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Leden 2017
číslo 1
MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Vychází v Moravské Třebové 1. ledna 2017

Pro město jsou důležité projekty zkvalitnění
infrastruktury a plány rozvoje
Nový strategický plán a změna územního plánu, zahájení komplexních pozemkových úprav,
či budování kvalitní dopravní obslužnosti pro
naše občany jsou prioritami aktuálního volebního období. Již tradičně přinášíme informace
o nejdůležitějších krocích v práci vedení města v pravidelné Zprávě o plnění programového
prohlášení rady města, nyní za období 20152016.

rit rozvoje s návazností na ostatní související
strategické dokumenty a návrhy projektů
s koncepcí možnosti jejich financování (vazba na rozpočet) v návaznosti na externí zdroje
(možnosti dotačních titulů). Na zhotovení strategického plánu bude vyhlášeno výběrové řízení, práce na strategii by mohly začít v polovině
roku 2017.

Jedním z nejvýznamnějších cílů v oblasti ekonomiky a strategického rozvoje města je vybudování dopravního terminálu v prostoru vlakového nádraží. Podařilo se nám již vykoupit
všechny pozemky a objekty, tak, aby na jejich
místě mohla vzniknout točna pro linkové autobusy, parkoviště pro auta i kola. Současně s realizací tohoto projektu bude zřízena i místní
autobusová doprava. V září 2016 jsme podali
žádost o dotaci, doplněnou kompletní projektovou dokumentací. V případě schválení dotace
bude realizace zahájena kolem poloviny roku
2017, termín pro dokončení projektu je konec
roku 2018. Po dlouhých jednáních, která trvala čtyři roky, se podařilo schválit uzavření budoucích smluv s firmou Kubík, a. s., ve věci
převodu části pozemku pro potřeby rozšíření
odbočovacího pruhu křižovatky ul. Lanškrounská a Komenského a dále převodu pozemků
kolem obchodního centra Kubík v souvislosti
s projektem úpravy veřejného prostoru kolem
OC Kubík.
Zastupitelstvo města schválilo provedení rekonstrukce bazénu ZŠ v Palackého ulici.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, tak abychom mohli požádat
v roce 2017 o dotaci MŠMT a návazně rekonstrukci bazénu realizovat. Dne 30. 11. 2016
jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci
atletického sportoviště 2. ZŠ (hodnota díla cca
5 mil. Kč). V oblasti sportu máme v programovém prohlášení také vybudování fotbalového
hřiště s umělým trávníkem. Žádost o dotaci
podal Slovan M. Třebová a město se usnesením zastupitelstva zavázalo uhradit spoluúčast
cca 3 milionů korun. V platnosti zůstává záměr
dalšího rozvoje volnočasového areálu Knížecí
louka. Koncem roku 2016 byly na Knížecí louce instalovány posilovací stroje, v roce 2017
bude na Knížecí louce vybudováno zázemí po
návštěvníky, včetně občerstvení a dětského
hřiště. Na tento projekt se nám podařilo získat
milion korun od Pardubického kraje.

Investice pro obecný komfort
Síla strategií
Pro optimální život společnosti je třeba budoV dotčeném období byly zahájeny práce na
vat infrastrukturu v mnoha oblastech – dopranejdůležitějších strategických rozvojových dova, sociální služby, školství. Také zde tedy prakumentech - na novém regulačním plánu městcujeme pro budoucnost už nyní. Ve spolupráci
s vedením sociálních služeb jsme připravili
ské památkové rezervace, na změně územního
rozsáhlou modernizaci budovy D pro klienty se
plánu číslo 2 a na strategickém plánu rozvoje
zvýšenou potřebou péče (zejména pro imobilní
města, na který dostane město dotaci z evropklienty), a rekonstrukci budovy C, kde dojde
ských strukturálních fondů.
v rámci sociální služby se zvláštním režimem
Novým regulačním plánem městské památke zřízení 23 lůžek pro potřeby klientů postikové rezervace je mimo jiné podmíněno pokračování projektu revitalizace bývalé tržnice
žených Alzheimerovou chorobou. K tomuto
v Komenského ulici, souvisejí s ním však i jiné
účelu se podařilo získat dotaci 36 mil. Kč. Nejúpravy ve struktuře centrální městské zóny.
větším investičním projektem v oblasti školství
Nadále probíhají práce na přípravě Změny č. 2
bylo v roce 2015 komplexní řešení úspor enerÚzemního plánu, jejíž pořízení schválilo zagií v ZŠ Palackého. Tato škola má zateplené
všechny objekty, nové otvorové prvky, nové
stupitelstvo dne 7. 9. 2015. Změna ÚP, jejímž
kotle, svítidla, ve školní jídelně a hlavní budohlavním cílem je návrh nové průmyslové zóny,
by mohla být hotova ve druhé polovině roku
vě školy regulaci topení, spořiče vody, novou
2017. Zatím bylo možné zajistit další rozvoj
vzduchotechniku atd. V roce 2016 se dokončifirem v našem městě v existujících průmysly rozsáhlé opravy střech.
Dalším neméně významným a důležitým prolových zónách. Největší rozšiřování spojené
s významným nárůstem pracovních míst rejektem z r. 2015 byl projekt poskytování eneralizují společnosti Rehau a ATEK, ale přibýgetických služeb metodou EPC v pěti objekvají i další – např. PPT Linhartice. V současné
tech města s celkovými náklady 16.470.000 Kč
době evidujeme poptávku po nové průmyslové
s DPH. Jednalo se o objekty všech tří ZŠ, socizóně v rozsahu cca 15 ha. Je zájem tento rozvoj
álních služeb města a ZUŠ na zámku. Převážvšech firem a podnikatelů ve městě maximálně
ně šlo o rekonstrukce kotelen, rozvodů tepla
podporovat.
a teplé vody, regulaci vytápění, vzduchotechVýrazně se podařilo pokročit v přípravě komniky, výměnu svítidel. Základním principem
metody EPC je splácení úsporných opatření
plexních pozemkových úprav. Byly dokončez dosažených úspor, přičemž průběžné dosahony projektové práce na tzv. společná zařízení
v části města Boršov a v Útěchově. V příštím
vání úspor energie a dalších provozních náklaroce se začne projektovat komplexní pozemkodů je smluvně zaručeno.
vá úprava v katastru Moravské Třebové a zbytku části města Boršov.
Vážení spoluobčané, přejeme vám všechno nejlepší do nového
Schválenu máme žádost o dotaroku, pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě.
ci z Výzvy 33, Operační program
Šťastný a úspěšný rok 2017!
Zaměstnanost - dotace na zhotovení strategického plánu - výzva pro
Miloš Izák, Pavel Brettschneider, Václav Mačát
územní samosprávné celky (obce,
kraje a sdružení a asociace ÚSC).
Nový plán nahradí strategický dokument zhotovený v devadesátých
letech, který není odpovídající pro
moderní potřeby města. Mezi hlavními cíli tvorby strategického plánu
města jsou zejména stanovení prio-

