a děti moravskotřebovských mateřských
škol pozdní odpoledne a večer plný tajemství

a strašidelných masek. Letošní rok nebyl výjimkou. Malí i větší nebojsové se protentokráte vypravili 25. října buď s lampionem, nebo
bez něj na Křížový vrch plný příšer. Cesta
nasvícená pouze svíčkami, podezřelé zvuky, méně či více hrozivé masky, 6 stanovišť,
6 úkolů, na konci sladká odměna a snad i ne-

všední zážitek, i tak by se dal charakterizovat
letošní pozdně říjnový podvečer a večer. Velké poděkování za organizaci této mimoškolní
akce patří našim deváťákům, kteří tímto předávají pomyslnou štafetu svým o rok mladším
spolužákům. Tak příští rok někdy a někde, ale
hlavně spolu.
Eva Pallová

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

Usnesení z 57. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14. 11. 2016
od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice

Rada města schvaluje:

2080/R/141116: předložený program schůze rady města.
2081/R/141116: následující termíny schůzí rady města v roce 2017: 09.01., 23.01., 20.02., 06.03., 20.03.,
10.04., 15.05., 22.05., 05.06., 03.07., 24.07., 07.08.,
21.08., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11.,
a to vždy od 16:00 hod.
Z: Miloš Izák
2082/R/141116: následující termíny schůzí rady města
jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce
valné hromady společnosti v roce 2017: 20.02.,10.04.,
22.05., 21.08., 13.11., a to vždy od 15:00 hod.
Z: Miloš Izák
2083/R/141116: čerpání částky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2016 do výše 200.000 Kč
k rozvoji činnosti organizace.
Z: Mgr. Petr Vágner
2084/R/141116: čerpání částky rezervního fondu
z ostatních titulů příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy
v roce 2016 do výše 150.000 Kč k rozvoji činnosti organizace.
Z: Mgr. Petr Vágner
2085/R/141116: navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová,
Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2016 na částku
266.000 Kč (bez zákonných odvodů, vč. náhrad, OON
a dotací poskytnutých od jiných subjektů).
Z: Mgr. Petr Vágner
2086/R/141116: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 1 rok:
1. na byt č. 5 o velikosti 3 + 1 na Zámeckém náměstí č.
o. 1 s platností od 01.12.2016
2. na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Farní č. o. 1 s platností od 01.12.2016 s podmínkou úhrady závazků
vůči městu po splatnosti před podpisem nové nájemní
smlouvy
3. na byt č. 15 o velikosti 1 + 1 na ul. Svitavské č. o. 7
s platností od 01.12.2016
4. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 19 s platností od 01.12.2016
5. na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.12.2016
6. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 33 s platností od 01.12.2016
7. na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3 s platností od 01.12.2016
8. na byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 1 s platností od 01.12.2016
9. na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské č. o. 8
s platností od 01.12.2016
10. na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 7 s platností od 01.12.2016
11. na byt č. 8 o velikosti 1 + 0 na ul. Svitavské č. o. 7
s platností od 01.12.2016
12. na byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 23 s platností od 01.12.2016
13. na byt č. 10 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 3
s platností od 01.12.2016
14. na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Komenského č. o.
59 s platností od 01.12.2016
15. na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 25 s platností od 01.12.2016
16. na byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 23 s platností od 01.12.2016
17. na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č.
o. 25 s platností od 01.12.2016.
Z: Viera Mazalová
2087/R/141116: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 na ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
2088/R/141116: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 3 měsíce na byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 s platností od 01.12.2016 s podmínkou
úhrady závazků vůči městu po splatnosti před podpisem

nové nájemní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
2089/R/141116: záměr pachtu tří částí pozemku parc. č.
1347/1 o výměrách 17 m2, 17 m2 a 63 m2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní za účelem pěstování ovoce a zeleniny.
Z: Viera Mazalová
2090/R/141116: pacht části pozemku parc. č. 2779/1
o výměře 25 m2, v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, na ul. Dr. Janského, za účelem využití jako
zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, ode dne 1. ledna 2017
a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č.
1737/050405, bod 2.
Z: Viera Mazalová
2091/R/141116: pacht části pozemku parc. č. 1347/1
o výměře 63 m2, v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, na ul. Školní, za účelem využití jako zahrady
u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena
od 1. února 2017 na dobu neurčitou a pachtovné bude
stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod
2.
Z: Viera Mazalová
2092/R/141116: pacht části pozemku parc. č. 247/2
o výměře 264 m2, v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za účelem
sečení trávy. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady
města č. 1737/050405, bod 4.
Z: Viera Mazalová
2093/R/141116: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní
smlouvy, za účelem zřízení stavby přístupového schodiště na pozemku p. č. 2567/2 s  VHOS, a.s. se sídlem
Moravská Třebová, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01, IČO
48172901 v obci a katastrálním území Moravská Třebová 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
2094/R/141116: uzavření Smlouvy o poskytování služeb energetického managementu mezi městem Moravská Třebová a  Amper Savings, a.s., se sídlem Antala
Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČO: 01428357, předmětem které je energetický management v 8 budovách /
objektech v majetku města (celkem 23 odběrných míst
elektrické energie, zemního plynu a vody), dle předloženého návrhu, tj. s navrženou změnou v článku 4.,
odst. 4.4. a 4.5. smlouvy.
Z: Viera Mazalová
2095/R/141116: uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení v lokalitě Strážnického s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
2096/R/141116: uzavření Příkazní smlouvy v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku Územní studie
krajiny obce s rozšířenou působností Moravská Třebová s Ing. Andrejem Kašickým, Strážnického 1589/2,
571 01 Moravská Třebová, IČO: 86983768 v souladu
s předloženým návrhem.
Z: Dušan Sejbal
2097/R/141116: uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. ORM – 0012/2016 na akci „ZŠ Palackého - obnova střech – pavilon U15 a dílny D3“ s firmou Bromach spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun,
IČO: 27467520, podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
2098/R/141116: vítěze výběrového řízení na veřejnou
zakázku „PDPS- Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého
v Moravské Třebové II“ firmu HUTNÍ PROJEKT Frý-

dek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO: 45193584.
Z: Miroslav Netolický
2099/R/141116: uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení na veřejnou zakázku „PDPS- Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II“
s firmou HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, podle
předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
2100/R/141116: vyloučení firmy ATELIER 11 Hradec
Králové společnost s ručením omezeným, Jižní 870,
500 03 Hradec Králové, IČO: 47450347 ze zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II“.
Z: Miroslav Netolický
2101/R/141116: udělení výjimky z vnitřního předpisu
č. 7/2016, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na maintenance IBM Domino. Dodávku maintenance
zrealizuje na základě objednávky firma OR-CZ spol.
s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská
Třebová, IČO: 48168921.
Z: Jana Zemánková T: 31.12.2016

Rada města souhlasí:

2102/R/141116: se zapojením II. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy do
projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol
v gramotnostech“, registrační číslo CZ.02.03/68/0.0/16010/0000548, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Z: Dana Buriánková

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

2103/R/141116: schválit následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2017: 06.02., 13.03., 24.04.,
19.06., 04.09., 11.12., a to vždy od 15:00 hod.
Z: Stanislav Zemánek
2104/R/141116: stanovit v souladu s ustanovením článku 3 odstavce 1 vnitřního předpisu č. 7/2008, Zásady
pro poskytování náhrady ušlého výdělku neuvolněným
členům Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru,
v souvislosti s výkonem jejich funkce, výši náhrady
ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
města Moravské Třebové, kteří nejsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem
jejich funkce na rok 2017 částkou 100 Kč/1 hod.
Z: Stanislav Zemánek
2105/R/141116: schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2016 rozpočtu města, kterou budou změněny
závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč) (s provedenou změnou – navýšení položky Běžná údržba
a opravy komunikací o 300 tis. Kč ve vazbě na opravy
ulice Nerudova):
a) závazné ukazatele stanovené radě města
Tab. 1 na další straně
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
Tab. 2 na další straně
Z: Dana Buriánková
2106/R/141116: schválit následující rozpočtové provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku
2017 (v tis. Kč):
Z: Dana Buriánková
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2107/R/141116: vzít na vědomí cenu stočného na rok
2017 ve výši 38,70 Kč/m3 bez DPH, která je stanovena dle Koncesní smlouvy „Smlouva o provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu pro město Moravská
Třebová“, která byla schválena Zastupitelstvem města
Moravská Třebová dne 22.06.2015 pod číslem usnesení
č.144/Z/220615 a uzavřena dne 23.06.2015.
Z: Pavel Brettschneider
2108/R/141116: potvrdit výši poplatku 500 Kč na rok
2017 dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Z: Viera Mazalová
2109/R/141116: vzít na vědomí předložený výpočet
nákladů za likvidaci komunálního odpadu na rok 2017.
Z: Viera Mazalová
2110/R/141116: schválit Obecně závaznou vyhlášku
města Moravská Třebová o nočním klidu podle předloženého návrhu.
Z: Jana Zemánková
2111/R/141116: schválit dohodu o úhradě dluhu ve výši
13.846 Kč ve splátkách tak, že uhradí tuto částku v 28
pravidelných měsíčních splátkách.
Z: Viera Mazalová
2112/R/141116: schválit Plán společných zařízení
v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k. ú.
Boršov u Moravské Třebové v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Pavel Brettschneider
2113/R/141116: schválit předložený návrh smlouvy
o uzavření budoucích smluv s firmou Kubík a.s. se sídlem Praha 1, U Prašné brány 1090/2, IČO: 25928082,
ve věci bezúplatného převodu pozemků městu, bezúplatného zřízení věcných břemen ve prospěch vlastníka budovy č. p. 1447, která je součástí pozemku parc. č.
738 a o dalším postupu prací a financování projektu.
Z: Viera Mazalová
2114/R/141116: schválit prodej pozemku parc. č.
1893/7 o výměře 238 m2, druh pozemku zahrada a pozemku parc. č. 1891/3 o výměře 16 m2, druh pozemku
ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Dvorní za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 30.480 Kč, kterou kupující uhradí před
podpisem kupní smlouvy. Nad rámec kupní ceny uhradí
kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to
ve výši 5.424 Kč.
Z: Viera Mazalová

Rada města bere na vědomí:

2115/R/141116: předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.
2116/R/141116: předložený zápis z jednání Komise
životního prostředí rady města ze dne 25.10.2016.
2117/R/141116: předložený zápis z jednání komise
rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané dne
25.10.2016.
2118/R/141116: předložený zápis do kroniky města
Moravské Třebové za rok 1975.
2119/R/141116: rozbor hospodaření města