Pf 2017

Bydlení pro budoucnost
V letošním roce byla prakticky dokončena další lokalita pro výstavbu rodinných domků v části města
v ulici Strážnického, jejíž příprava
byla zahájena ve 2. pololetí 2015.
V dalších letech se zaměříme na
přípravu dalších parcel pro výstavbu
rodinných domů, a to pravděpodobně na Udánském kopci. Evidujeme
zájem o výstavbu bytových domů,
která je podle územního plánu možPokračování na straně 2
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Poplatek za odpad na rok 2017
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28.
11. 2016 potvrdilo na r. 2017 stejnou výši poplatku za odpad, jako byla v loňském roce,
tj. 500 Kč/osobu. Obecně závazná vyhláška
č. 3/2015 o místním poplatku zůstává v platnosti
a pro občany se tak v roce 2017 nic nemění.
Poplatek je splatný 31. března 2017, a pokud výše poplatku hrazená zástupcem přesáhne
částku 600 Kč, je možné si poplatek rozdělit na
dvě stejné splátky s tím, že první splátku je nutné
uhradit do 31. března a druhou do 30. září. Stejně jako v předchozích letech lze poplatek uhradit
v hotovosti do pokladny na Odboru majetku měs-

ta a komunálního hospodářství MěÚ, sídlícím
v zadním traktu budovy nám. T. G. Masaryka
č. o. 29 nebo v Občanském informačním centru,
ul. Olomoucká č. o. 2, kde lze využít i možnost
úhrady poplatku kartou. Platbu lze samozřejmě provést také bezhotovostně na účet města
Moravská Třebová pod přiděleným variabilním
symbolem. Pokud ještě nemáte variabilní symbol
přidělený, je možné o něj požádat na telefonních
číslech 461 353 138, 461 353 145 nebo e-mailem na adrese hmatyasova@mtrebova.cz nebo
dpliskova@mtrebova.cz. Odbor majetku města
a komunálního hospodářství MěÚ Mor. Třebová

Dokončení ze strany 1
ná v Hřebečské nebo Svitavské ulici. Nestačí
však jen bydlet, jsme si vědomi, že stejně důležité jako nové byty jsou opravy a rekonstrukce komunikací, které vedou k novým, i stávajícím rezidenčním lokalitám, opravy kanalizace, vodovodu a ostatních sítí. V roce 2016 byla
provedena výměna kanalizačních přípojek na
části ul. Svitavská a na křižovatce s ulicí J. K.
Tyla. V roce 2017 zde zbývá dokončit výměnu
vodovodu a provést celkovou opravu povrchu
komunikace. V roce 2016 byly zahájeny práce
na celkové výměně sítí – kanalizace, vodovod,
v ul. K. Čapka, v příštím roce bude vyměněno
plynové vedení, uloží se do země vrchní vedení
nízkého napětí a v plánu je i nový povrch komunikace o délce 740 m. Pracujeme na studii
proveditelnosti cykloopatření v Moravské Třebové, která doplňuje a navrhuje nová propojení
v území, řeší principy vedení cyklistů v uličním
prostoru, doprovodnou infrastrukturu a plošně
celou komunikační síť.

jsou ve městě pořádány různé kulturní, společenské a kulturní akce.

Bezpečnost u nás není ohrožena
V oblasti zkvalitnění veřejného pořádku pokračovala úzká spolupráce městské a republikové
policie, jejímž výsledkem je vysoká objasněnost trestné činnosti v Moravské Třebové (78
%), což je nejvíce nejen v okrese Svitavy, ale
i v celém Pardubickém kraji. Podařilo se zejména v posledních dvou letech významně realizovat drogovou kriminalitu, dále krádeže
vloupáním, majetkovou a násilnou kriminalitu.
Nárůst trestné činnosti je ve městě stejný jako
ve Svitavách. Bylo zadrženo na 70 řidičských
průkazů kvůli alkoholu a drogám, z toho 50 %
pro požití drog. Městská policie a Policie ČR
spolu úzce spolupracují, což je zásluhou velmi dobré komunikace a součinnosti obou složek se samosprávou, tedy s městem, neboť pro
jeho vedení je bezpečnost ve městě skutečně
velkou prioritou. Vedoucí obou policií jsou jak
spolu, tak i se starostou v úzkém kontaktu, jsou
schopni nacházet potřebná řešení ke vzniklým
problémům týkajících se bezpečnosti ve městě.
Aby tomu tak mohlo být, je nutná personální
stabilita MěP i PČR, jejíž stav lze v současné
době označit za velmi dobrý. Počet dvanácti
strážníků byl od 1. 1. 2017 navýšen na třináct,
což bude dávat možnosti posilovat hlídkovou
činnost MěP zejména o víkendech a dnech, kdy

MUDr. Neužilová neordinuje
13. ledna 2017 – 2. pátek v měsíci

Z města
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Máme co nabídnout přespolním
V rámci péče o historické bohatství města, která je jedním z cílů vedení samosprávy v oblasti
cestovního ruchu, pokračujeme v opravách památek a historických domů díky programu ministerstva kultury na regeneraci objektů městské
památkové zóny a památkové rezervace. Historii
prodáváme turistům a ostatním návštěvníkům,
a proto je nezbytná naše propagace za hradbami města. Pokračujeme i nadále ve spolupráci
se sdružením Českomoravské pomezí, v rámci
které bylo realizováno několik marketingových
aktivit a projektů. S cestovním ruchem souvisí
i vytvoření nové koncepce kultury, úkol ředitele
Kulturních služeb Mor. Třebová, který nastoupil v červenci 2015. Nová koncepce kultury by
měla být schválena radou města v 1. čtvrtletí
2017 a měla by kromě programů pro třebovskou
veřejnost zohlednit také souvztažnost místní
kultury a osvěty s vnějším světem.
Přehled investičních akci realizovaných v roce
2015 a 2016 najdete na webu města, stejně jako
úplné programové prohlášení rady města. Chtěli
bychom konstatovat, že se nám i ve druhém roce
tohoto volebního období podařilo udělat dostatečně dlouhý krok k tomu, abychom cíle našeho
programového prohlášení a tím i cíle našich volebních programů splnili. Děkujeme všem zastupitelům, kteří se o to zasloužili, poděkování patří
rovněž zaměstnancům města, občanům a podnikatelům, kteří nás v práci pro naše město podporují.
Miloš Izák, Pavel Brettschneider, Václav Mačát,
redakční úprava Dagmar Zouharová