Tab. 1 (v tis. Kč)

Tab. 2 (v tis. Kč)

Usnesení rady města
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k 30.09.2016.
Z: Dana Buriánková
2120/R/141116: cenu stočného na rok 2017 ve výši
38,70 Kč/m3 bez DPH, která je stanovena dle Koncesní smlouvy „Smlouva o provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu pro město Moravská Třebová“, která
byla schválena Zastupitelstvem města Moravská Třebová dne 22.06.2015 pod číslem usnesení č.144/Z/220615
a uzavřena dne 23.06.2015.
2121/R/141116: cenu vodného na rok 2017 ve výši:
37,37 Kč/m3 bez DPH.
2122/R/141116: informace z dražby nemovitostí v majetku města, konané dne 22.10.2016.
Z: Viera Mazalová
2123/R/141116: předložené nabídky na koupi 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.
2124/R/141116: informace o brownfieldech na území
města.

Rada města zmocňuje:

2125/R/141116: starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1975 a vydat tak
souhlas obce s obsahem zápisu.
Z: Miloš Izák

Rada města vyhlašuje:

2126/R/141116: v souladu s vnitřním předpisem č.
7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu,
výběrové řízení na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro provedení stavby – Místní komunikace K.
Čapka“ a schvaluje:
1. Seznam uchazečů, kteří budou obesláni nabídkou:
- Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova
1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,
IČO: 27466868
- OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 766 01 Vysoké
Mýto, IČO: 15030709
- Ing. Aleš Hlavatý, Husova 1848, 530 03, Pardubice –
Bílé Předměstí, IČO: 88517021
- Ing. Jiří Kulič, Palackého třída 2549, 530 02, Pardubice
- Zelené Předměstí, IČO: 74004417
- Lubomír Klodner, 569 72, Rohozná 366, IČO: 45568481
2. Hodnotící komisi ve složení:
- Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš Izák náhradník
- Karel Musil – člen, Eva Štěpařová - náhradník
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Blahová - náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- celková nabídková cena vč. DPH - 100 %
Z: Miroslav Netolický

Rada města ruší:

2127/R/141116: své usnesení č. 2063/R/311016, kterým schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb
energetického managementu mezi městem Moravská
Třebová a Amper Savings, a.s., se sídlem Antala Staška
1076/33a, 140 00 Praha 4, IČO: 01428357.

Z: Viera Mazalová
2128/R/141116: své usnesení č. 2022/R/171016, kterým doporučila zastupitelstvu města 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, Pavlu
Brtníkovi, bytem Hliníky 515, Velké Opatovice 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

Rada města ukládá:

2129/R/141116: příspěvkové organizaci Kulturní služby města Moravská Třebová odvod z fondu investic ve
výši 200.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.
Z: Dana Buriánková
V Moravské Třebové 14. 11. 2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Medailový listopad
pro Střípky DDM
Dne 5. 11. se musela naše skupina rozdělit na dvě
poloviny a jela soutěžit do Liberce (twirling)
a Hranic na Moravě (klasika). Z obou měst si děvčata dovezla medaile, a to z Hranic za nejmladší duo Karolína Plchová a Kristýna Kalenčuková
stříbrnou od laické poroty a bronzovou od poroty
odborné. Ostatní děvčata-sólistky obsadila 4., 5.
a 6. místo, mini formace junior pak příčku čtvrtou.
I v Liberci byla děvčata velmi úspěšná. Twirling
a x-strut jsou velmi náročné disciplíny spojené
s gymnastikou, tancem a samozřejmě precizním
ovládáním hůlky. Zde Sofie Elizabeth Miková
získala hned 2 zlaté medaile, a to v kategorii rytmické taneční sólo (RTS) děti B a v povinné hůlce
(PH1) B. Dále Nikola Schönová v kategorii junior
mladší obsadila 2. místo ze 14 soutěžících, Pavlína Klučková v disciplíně X-strut C 2. místo a Zuzana Dvořáková v RTS v kategorii junior mladší
B 5. místo z 12 soutěžících. Nicol Matoušková
v RTS v kategorii děti C byla 6. z 15 soutěžících
a Dominika Halousková v kategorii senior C 4.
Zastoupená jsme měli i dua, kde Zuzana Dvořáková a Nicol Matoušková v kategorii děti C a Sofie
Elizabeth Miková a Barbora Prosecká v kategorii
junior mladší B získaly 1. místa. V kategorii junior starší C si odvezla Denisa Bubeníková a Pavlína Klučková za duo 3. místo. Další soutěží byla
12. 11. Lanškrounská koruna, kde Střípky vysloveně excelovaly. Zde naposledy zajely své loňské
sestavy a s mini formací v kategorii junior mladší
(Střípky 2) a i junior starší (Střípky 1) získaly zlaté
medaile. S choreografií na téma Ledové království
(Střípky 1 a 2) se děvčata rozloučila medailí stříbrnou. Koncem listopadu nás čeká důležitá soutěž Národní šampionát v twirlingu v Lomnici nad
Popelkou, na který se děvčata pečlivě připravují.
Velké díky patří našim trenérkám Andree Janků
Bryndové a Kateřině Tumakové za tak úspěšné
choreografie. Na novou sezónu se také připravuji
Střípky 3 s Anet Kozákovou. Nově vzniklá skupina Střípky 4 (mini děti) si pomalu tvoří soutěžní kolektiv s Evou a Dominikou. Děkujeme Zlatě
Klučkové za krásná fota a videa, o které se s vámi
můžeme podělit. Dále děkujeme všem sponzorům
a příznivcům tohoto krásného sportu, že nás budou
podporovat i v následujícím nabitém soutěžním
roce a slibujeme, že budeme i nadále úspěšně reprezentovat naše město. Za mažoretky Střípky DDM
Eva Kalábová a Daniela Dvořáková

Sport
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Rotter korunován na cyklomanského krále potřetí v řadě
Bilanci nastínil v proslovu Galavečera předseda CK M.
Mička, když označil seriál za velmi podnětný pro třetí nejpopulárněji sport ve městě (po fotbalu a hokeji),
stejně tak zdařilý. Ve skončeném jubilejním 15. ročníku
seriálu Cykloman Abner Cup 2016 se na start alespoň
jediného z 10 rozmanitých závodů postavilo 193 různých cyklistů, (ve všech závodech součet dosáhl 520),
průměr se pohyboval kolem 50 sportovců. Vše se odehrálo ve slavnostní atmosféře Galavečera za účasti devadesátky cyklistů, kteří v neopakovatelné atmosféře
vzdali hold těm skutečně nejlepším. Ceny jim předával
jejich předchůdce - profesionální cyklista a vzor Leopold
König ml. Odměnou účastníkům byly i dresy z jeho dosavadní kariéry. Takže až potkáte ve městě tlupu cyklistů s nápisy Whirlpool, NetApp či SKY, jsou to třebovští
sportovci, kteří „jezdí v jeho šlépějích“. Cyklista i trenér
Michal Rotter st. nenechal od prvních závodů nikoho
na pochybách, kdože by měl zvítězit. Podařilo se mu to
v předešlých dvou letech, mnoho soupeřů si dělalo zálusk na jeho skalp, přesto to nestačilo. Osobně zvítězil
třikrát (z 10 závodů) v absolutním pořadí, další čtyři prvenství ve své kategorii (M3, nad 45 let) stačily v součtu
na celkové přesvědčivé vítězství. Teprve za ním skončila
plejáda dalších favoritů: Kvapil, Doležel, Pocsai, Štěpař,
Kadidlo, Kobelka, Antl, Sedláček T., Hotař ad. Očekávanou hlavní cenu (zájezd na Mallorcu) získal v losování
J. Kadidlo. A pak se již rozhostila klubem Duku Duku
dobrá zábava. Inu, cyklistika má ve městě dobré zázemí
i zvuk což jsou předpoklady k dalšímu rozmachu.

Absolutní pořadí:
1. Rotter Michal (M3, 1971, CK Slovan M. Třebová)
2. Kvapil Jiří (M1, 1985, CK Slovan M. Třebová)
3. Doležel Josef (M3, 1963, CK Slovan M. Třebová)
4. Pocsai Sandor (1970, M3, CK Čerti Kunčina)
5. Štěpař Petr (1964, M3, CK Čerti Kunčina)
6. Kadidlo Jiří (1972, M2, CK Slovan M. Třebová)
7. Kobelka Martin (1997, J, M. Třebová)
8. Antl Karel (1962, M3, CK Čerti Kunčina)
9. Sedláček Tomáš (1971, M2, CK Slovan M. Třebová)
10. Hotař Jiří (1973, M2, CK Čerti Kunčina)
V jednotlivých kategoriích byli celkově nejlepší:
J (15) Kobelka Martin, Jansa Dominik, Dopita Václav
M1 (27) Kvapil Jiří, Schön Martin, Smékal Filip
(všichni M. Třebová), Dulaj Jan
M2 (49) Kadidlo Jiří, Hotař Jiří, Zezula Tomáš (BC
Svitavy), Sedláček Tomáš
M3 (32) Rotter Michal, Pocsai Sandor, Doležel Josef,
Štěpař Petr
M4 (27) Schneider Luděk, Pustina František (oba CK
Čerti Kunčina), Krejčíř Karel
ZJ (6) Dulajová Jitka, Obstová Kateřina (Lanškroun),
Kostíková Aneta
Z1(20) Doležalová Monika, Bílková Eliška (CK Slovan M. Třebová), Srncová Tereza
Z2 (17) Schneiderová Bedřiška (CK Čerti Kunčina),
Rolencová Dita (SK Slovan M. Třebová), Svobodová
Radka (MIRVA Svitavy)
Podrobné výsledky na www.cykloman.cz
(mt)

Fotbalisté hodnotí polovinu soutěže s nadšením
Ve zcela jiné konstelaci než před rokem se chystají
fotbalisté na zimní přestávku. Po 10. kole jim patřila v KP 3. příčka. Zbytečná domácí porážka s Poličku
(1:2np) jim srazila poněkud hřebínek, ale závěr to opět
napravil. Po výsledcích (Moravany - M. T. 2:1np, M.
T. - H. Městec 6:2, Hlinsko - M. T. 1:2 a M. T. – Slatiňany1:2) obsazují 4. příčku. Je to příjemné zjištění,
vždyť loni za celou loňskou sezónu získali pouhých
29 bodů. Nyní jim již v polovině soutěže k definitivní
záchraně chybí pouhých 14 bodů (i méně). Slovanu
náleží za podzim pozice nejlepšího fotbalového týmu
Svitavska.
A-muži SKP (KP)
SKP - Polička 1:2 (0:0) PK 1:4, branky: Šatník R.
Moravany - SKP 2:1(0:1) PK, branky: Murin
SKP - Heřmanův Městec 6:2 (2:2), branky: Šrom, Murin, Strnad 2, Staněk, Štaffa
Hlinsko - SKP 1:2 (0:1), branky: Štaffa, Polák
SKP – Slatiňany1:2 (0:0)