Poděkování městu
Junák – český skaut, středisko Mor. Třebová
Junáci děkují touto cestou městu Moravská Třebová za podporu v roce 2016, poskytnutí dotace
na provoz a zabezpečení našich akcí pro veřejnost (úklid lesa Operace PVC, cyklistická Cesta na severozápad aj.) a mimořádnou účelovou
dotaci na rekonstrukci objektu kluboven. Za tradiční spolupráci děkujeme také Zdravému městu
Moravská Třebová a poděkování společně s přáním šťastného nového roku 2017 náleží také
všem ostatním našim sponzorům a příznivcům.
Junák Moravská Třebová
TJ Sokol Boršov
Členové TJ Sokol Boršov děkují městu
Moravská Třebová za finanční podporu, kterou
nám projevilo v roce 2016. Z finančních prostředků hradila naše jednota svou činnost, provoz a údržbu sportovního areálu. Další prostředky byly poskytnuty na dofinancování 30%
spoluúčasti získaného grantu z rozpočtu Pardubického kraje Podpora výstavby, rekonstrukcí
a oprav sportovních zařízení. Tyto finance byly
použity na rekonstrukci fasády objektu kabin,
která dotvořila celkový vzhled areálu TJ.
Za členy TJ Sokol Boršov Petr Hanák,
Speciální škola
Chtěl bych poděkovat jménem dětí, zaměstnanců speciální školy i jménem svým vedení
města, radě města, zastupitelům a sponzorům
za finanční podporu, díky které jsme mohli
v právě končícím kalendářním roce uskutečnit
některé školní projekty, které zpříjemňují každodenní život dětem naší školy. Zároveň bych
chtěl nejen jim, ale také všem občanům našeho
města popřát krásný vánoční čas a vše dobré
v roce 2017.
Miroslav Muselík,
statutární zástupce ředitelky speciální školy

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 257
občanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační
politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 115 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 11.
2016 na trvalém pobytu 10 372 občanů. (zr)

Výběr z přehledu oprav a investic 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MŠ Piaristická - plynofikace budovy Zvoneček  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  395 415 Kč
MŠ Piaristická - návrh řešení vhlkosti objektu - sondy, oprava   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156 323 Kč
MŠ Sušice - výměna oken budovy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141 301 Kč
MŠ Boršov - rekonstrukce elektoinstalace ve 2. NP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  552 775 Kč
MŠ Jiráskova - výměna zářivek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119 809 Kč
MŠ Tyršova - rekonstrukce soc. zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 522 Kč
MŠ Tyršova - oprava části plotu zahrady  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41 812 Kč
ZŠ, ul.ČSA - výměna sklepních oken - havarijní stav  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83 078 Kč
ZŠ, ul.ČSA - oprava odvodu dešťových vod a předláždění dvora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  435 179 Kč
ZŠ, ul.Palackého - oprava střech pavilonů U15 a D3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 159 035 Kč
ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce topného kanálu a vodovodu na U12  .  .  .  .  .  .  .  .  616 803 Kč
ZŠ, Kostelní náměstí - výměna radiátorů - 1. etapa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163 591 Kč
ZŠ, Kostelní náměstí - oprava schodů ve staré budově  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81 054 Kč
DDM výměna oken 2. nadzemní podlaží  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 277 727 Kč
DDM opravy podlah v klubovnách  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54 808 Kč
Rekonstrukce chodníku Alšova  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 062 912 Kč
Celkem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 692 144 Kč

Aktuality
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Obnova dopravy na trati Chornice – Velké Opatovice
Na základě dodatečné objednávky kraje bude
v pracovní dny dvěma páry obnoven provoz vlaků mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi. Ve
Velkých Opatovicích bude zajištěna návaznost
na vlak směr Boskovice a Skalice nad Svitavou
a opačně. Jeden pár spojů pojede ráno a jeden
odpoledne.
Trať 017 Česká Třebová – Chornice – Dzbel/
Velké Opatovice:
K největší změně v této oblasti patří obnovení

provozu na úseku z Chornic do Velkých Opatovic. V pracovní dny bude nově odjíždět vlak
z Chornic v 6:39 a do Velkých Opatovic přijede v 6:55, odkud bude dále možné pokračovat
v 6:57 směrem do Skalice nad Svitavou. Zpět
pojede v 7:03 po dojezdu přípoje ze Skalice nad
Svitavou, a to až do Moravské Třebové, kam
přijede v 7:46. Odpoledne pak vlak z Chornic
odjede v 15:44 a do Velkých Opatovic přijede
v 16:00, odkud bude možné v 16:03 pokračovat

dále do Skalice nad Svitavou. Odjezd zpět je stanoven na 16:03 po dojezdu přípoje ze Skalice
nad Svitavou (15:58) a příjezd do Chornic bude
v 16:18.
V neděli ráno pojede první vlak z Moravské Třebové do České Třebové zhruba o hodinu později.
O víkendu večer bude nově možné odjet z České
Třebové do Moravské Třebové až ve 22:11, tedy po
dojezdu přípojných dálkových vlaků ze směru Praha i Brno. Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí ČD

Podnikání v oblasti spotřebitelských úvěrů
Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti zákon č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který
mění podmínky podnikání v oblasti spotřebitelských úvěrů:
1) od 1. 12. 2016 již není poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru živností
podle živnostenského zákona. Oprávnění k této
činnosti uděluje Česká národní banka, která současně vykonává i dohled nad výkonem této činnosti,

2) podnikatelé, kteří jsou oprávněni k výkonu této
činnosti na základě stávajícího živnostenského
oprávnění a v této činnosti hodlají i nadále pokračovat, musí do 3 měsíců od účinnosti zákona
o spotřebitelském úvěru (tj. do 28. 2. 2017) požádat o povolení Českou národní banku (ČNB). ČNB
o této žádosti rozhodne ve lhůtě 15 měsíců ode dne
doručení žádosti nebo žádost zamítne. Do rozhodnutí ČNB (nejdéle však do 18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti uvedeného zákona – tj. do 31. 5.

2018) může podnikatel provozovat tuto činnost na
základě dosavadního živnostenského oprávnění,
3) pokud podnikatel, který je oprávněn k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
na základě živnostenského oprávnění, žádost ČNB
ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona
(tj. do 28. 2. 2017) nepodá, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti marným uplynutím této lhůty ZANIKÁ.
Ivana Neubauerová, obecní živnostenský úřad

Soutěž Nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016
Na konferenci Moravská města a obce dne 24. 11.
2016 převzal starosta města Miloš Izák ocenění vzešlé z hlasování odborné komise architektů
v kategorii „radnice“. Soutěž vyhlásilo Moravské
hospodářství, jehož vydavatelem je firma MAGNUS REGIO.cz. „Tohoto ocenění si velmi považu-

ji, neboť se tak nestalo hlasováním veřejnosti, ale
odborným posouzením. Udělení tohoto prestižního
ocenění je samozřejmě velmi dobrou propagací našeho města a příkladem, že město se o své památky,
mezi něž radnice patří, dovede starat velmi pečlivě.
Součástí ocenění bylo pro nás přidělení poukazu

na 3letou dobu bezplatného používání multifunkční technologie firmy HP PageWide, představující
novou generaci tisku a skenu. Samotná odborná konference měla velmi dobrou úroveň a mohu
říci, že jsem byl rád, že jsem se mohl zúčastnit.
Určitě byl její obsah pro mě přínosem.“ (zr)

Složení výborů zastupitelstva Pk se zastoupením z řad
občanů našeho města a MTJ
Z výsledků říjnových voleb do zastupitelstev
krajů už kromě jmen ve vedení krajské samosprávy vzešli také členové jednotlivých orgánů
zastupitelstva. Uvádíme ty, kteří mají vztah k regionu Moravkotřebobsko a Jevíčsko (MTJ).
Kontrolní výbor:
Miroslav Jurenka, předseda, za ANO, M. Třebová
Ing. Tereza Křenková, za ANO, M. Třebová
Ing. Josef Jílek, za KPK, M. Třebová
Finanční výbor:
JUDr. Ing. Lenka Dupáková (dříve Jurošková),
PhD, místopředsedkyně, za ČSSD, M. Třebová
Výbor pro regionální rozvoj a evropské fondy:
JUDr. Miloš Izák, za ČSSD, M. Třebová
Výbor pro kulturu a památkovou péči:
Bc. Michal Heger, za ANO, M. Třebová
Dušan Pávek, dipl. um., za KPK, Jevíčko
Výbor pro sport, volnočasové aktivity:
Jiří Vopařil, za ČSSD, M. Třebová

Výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství:
Václav Neubauer, za ČSSD, M. Trnávka
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:
PaedDr. Hana Horská, místopředsedkyně, za
KSČM, M. Třebová
Mgr. Bc. Lenka Bártová, za ANO, z M. Třebová
Mgr. Miloslava Hutirová, za ČSSD, Kunčina

Výbor pro integrovaný záchranný systém:
Josef Bidmon, předseda, za ČSSD, Jevíčko
Výbor pro dopravu a dopravní obslužnost:
Miloš Horáček, za ČSSD, Staré Město
Ing. Tomáš Růžička, za ČSSD, M. Třebová
Výbor pro zdravotnictví:
Mgr. Ivana Kantůrková, za ANO, M. Třebová
Máme zastoupení v 10 z 11 výborů zastupitelstva Pk.
(zr)

Na Veřejném fóru 2017 opět novinka
Novinkou je finanční podpora ve výši
5.000 Kč. O podporu
se může přihlásit každý, kdo zorganizuje
akci pro veřejnost (děti,
dospělí), která bude v souladu s principy
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

a v souladu s udržitelným rozvojem. Přihlášky se přijímají do 13. 1. 2017 na emailové adrese lliskova@mtrebova.cz. Přihlášené
projekty autoři krátce představí na Veřejném
fóru 2017. O projektech se bude hlasovat.
Šek obdrží projekt, který získá nejvyšší počet hlasů.
Ludmila Lišková, koordinátorka
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
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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.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v prvním vydání našeho
zpravodaje v novém roce 2017 pozdravil a do
nadcházejících dvanácti měsíců Vám popřál pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se
Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní
i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2017 byl pro Vás i Vaše nejbližší
šťastný a úspěšný. Dovolím si popřát i politickou
a ekonomickou stabilitu naší země, protože jen tak
se dá naplnit šťastný a hodnotný život nás všech.
V minulém roce se konaly volby do krajských zastupitelstev, kde se naše hnutí ANO 2011 umístilo
na prvním místě se ziskem 19,17 % s počtem 12
mandátů ve 45 členném krajském zastupitelstvu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří jste nám odevzdali hlas v podzimních volbách
do Zastupitelstva Pardubického kraje. Budeme se
snažit získat Vaši náklonost i v tomto roce, který bude rovněž rokem volebním. Velmi si vážíme

každého z Vašich hlasů a budeme dělat vše proto,
abychom Vás nezklamali.
Celý letošní rok se ponese ve znamení velkých
oslav u příležitosti 760. výročí založení našeho
města Moravská Třebová. Budeme se snažit pro
Vás připravit v návaznosti na tyto oslavy bohatý kulturní a zábavný program pro celé rodiny
tak, aby všichni občané byli hrdí na to, že mohou žít zde, v tomto městě, v tomto kraji. Snažme
se všichni vyčlenit z našeho chování povrchnost,
okázalost k líbivým gestům, ztrátu respektu k poctivé práci, degradaci úcty, kulturnosti, vulgární
kritice a atakům, které současný elektronický věk
dělá tak snadnými. Těším se na setkání s Vámi
na některé z připravovaných akcí, připomínám
v měsíci březnu již tradičně ples našeho hnutí
ANO a další akce, které chystáme pro dospělé
i ty naše nejmenší.
Miroslav Jurenka, www.ano.trebova.eu

Od 1. 1. 2017 začíná ordinovat

MUDr. Ivana Zemánková
Ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost

Sídlo: Nemocnice následné péče, Svitavská
480/25, Moravská Třebová.
Telefon: 461 352 223.
Dětská sestra: Pavlína Šumberová, DiS.
Ordinační hodiny:
Den - odběry, výtěry - akutní případy, nemocní - prevence, očkování, objednaní pacienti
Pondělí:
7:30–8:00
8:00–10:30 10:30–13:00
Úterý:
7:30–8:00
8:00–10:00 10:00–12:30
Středa:
10:00–12:00 12:00–15:00
Čtvrtek:
7:30–8:00 10:30–12:30
8:00–10:30 (poradna pro kojence)
Pátek:
7:30–8:00
8:00–10:00 10:00–12:00
Navazujeme na poskytování zdravotní péče
od narození do 19. roku v ordinaci MUDr.
Jitky Hájkové. Novinkou bude vedení elektronické dokumentace, vyšetření CRP, hemoglobinu a Strep-testu v ordinaci, nastřelování náušnic. Od 2. 1. 2017 registrujeme
nové pacienty všech pojišťoven.