Konečné pořadí: 4. místo 15 - 9 - 0 - 5 34:20 28 bodů
Optimistické hodnocení doplňují také ostatní družstva. Rezervní družstva dospělých začala soutěž překvapivě dobře, od konce září však snižují svůj kredit
a tabulkami svých soutěží se propadají. Na vině je nedostatečná stabilita kádrů.
Dorost předváděl v domácím prostředí vynikající výsledky, na hřištích soupeřů nepřesvědčil.
Dorost (KP) - konečné pořadí: 10. místo
B muži (OP) - konečné pořadí: 9. místo
C muži (III. třída) - konečné pořadí: 9. místo
Zcela v opačné pozici - na špici pelotonu - jsou žákovská družstva. Starší žáci v KP přezimují na 3. místě,
mladší ve stejné soutěži jsou o příčku výše. Zdá, že
po skončení základní části je nemine nadstavbová část
o slušné umístění v Pardubickém kraji.
Žáci starší (KP) - konečné pořadí: 3. místo
Žáci mladší (KP) - konečné pořadí: 2. místo
Žáci (OP) - konečné pořadí: 4. místo
(mt)

Sportovní ankety znovu na scéně
Konec roku 2016 se přiblížil a s ním i čas bilancování
a různých anket. Je to šance pro managementy jednotlivých sportovních subjektů, aby nominovaly k ocenění
své nejlepší sportovce. Třebovští rozhodně mají šanci
zařadit se k těm nejlepším v rámci regionu, kde v loňském roce uspěli dosti přesvědčivě (9): Hana Hájková
(atletika, žáci), Tomáš Burda (handicapovaní), Daniel
Mačát (trenér), Petr Štěpař (veterán). Na oceňovaných
místech skončili i Jan Sýkora (karate, dospělí), Aneta
Rotterová (cyklistika, dorost), Šárka Abrahamová (lyžování, žáci). Z kolektivů pak hokejoví junioři HC Slovan. Cenu obdržel za mimořádný výkon také cyklista
Leopold Konig jr., Lukáš Kolouch (lyžování) se stal
vítězem čtenářů.
Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska
Svitavy – Regionální sdružení sportů ve spolupráci se
Svitavským deníkem, produkční agenturou Sport Action, s.r.o., a městy Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Litomyšl, Březová nad Svitavou a Jevíčko, vyhlašují anketu Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska
za rok 2016. Ocenění převezmou nejlepší zástupci
svitavského regionu na sportovním poli, kteří v průběhu roku 2016 dosáhli nebo ještě dosáhnou výrazných úspěchů na krajské, republikové či mezinárodní
úrovni. V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety
kritéria pro nominace sportovců. Hlavní podmínkou je

členství v tělovýchovné či sportovní organizaci se sídlem na Svitavsku. Vyhlašované kategorie jsou následující: jednotlivci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí),
kolektivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí), veteráni,
trenéři, handicapovaný sportovec, mimořádný sportovní výkon, zvláštní cena RSS Svitavy. Rovněž bude
vyhlášen jednotlivec, který je odchovancem zdejšího
sportu, ale v současné době působí na reprezentační
úrovni mimo náš region (tzv. Krajánek). Nominace
ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů
a další subjekty, stejně jako široká sportovní veřejnost,
zasílat na adresu: Regionální sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy, nebo na e-mail: rss.sy@seznam.cz. Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení
navrženého sportovce, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje, příslušnost ke sportovní organizaci
a přehled dosažených nejvýznamnějších úspěchů a výsledků za rok 2016. Uzávěrka nominací bude 16. prosince 2016. Jména oceněných a pořadí v kategoriích
jednotlivců určí komise odborníků. Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska
se uskuteční v úterý 24. ledna 2017 od 18 hodin v Tylově domě v Poličce.
Městská anketa o sportovce roku proběhne v průběhu
1. čtvrtletí 2017. Podrobnosti a kritéria budou oznámeny později. 			
(mt)
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Prosinec ve sportu

Hokej
KLM
11. 12. 17:00 HC Slovan - HC Česká Třebová
KLD
2. 12. 20.00 HC Slovan - HC Hlinsko
16. 12. 20:00 HC Slovan - HC Choceň
KLSŽ
3. 12. 11:00 HC Slovan - HC Choceň
17. 12. 11:00 HC Slovan - Loko Č. Třebová
KLMŽ
3. 12. 9:00 HC Slovan - HC Choceň
17. 12. 9:00 HC Slovan - Loko Č. Třebová
Volejbal
3. 12. 10:00 a 13:00 TJ Slovan - Orel Letohrad A
17. 12. 10:00 a 13:00 TJ Slovan - Sokol Letovice A
Stolní tenis
28. 12. 9:00 tradiční vánoční turnaj
Futsal
v lednu dva turnaje - v Mohelnici a Litomyšli
Tenis
zahajuje zimní halová liga (prosinec - duben)