Jevíčský historik se do práce pro třebovské muzeum zapojil
se zápalem jemu vlastním
Tři čtvrti roku v době
uskutečnění
rozhovoru pracoval Robert Jordán na pozici vedoucího
moravskotřebovského
muzea. Zdálo se nám to
jako nejlepší doba pro
jeho představení veřejnosti a dostatečně dlouhý odstup od nástupu do
Mgr. Robert Jordán funkce pro odpovědi na
základní otázky s touto funkcí spojené:
Jakým datem jste se stal vedoucím muzea a co
tvořilo první fázi vašeho nástupu?
Ve funkci jsem od 1. dubna 2016. Prvním úkolem
bylo detailně se seznámit se stavem muzea, s jednotlivými sbírkami a možnostmi pro činnost. To
vše v době, kdy se začala rozbíhat sezóna a v době,
kdy bylo nutno řešit jednu akutní záležitost za
druhou vzhledem k tomu, že jsem nastoupil na
místo, které bylo nějakou dobu neobsazené. Situaci mi usnadnila podpora všech ostatních zaměstnanců Kulturních služeb v čele s ředitelem Františkem Žáčkem.
S jakými vizemi jste do muzea nastoupil?
Základní vizí bylo, aby se muzeum stalo jakýmsi hybatelem prezentace historie města a aby ta
prezentace byla zaměřena co nejcíleněji na různé

věkové skupiny. Zároveň pak, aby historii města
znali nejen domácí, ale přitáhla i přespolní návštěvníky.
Jaké aktivity máte za dobu svého působení za sebou?
Od začátku jsem se snažil navázat na dosavadní úspěšnou činnost muzea a rozšířit ji. Vedle
již zavedených muzejních přednášek jsem začal
s vycházkami, zapojili jsme se do Dnů evropského dědictví. S úspěchem jsme vyzkoušeli oživit
běžný výstavní chod komentovanou prohlídkou
i speciální výstavou jednodenní. A zcela zásadně
jsme se začali prezentovat na internetu, což je velmi zajímavá problematika, o které chci podrobněji
psát v příštím čísle zpravodaje.
Jak hodnotíte čas, který jste už v muzeu strávil,
v souvislosti s tím, co vás v nejbližší době čeká?
Vnímání času je paradoxní. Na jedné straně už
vidíte nějaké výsledky, na druhé straně naopak
vnímáte, kolik času bude ještě zapotřebí, aby se
člověk dobral k dalším.
Můžete zhodnotit návštěvnický zájem o programy, které jste uvedl, a o stálé expozice muzea?
Myslím si, že se dá jednoznačně říci, že nově zavedené programy vzbudily příznivý ohlas, osvědčily
se a budeme v nich dále pokračovat. Chceme také
ještě více zintenzívnit spolupráci s místními školami, neboť jim máme co nabídnout. Mám radost
z toho, že se to už během podzimu začalo projevo-

vat. Celková čísla návštěvnosti muzea jsou velmi
povzbudivá a vykazují stálý růst.
Jaké další personální změny se udály v moravskotřebovském muzeu?
Dva měsíce po mně nastoupil na místo archiváře nový kolega Tomáš Thun, jsme tedy v muzeu
společně s Ivanou Žáčkovou tři. I toto personální
posílení jednoznačně přispělo k rozšíření činnosti
muzea, k tomu, že jsme schopni tvořit výstavy samostatně tak, jak to ukázala podzimní výstava Moravská Třebová za císaře pána. Jistě se to projeví
i na odborné činnosti muzea, chceme se hodně věnovat například digitalizaci sbírek. Péče o sbírky je
velmi rozsáhlá činnost, zraku běžného návštěvníka
je ukryta, ale je zcela nezbytná a zabírá mnoho
času.
Co vás tedy v nejbližší době čeká a co připravíte návštěvníkům muzea, či vůbec pro třebovské
i přespolní milovníky historie?
Muzeum má v moravskotřebovském jubilejním
roce 760 let města naplánován rozsáhlý program,
chceme se důstojně zapojit do oslav. Rozhodně
se nebudeme uzavírat jen v naší krásné budově,
musíme vyjít ven a ukázat, že dokážeme přinášet nové a nové podněty a že stojí za to, muzeum
a jeho programy opakovaně navštěvovat. Hlavně
chceme zlomit takový ten typický místní názor:
Mumii už jsem viděl se školou, a tak zbytek života
už do muzea nemusím.
Dagmar Zouharová

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

OZNÁMENÍ

Vážení spoluobčané, opětovně bych Vám
chtěl připomenout, že je stále možnost registrovat se do akce Doma v bezpečí. Jedná se o akci pro zvýšení bezpečnosti moravskotřebovských obyvatel, zaměřené na
seniory a zdravotně hendikepované. Město
Moravská Třebová bude zdarma instalovat
bezpečnostní řetízky na vchodové dveře
jednotlivých domácností. Jedná se o kvalitní bezpečnostní řetízky s navlékacím očkem na kliku, které se hodí na všechny typy
dveří, vrtání do dveří není nutné. Montáž
bude provádět prověřená odborná firma za
asistence strážníka městské policie. Občané města Moravská Třebová v seniorském
věku nad 65 let a osoby zdravotně hendikepované nad 30 let, kteří jsou zároveň držiteli
průkazu ZTP, se v případě zájmu o instalaci řetízků mohou obracet na koordinátorku
Zdravého města Ludmilu Liškovou, tel.:
461 353 105, 605 200 397, e-mail: lliskova@mtrebova.cz. Ze žádostí bude vybráno
až 100 zájemců podle předem daných faktorů. Těmi jsou: věk, počet seniorů v domácnosti, mobilita a také lokalita bydliště.
Současně s bezpečnostním řetízkem budou
předávány i bezpečnostní samolepky, kde je
upozornění na možné riziko a návod, jak se
bránit nabízení nechtěným službám a zboží
podomními prodejci, a také upozornění na
situace, kdy se osoby vydávají za pracovníky distribučních firem a následně seniory
okrádají.
Vzhledem k delší zdravotní indispozici zastřešující kordinátorky této akce se samotná realizace posouvá až na rok 2017, ale již
přihlášení občané samozřejmě jsou nadále
vedeni v evidenci.
Za minulé období přijala Městská policie
Moravská Třebová celkem 73 oznámení od
občanů.

Při kontrolní činnosti na katastrálním území
města bylo hlídkou městské policie přijato telefonické oznámení od občana, který uvedl, že
při cestě do zaměstnání viděl, jak nějaký automobil na parkovišti jednoho z obchodních domů
naboural do druhého automobilu. Při kontrole
zmíněného parkoviště hlídka objevila automobil s poškozenou zadní částí. Během kontroly
tohoto poškozeného vozidla byla hlídce městské policie oznámena operátorem kamerového
systému dopravní nehoda, kdy do boční strany
jedné nemovitosti narazil automobil. Hlídka se
z parkoviště přesunula k místu dopravní nehody.
Zde zastihla řidiče, který jevil silné známky podnapilosti, a pokoušel se s autem z místa dopravní
nehody odjet. Hlídka muži zabránila v další jízdě a provedla u něj orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním
výsledkem více než 3 ‰ alkoholu v dechu. Během tohoto úkonu byla na místo přivolána hlídka
skupiny dopravních nehod PČR. Hlídka městské
policie taktéž zjistila, že automobil má pohon na
LPG, který z automobilu uniká, proto byla na
místo přivolána i výjezdová jednotka Hasičského záchranného sboru, která únik zlikvidovala.
Dotyčný muž byl následně hlídkou městské policie předán hlídce skupiny dopravních nehod
PČR k dalším úkonům.
Hlídka městské policie přijala telefonické oznámení od občana, že u zimního stadionu v Moravské Třebové leží zraněná volavka. Po příjezdu
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hlídky na uvedené místo byla odchycena, a po
telefonické domluvě se zaměstnanci Záchranné
stanice volně žijících zvířat ve Vendolí převezena. Při předání do záchranné stanice bylo zaměstnanci stanice zjištěno, že se nejedná o volavku, ale vzácný druh potáplice.
Hlídka městské policie přijala žádost z dispečinku záchranné služby o pomoc s resuscitací pacienta, který leží na silnici za jedním z místních
obchodních domů, jelikož vůz RZS jede ze Svitav. Hlídka ihned vyjela na místo, kde byl muž
se zraněním na hlavě. Muž byl při vědomí, proto
byl hlídkou městské policie uložen do stabilizované polohy a bylo mu ošetřeno krvácející zranění na hlavě. Hlídka městské policie k danému
místu navedla vůz RZS a zraněného muže osádce vozu předala. Po dalším ošetření na místě byl
muž přepraven do svitavské nemocnice.
Městská policie přijala telefonickou žádost o součinnost od operačního důstojníka PČR, aby hlídka MP asistovala při otevření bytu na jedné z ulic
v Moravské Třebové. Dle oznámení by se v bytě
měla nacházet starší žena, která dle sousedů nereaguje na bouchání a zvonění. Na místě se sešly všechny složky Integrovaného záchranného
systému. Po otevření bytu jednotkou HZS byla
nalezena starší žena ležící v obývacím pokoji na
gauči, které bylo špatně a nemohla se pohybovat. Po prvotním ošetření zasahující lékařka RZS
rozhodla, že žena bude převezena do nemocnice
ve Svitavách k dalšímu ošetření. Jednotka HZS
společně s hlídkou MP byt prohlédla a zkontrolovala, zda jsou vypnuty všechny spotřebiče
a nehrozí žádné další nebezpečí a následně byt
uzamkla.
Radovan Zobač, velitel MěP

FIRMY VÁM NABÍDNOU PRÁCI A ŠKOLY ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

dobře placená práce - benefity pro zaměstnance - vzdělávání a profesní růst - podpora studentů - příspěvky
na studium - získání odborné praxe - stáže - brigády - exkurze
PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT

PŘEHLÍDKU REGIONÁLNÍCH FIREM S TECHNICKÝM ZAMĚŘENÍM
propojíme firmy s vzdělávacími institucemi a potenciálními budoucími zaměstnanci

KDO HLEDÁ PRÁCI, MŮŽE NAJÍT ZAMĚSTNAVATELE
Pro: ŽÁKY, ABSOLVENTY, RODIČE A ŠIROKOU VEŘEJNOST
Úterý 17. ledna 2017, 10–17 hodin, Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách

Přehlídku pořádá: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblast Svitavy s podporou Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovištěm Svitavy a města Svitavy.

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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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 4. 1. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 4. 1. od 16 hodin. 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
Manžel na hodinu /ČR/ 2D
11. 1. 2017, 19:00

Manžel na hodinu jako pokračování mimořádně
úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku
2014 sleduje další osudy čtveřice hráčů vodního
póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé – Milana (Bolek Polívka), Honzy
(David Novotný), Jakuba (David Matásek) a Kryštofa (Lukáš Latinák). Milanův vztah k doktorce
Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když se jí
už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá
to, že svatbě nic nestojí cestě.
Režie: Tomáš Svoboda
Vstupné: 120 Kč, 92 min.

Collateral Beauty:
Druhá šance /USA/ 2D
16. 1. 2017, 19:00

V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož
cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem.
Vstupné: 110 Kč, titulky, 94 min.

Proč právě on /USA/ 2D
18. 1. 2017, 19:00

Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích.
A přesně to se stalo Nedovi (Bryan Cranston), který přijel s rodinou za svou dcerou Stephanii (Zoey Deutch) a jejím novým přítelem Lairdem (James
Franco) do Silicon Valley, kde oba pracují. Těšil se,
že na svátky bude rodina pohromadě a on se seznámí s partnerem své dcery, ale netuší, jaký šok ho
čeká.
Komedie, vstupné: 120 Kč, titulky

Všechno nebo nic /ČR/ 2D

23. 1. 2017, 19:00

Romantická komedie o dvou majitelkách malého
knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži.
V hlavních rolích: Táňa Pauhofová a Klára Issová
Vstupné: 120 Kč

xXx: Návrat Xandera Cage
/USA/ 2D

25. 1. 2017, 19:00

Anděl Páně /ČR/ 2D
14. 1. 2017, 16:00

Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Režie: Jiří Strach
Vstupné: 100 Kč, 99 min.

Všechno nebo nic /ČR/ 2D
14. 1. 2017, 19:00

Romantická komedie o dvou majitelkách malého
knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži.
V hlavních rolích: Táňa Pauhofová a Klára Issová
Vstupné: 120 Kč, 107 min.