Volejbalistky získávají jistotu

Volejbalistky mají za sebou prvních osm kol ve vyšší
soutěži (KP I.) a samy se přesvědčují, že soutěž má jinou
kvalitu, než na jakou byly zvyklé, a že to rozhodně nebude procházkou růžových sadem. Nicméně jejich sebevědomí každým zápasem vzrůstá, v průběhu čtyř kol dokázaly získat důležité první body a jsou z nich nadšené.
Z výsledků:
VO TJ Lanškroun - TJ Slovan M. Třebová 3:0
VO TJ Lanškroun - TJ Slovan M. Třebová 3:1
TJ Svitavy B - TJ Slovan M. Třebová 2:3
TJ Svitavy B - TJ Slovan M. Třebová 2:3
TJ Slovan M. Třebová - TJ Sokol D. Újezd A 0:3
TJ Slovan M. Třebová - TJ Sokol D. Újezd A 0:3
TJ Slovan M. Třebová - VK Choceň A 0:3
TJ Slovan M. Třebová - VK Choceň A 1:3
Stav k 20. 11.: 8. místo 8 0 2 0 6 8:22 4 body
Zahájily také ostatní soutěže, v nichž mají třebovské celky zastoupení: KP PA-ZKY Tým žaček působí též v Olomouckém kraji (16 týmů). Podrobnosti příště.
(mt)

Program činnosti
Klubu českých turistů

3. 12. Turistický pochod Skobácké putování – trasy 8, 15, 25, 35, 50 km v okolí Ústí nad Orlicí. Start
Ústí nad Orlicí nádraží ČD od 7 hod., cíl na Andrlově Chlumu. Sraz zájemců v 6:15 hod. na nádraží
ČD, návrat v 17:05 hod. Zajišťuje: L. Weinlich
7. 12. Schůze odboru KČT v 18 hod. v klubovně.
Upřesnění programu na měsíc leden 2017, příprava
plánu činnosti na r. 2017.
11. 12. Výlet vlakem Za korunovačními klenoty
do Pardubic. Sraz zájemců na nádraží ČD v 7:15
hod., návrat ve večerních hodinách (19:03 nebo
21:02 hod.). Zajišťuje: L. Dostálová
18. 12. Odpolední vycházka Za kouzelným stromkem v délce do 10 km. Sraz zájemců v 13 hod.
u Lidlu. Zajišťuje: P. Harašta
26. 12. Odpolední Štěpánská vycházka do přírody v délce 12 km v okolí M. Třebové. Zajišťuje:
J. Kuncová
Připravujeme:
1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo Hradiska. Sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. Délka trasy 10 km. Zajišťuje: P. Harašta
V případě příznivého počasí budou každou volnou
neděli uskutečňovány vycházky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz.
Klub českých turistů přeje nejen svým členům,
ale všem příznivcům turistiky do roku 2017 hodně zdraví a příjemných chvil strávených na cestách
přírodou a za poznáním.

strana 16 / prosinec 2016

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Co přinesl rok 2016 ve sportu aneb malé ohlédnutí
Sportovní zázemí města je na solidní úrovni. Mj. je to zásluha koordinátorské práce VV TJ Slovan, který už 60 let
zajišťuje (v úzké spolupráci s městem), jak bylo zřejmé ze
zářijových oslav. Úroveň sportu má vzestupnou tendenci,
třebaže ve srovnání s jinými městy okresu poněkud pokulhává (co do mnohosti sportů, případně dosažené úrovně).
Sport však není jen o výsledcích. Rozrůstají se minoritní sporty, tělesná aktivita se stává všeobecným projevem
životního stylu. Na ligových úrovních se pohybují pouze futsalisté, tenisové zapojení mělo pouze jepičí život,
nově do srovnání s elitou vstoupí atleti. Vysokou prestiž si
uchovávají travní lyžaři a hokejisté. Samostatnou kapitolou zůstávají cyklisté, fotbalisté zažívají renesanci.
Z úspěchů jednotlivců v roce 2016 připomeňme:
Jan Sýkora (karate) - na festivalu v Columbusu (Ohio,
USA) získal zlatou a stříbrnou medaili
Kamila Orálková (2003) - biatlon, VII. ZODM 2x 3. místo
Tereza Radová (2001) - reprezentantka ČR/juniorky
v hokeji
Permanentně zažívají úspěchy mažoretky a twirling
Espiral

Hokejisté se stali šampióny Pardubického kraje
Kulturisté Miroslav Trnečka, Petr Havlík a Markéta
Dvořáková dosáhli předních umístění na Mistrovství
Moravy a Slezska a MČR 2016
Družstvo II. ZŠ ul. Palackého skončilo v celostátním
finále OVOV na 2. místě, Hana Hájková získala přebornický titul
Václav Mačát jr. dosáhl na úspěch na MSJ v travním
lyžování v Iránu (8.)
Zdeněk Ošťádal (1999) se v moto sportu stal mistrem
Slovenska 2016
Leopold Konig (1987) se na LOH v Rio de Janeiru
umístil 11. v cyklistické časovce jednotlivců
Kadetka Markéta Hájková (2000) se stala dvojnásobnou českou šampiónkou v cyklistice
Pravidelným rytmem pokračovaly ve městě i významné sportovní akce/seriály:
15. ročník Cyklomanu (seriál 10 závodů o titul nejlepšího cyklisty města)
Vandr skrz Maló Hanó
40. ročník Dětřichovského memoriálu, 35. ročník Malého dětřichovského memoriálu
(mt)