Xander Cage (Vin Diesel) žije a je povolán k další
misi. Tentokrát musí najít několik ukradených nukleárních hlavic.
Akční/Dobrodružný/Thriller, vstupné: 120 Kč, titulky

Miluji tě modře /ČR/ 2D
30. 1. 2017, 19:00

Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David
Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život by už
měl mít „ustálenou“ podobu a pevné obrysy. Opak
je pravdou.
Nová česká romantická komedie.
Vstupné: 120 Kč, 90 min.

Kulturní centrum
Hudba

Tříkrálový koncert
Kaderus Blues

6. 1. pátek, 19:00, dvorana muzea Moravská
Třebová

Kapela Kaderus Blues vznikla v roce 1994 a po
hudebním tápání v osmdesátých letech se muzikanti vrátili k základům, podle kterých začínali
po roce 1970. Repertoár postavili na elektrickém
blues a rhythm-n-blues a využili i řadu akustic-

kých nástrojů. Současný sound se posunul do
elektroakustické polohy a přispělo k tomu i začlenění akordeonu a elektrifikovaných houslí.
Styl kapely není jednoznačně vymezený, ale
prolínají se v něm zkušenosti, osobnosti a ego
jednotlivých hráčů. Blues, country, šanson, dnes
neobvyklé zapojení bottlenecku, to vše se přetaví do převzaté i vlastní tvorby. Autory vlastních
skladeb jsou Kid Moravec a Kopčem Smékal původně s náměty básníka Rudy Berana. Současné
texty jsou z pera zpěvačky Luby.
Kapela nyní hraje ve složení:
Luba Čápová – akordeon
Vladimír Moravec – basová kytara, zpěv
Petr Smékal – kytara, zpěv
Zdeněk Frýbort – bicí, zpěv
Robert Kelnar – housle
Vstupné: 50 Kč, dvorana, stolová úprava, občerstvení zajištěno v divadelním baru, předprodej zahajujeme 4. 1. 2017 v 16:00

Scénické čtení – pořad k výročí 760 let města
Moravská Třebová

LiStOVáNí - Kniha Arnošta
Lustiga Láska a tělo
8. 1. neděle, 18:00, dvorana muzea

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 láska 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 možná ze sebe 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)
Vstupné: 80 Kč, předprodej zahajujeme 4. 1. 2017
v 16:00

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Divadlo

Ze života hmyzu

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

Pohádka

Jak šlo vejce na vandr

16. 1. pondělí, 8:30 a 10:00, kinosál muzea

„… Ááách jo… A co teď? Asi půjdu ještě kousek ven…
Á ještě kousek ven… Dobrý den! Nejsem už moc daleko? Nejsem. Nebo jsem? Ještě kousek za nosem…“
Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů,
loupežníky životní velikosti, jejichž ukrutnost je
nezměrná, a velmi dramatickou hudbou. Kterak
vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase
zpátky.
Vstupné: 40 Kč, objednávky přijímáme od pondělí
4. 1. 2017

Přednáška k výročí 760 let města Moravská
Třebová

Divadelní představení uvádí DOcela MAlé divadlo
Svitavy (nebo také divadlo DOMA) při SKS ve
Svitavách.
Autoři: Karel a Josef Čapkovi
Scénická úprava: Radka Oblouková
Režie: Radka Oblouková
Hrají: Daniel Šrajbr, Přemysl Dvořák, Adéla Šikulová, Jan Gečnuk, Kateřina Horská, Anna Fiedlerová, Karin Pavlova, Jakub Kopřiva, Jonáš Kopačka,
Martin Pittner, Eva Doláková
Bratři Čapkové ve třech alegorických obrazech
nastavili zrcadlo naší společnosti – svět motýlů,
chrobáků, cvrčků a mravenců je pokřiveným odrazem světa lidí – světa sobců, povalečů, poživačů,
parazitů, militaristů. Tulák, se kterým se můžeme
ztotožnit, i přes děsivé zážitky, věří v rozum, cit
i etické hodnoty.
DOcela MAlé divadlo Svitavy (nebo také divadlo
DOMA) vzniklo v roce 1994. Tímto studentským
souborem prošly desítky dětí a mladých lidí, jen
režisérka a vedoucí souboru Radka Oblouková se
nezměnila. Soubor DOMA vytvořil během své existence řadu představení nejrůznějšího žánru a účinkoval na divadelních festivalech i přehlídkách
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Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Sobota-neděle: do března 2017 zavřeno

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického

Moravská Třebová – město
na cestě
Přednáška Roberta Jordána
19. ledna v 17.00 hod., kinosál muzea

První z cyklu letošních přednášek prosloví vedoucí
muzea Robert Jordán, který se bude snažit dokázat,
že Moravská Třebová není nějaké místo v lese, ale
město na frekventované cestě.
Nová podoba webových stránek muzea:

www.muzeummoravskatrebova.cz

Mexiko 2015

Přijďte, muzeum žije i v lednu.

21. 1. sobota, 17:00, kinosál muzea Moravská
Třebová, MgA. Vladan Kolář, PhD.

Rodák z Moravské Třebové, absolvent Akademie
výtvarných umění v Praze procestoval v létě 2015
v rámci stipendijního pobytu 45 pyramidových
komplexů, převážně v Mexiku, ale také Guatemale,
Hondurasu a Belize. Zajímá vás, jak se mu vedlo na
cestách po Střední Americe? Jak inspirativní bylo
setkání s kulturou natolik vzdálenou té naší? Přijměte naše pozvání na zajímavou přednášku a buďte při zahájení cyklu přednášek slavných třebovských rodáků, kteří se vypravili na cesty po světě.
Vstupné 50 Kč

nejenom v České republice. Spolupracuje rovněž
s esperantisty, v roce 2013 soubor nastudoval pro
Světový kongres esperanta v islandském Reykjavíku hru Karla Čapka R. U. R. Mezi lety 2014-2016
se opakovaně účastnil setkání esperantistů v Itálii
a na Slovensku s hrami R. U. R. a Ze života hmyzu.
Vstupné: dobrovolné

Městský bál

27. 1. pátek, 20:00, dvorana muzea Moravská
Třebová

Součástí programu bude slavnostní předtančení
skupiny Alegria, bohatá soutěž o ceny a raut.
Občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje skupina EPICENTRUM Jevíčko.
Vstupné + místenka 150 Kč
Zbylé vstupenky budou dány do prodeje 23. 1. ve
14 hodin

6.1.
7.1.
13.1.

Panák za "20"
9HÿHUV%RæNRYHP

– Dj J.M.X.
– Dj Maty

,16(0,1$&(9êþ(38 – koncert

:HUJOŢY3MRV,QVHPLQDÿQtVWDQLFH6\QRYpYëÿHSX
SRVNRQÿHQt$IWHU3DUW\ - Dj Maty

14.1.
20.1.
21.1.