Titul nejlepšího vrchaře znovu získal Schön
Desátým závodem skončil jubilejní 15. ročník cyklistického seriálu Cykloman 2016 o nejlepšího cyklistu města.
Od dubna se jej zúčastňovala řada hostujících bikerů či
sprinterů, kteří „kradli“ jezdcům důležité body do celkového pořadí. Tentokráte neuspěli. Výjezd do vrchu (191 m,
převýšení 48 m) byl atraktivní záležitostí. V pravé poledne
ze startovní čáry vyjela na náročnou trať čtyřicítka bikerů
(41), kteří si naposledy mohli bodově přispět do konečné-

ho účtování. Atributem závodu byl jednoznačně fakt, že za
celou dobu trvání se na samý vrchol dostalo nejvíce závodníků: celkem 17 v obou jízdách, další dva alespoň v jedné.
Ve vyrovnané soutěži tak musel o vítězi rozhodnout součet
časů. Nejrychleji se to podařilo jako v předešlých letech
Martinu Schönovi, také další příčky patřily zavedeným favoritům, kteří si za ta léta dokonale osvojili techniku jízdy.
V cíli rozhodovaly mezi bikery jen sekundové rozdíly. (mt)

Stolní tenisté usilují o návrat do divize

Stolní tenisté patří k nejstarším novodobým sportovním oddílům ve městě (oddíl byl založen v roce 1947).
Novou sezónu 2016-2017 začali stolní tenisté se třemi družstvy v soutěžích: A tým po sestupu z divize se
dostal do skupiny KS B, kde působí i béčko Slovanu.
První tým se rozjel s vervou a ambicí brzkého návratu

Hokejisté naplňují svou arénu
Po poněkud rozpačitém („divokém“) vstupu do nového soutěžního ročníku 2016/2017 přibývá na kontě HC
Slovan řada příjemnějších výsledků, stejně jako forma
má vzrůstající tendenci. Do konce základní části však
zbývá ještě mnoho kol, po ní přijde ta napínavější nadstavbová.
KLM
V posledních sedmi kolech nebodovali muži v KLM
pouze s havlíčkobrodským béčkem (3:6), v Č. Třebové
(3:4) a v Chocni (5:8) a v Litomyšli (1:5). V dalších se
střelecky prosadili (nejvýrazněji proti Ledči n/S. 17:6)
a dosud získané body je řadí do elitní čtyřky. Průběžné
pořadí: 3. místo 14 - 8 - 2 - 75:53 27 bodů.
OHL
Nový ročník oblastní hokejové ligy Ústí n/Orlicí zahájil s účastí moravskotřebovské juniorské rezervy, která
si vede se střídavými výsledky. Zprvu stoprocentně své
rivaly přehrála rozdílem třídy (Č. Třebová, Žamberk,
Dlouhoňovice, Voděrady). Optimismus přibrzdily
porážky s rezervami Litomyšle (0:4) a Chocně (2:5).
Šance na závěrečné play-off je však značná. Průběžné
pořadí: 2. místo 6 3 1 2 29:17 11 bodů.
KLD
Nejméně se ve stávajícím ročníku vede zatím dorostu v KLD, když mezi 13 účastníky jim patří zatím až
11. místo 10 2 0 0 8 16. Dosud docílili dvou výher (nad
Poličkou a Boskovicemi).
Mnohem lépe jsou na tom žákovská družstva v KLŽ.
Starší mezi devítkou účastníků patří do přední poloviny,
i přesto, že jejich výsledky jsou jako na houpačce. (mt)

do divize, a daří se mu své soupeře přehrávat. Jedinou
prohru jim zatím připravili kolegové z „béčka“. V tabulce obsazují třebovské týmy opačná místa.
TJ Slovan M. Třebová A (krajská soutěž B)
Soupiska: Maděra Jaroslav, Zítka Patrik, Kalandra Miloslav ml., Mrva Milan
TJ Slovan M. Třebová B (krajská soutěž B)
Soupiska: Tomáš Riemer, Palatka Edward, Smetana
Jaroslav, Muselík Miroslav, Vykydal Lubomír, Durák
Lubomír
Dalším týmem v soutěžích je Slovan C (okresní přebor). Úvod soutěže družstvu nevyšel, pět porážek je
velkým varováním. Stolní tenisté Slovan připravují pro
zpestření své sportovní aktivity opět každoroční vánoční turnaj (28. prosince).
(mt)

Cyklománek VHOS Cup 2016

Jedenáctý ročník dětského cyklistického seriálu Cyklománek je minulostí. V období dubna až listopadu
představoval sedm různých závodů (terénní, silniční, do vrchu, triatlon ad.), v nichž si děti z Moravské
Třebové a okolí (5-15) vyzkoušely svou vůli, sportovní kondici a zažily mnoho radostí. Do jednotlivých
závodů se jich zapojilo 77. Hlavní organizační podíl
měla opět Jana Hrbatová, jíž k dispozici a pomoci
byli další členové CK Slovan. Závěrečný galavečer
11. listopadu byl radostnou bilancí, při níž ti nejlepší
v jednotlivých kategoriích získali zasloužené ocenění
od generálního sponzora VHOS za účasti olympionika L. Königa ml., který před lety také ve městě začínal s cyklistikou. „Je to kouzelná aktivita. Čím budete
starší, přibude sice dřina, ale prvotní radost se nikdy
neztratí. Tak vzhůru do pedálů!“ Dětské oči třicítky
zúčastněných se před zraky svých rodičů či prarodičů
rozzářily spokojeností a poté veselou zábavou. Zdařilou tečkou večera bylo losování kola (z 21 účastníků,
kteří se zúčastnili nejméně 5 závodů), šťastným držitelem se stal Denis Zezula.
(mt)

Sport

Futsalisté Šakalí hněv zahájil
novou ligovou soutěž zdárně
Futsalový výlet do Zlína za soupeři celostátní ligy neskončil sice slavně, ale rozhodně to nebyl nijak špatný rozjezd. Ukázalo se, že liga je vzácně vyrovnaná
a třebovští v ní nemusejí „hrát druhé housle“. Kádr je
stabilizovaný, jde o to co nejrychleji chytnout správný rytmus. Úvod ligového ročníku 2016/2017 zvládli
v nových dresech (černých) excelentně, jakoby chtěli
předznamenat, že chtějí být „černým koněm“ soutěže.
Ve sportovní hale Euronics Zlín je čekal souboj s úřadujícím mistrem SMR Plus Zlín a s Jilemnicí. Do zápasů nastoupili „šakalové“ v sestavě: Hutira - Brychta,
Spálenský, Sedláček, Němec, Müller, Matocha, Štaffa,
Zdržálek. Utkání proti úřadujícímu mistrovi ztrácíme
dvě minuty před koncem. Mužem utkání byl Jaroslav
Hutira, když soupeř nedokáže proměnit ani ty nejvyloženější šance, včetně penalty. Šakalí hněv Moravská
Třebová - SK SICO SC Jilemnice 7:5 (1:3), branky:
Matocha 2, Němec 2, Zdržálek 2, Sedláček. Podobné
drama přinesl zápas s Jilemnicí. „Ještě pět minut před
koncem jsme prohrávali 2:5, aby pak do šakalí historie
vstoupil jeden famózní obrat,“ komentoval manažer P.
Matoušek. Šakalí hněv Moravská Třebová - SK SICO
SC Jilemnice 7:5 (1:3), branky: Matocha 2, Němec 2,
Zdržálek 2, Sedláček. Další dvě kola zavedla třebovské do Otrokovic. Nejprve byl jejich soupeřem tým
z Dobříče, vzápětí z Větřní. I tentokráte šakali dosáhli
na cenný bod, byť jediný. Byl to dar za bojovnost, s níž
dokázali znovu zvrátit nepříznivý vývoj zápasu.
ŠH M. Třebová - FK Adria Dobříč 0:4 (0:1);
ŠH M. Třebová - Bombarďáci Větřní 1:1 (0:1), branky: Brychta
Průběžné pořadí: 7. místo 4 - 1 - 1 -2 10:13 4 body
V polovině listopadu zahájila rovněž Krajská liga Vč
oblasti, v níž mezi osmičkou týmů působí i Šakalí
hněv, futsal TJ Slovan M. Třebová „B“. První výsledky
příliš neuspokojily nového vedoucího a trenéra Michala Hegera, bývalého fotbalistu a t. č. rozhodčího.
Průběžné pořadí: 5. místo 2 - 1 - 0 -1 9:8 3 body (mt)

JK Útěchov – povedený rok 2016
Sezóna se blíží ke konci a my si z ní odnášíme spoustu
nových zkušeností a příjemných zážitků po boku našich koní, a to jak v oblasti sportu, tak v oblasti chovu.
Sport: Holky ukázaly, že se tréninky vyplácejí a předvedly několik pěkně zajetých parkurů na cizích kolbištích. V říjnu jsme posledním kláním úspěšně zakončili seriál závodů (5 kol), který měl na naší jízdárně
premiéru, a kde porovnávaly své síly nejen děti, které
pravidelně navštěvují naši stáj, ale i koňáci z okolí, kteří si chtěli zasportovat, nebo jen „okoukat“ své koně
v jiném prostředí. Děti se zdravým zápalem bojovaly
o dobrá umístění a počítaly tak své získané body, jejichž součty nám v posledním kole určily celkové vítěze jednotlivých kategorií. Protože se objevily pozitivní
ohlasy, určitě proběhne podobný seriál i v příštím roce,
snad již obveselený hudbou a vylepšeným zázemím
pro rodiče a příbuzné, kteří chodí fandit svým malým
jezdcům a jezdkyním.
Chov: Chovné klisny „prvorodičky“ a hned velmi kvalitní a úspěšná hříbátka. Malý hřebeček Quentin nám
zajistil cestu do německého Verdenu, centra hannoverského svazu, kam byl díky svému výbornému původu
a exteriéru vybrán na prestižní 133. elitní hannoverskou
aukci, kde také našel své nové majitele. Velkou radost
nám udělala také klisnička Lemoni, která na přehlídce
hříbat v Pardubicích získala prémii a byla hodnocena mezi třemi nejlepšími klisničkami svého ročníku.
Všechny důležité informace o nás a konaných akcích
naleznete na našich nových webových stránkách www.
jk-utechov.cz nebo nás přijďte navštívit osobně do našeho areálu.
Za JK Útěchov, Weissarová Edita
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