PRIMEROS Party

– Dj Mirek Karásek

Semtex XXL
/HGRYĚQDPUDæHQi3DUW\

– Dj Maty
– Dj Slepi

RED BULL 9iPGiYiNŐtGOD
28.1. RE752YHÿHU
27.1.

– Dj J.M.X.
– Dj Maty
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Požadavky:
Komunikativnost
Příjemné vystupování
znalost anglického
nebo německého
PRŮVODCE /PRŮVODKYNI jazyka
na komunikační
GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
úrovni.
Zájem DVEŘÍ
o historii
NA ZÁMKU
DEN OTEVŘENÝCH
2017
14
17
19.
výhodou.
Informace, které od nás potřebujete vědět:
přípravné
kurzy na přijímací zkoušky - přijímací zkoušky nanečisto
Minimální
Brigáda se týká letních
Zámek
přihlášky ke studiu - průběh studia - ukázky z výuky
- prohlídka školy
Moravská
O
věk 15 let
prázdnin a víkendů od dubna
79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky 5. tříd ZŠ Třebová
79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky 9. tříd ZŠ (doplnění do kvinty)
do října. V případě zájmu kontaktujte:
SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

HLEDÁME

LEDNA

OD

DO

HODIN

BORY VZDĚLÁNÍ

zamek@ksmt.cz 733 787 998
GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. LEDNA 2017 OD 14 DO 17 HODIN
Informace, které od nás potřebujete vědět:
přípravné kurzy na přijímací zkoušky - přijímací zkoušky nanečisto
přihlášky ke studiu - průběh studia - ukázky z výuky - prohlídka školy
OBORY VZDĚLÁNÍ

79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky 5. tříd ZŠ
79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky 9. tříd ZŠ (doplnění do kvinty)

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Sbor dobrovolných hasičů Boršov
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ
Vás srdečně
zve
naHODIN
19. LEDNA
2017 OD 15 DO
15:45
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
26. LEDNA 2017

Přihlašováni a další informace na http://www.gmt.cz

pořádaný v sále kulturního domu.

21.

Sobota
ledna
začátek ve 20:00 hodin
hraje kapela Epicentrum
občerstvení zajištěno
 soutěž o ceny

vstupné 70 Kč

www.zamekmoravskatrebova.cz
GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ
19. LEDNA 2017 OD 15 DO 15:45 HODIN

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
26. LEDNA 2017

Přihlašováni a další informace na http://www.gmt.cz

Pozvánky
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Setkání seniorů se uskuteční 2. 1. 2017 v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 11.
1. 2017. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy na naše služby rádi
zodpovíme na tel: 734 797 498.
Občanská poradna
Nově bude od ledna 2017 otevřeno kontaktní místo OP
v Jevíčku v budově Městského úřadu, v kanceláři JUDr.
Aleny Jahodové, a to každé úterý od 8:00–14:30 hod.
V Mor. Třebové se na poradnu můžete obrátit osobně
v pondělí a ve středu od 8–12 hod. a 13–17 hod., v úterý
v době od 8–12 hod. a ve čtvrtek v době od 13–17 hod.
Poradna sídlí v ulici Komenského 20 v Moravské Třebové (v budově VYKO). Dále se lze poradit telefonicky
na čísle 736 503 393, mail: poradna@mtrebova.charita.
cz. Služba je bezplatná.
Tříkrálová sbírka 2017
Také letos naším městem a okolními obcemi poputují
koledníci Tříkrálové sbírky – viz plakát na stránce vlevo. Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro region Moravskotřebovsko a Jevíčsko je Denisa Košínová, na kterou se můžete obracet s dotazy, návrhy na využití sbírky,
jako i s případnými problémy, které by při koledování
nastaly (podezření na falešné koledníky atp.). Tel: 734
797 499. Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme.
STD Ulita
Klienti STD Ulita se poctivě připravovali na vánoční
svátky, podíleli se na výzdobě budovy a dílen. V polovině měsíce měli vánoční oběd v místní restauraci, na
kterém si moc pochutnali. Den před Štědrým dnem si
rozdali dárečky. Klienti nadále pokračují v terapeutických činnostech.
DS Domeček
Také klienti DS Domeček se podíleli na vánoční výzdobě prostor. Společně se napeklo cukroví, nechyběly ani
perníčky. Od speciální školy M. T. byli pozváni a šli se
podívat na rozsvícení vánočního stromečku. Týden před
Vánocemi se šlo s klienty na slavnostní oběd do restaurace. Tři dny před Štědrým dnem u ozdobeného stromečku i rozbalili dárky a celý den se pouštěly koledy
a užívala se vánoční pohoda. V současné době probíhají
přípravy na Tříkrálovou sbírku.
SAS Šance pro rodinu
Tato služba je terénní v pracovní dny od 7:00 do 18:00
hodin po dohodě s rodinou, ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu. Ambulance služby je zajištěna v budově Oblastní charity Moravská Třebová
v pondělí a ve středu od 12:00 do 15:30 hod., nebo
po dohodě s rodinou. Pracujeme s rodinami v krizové
situaci a snažíme se najít společně s rodinou nejvhodnější řešení. Pěkný zimní čas přejí pracovníci OCHMT

Sdružení přátel kulturního domu v Boršově
Naše sdružení by se rádo touto formou ohlédlo
za rokem 2016 a prezentovalo naše plány pro rok
2017. Loňský podzim patřil již tradičně ochotnickému divadlu. V říjnu to bylo představení
Babička v trenkách v podání Ořechovského divadla. V listopadu jsme se všichni moc pobavili u komedie Rodina je základ státu, kterou nám
přijel zahrát divadelní spolek TeaTrum z Velkých
Opatovic. Z hudebních akcí jsme letos pořádali
sousedské posezení s dechovou muzikou – k tanci a poslechu zahrála Hlinečanka, na podzim již
tradiční Vinobraní s cimbálovkou Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem, v říjnu to byl
koncert skupin Nahonem a Kdokolif a v prosinci
tradiční Vánoční koncert smíšeného pěveckého

sboru Fermáty a hostů. Tradiční a vyhlášené jsou
naše společenské akce jako Obecní ples – Trubičkový bál a dětský karneval, na podzim také
Maškarní bál a dále Mikulášské odpoledne spojené s rozsvícením vánočního stromu. Pro sezónu
2017 plánujeme mimo tradiční akce a divadelní
představení ochotnických souborů také další
řadu sousedských posezení se zaměřením na dechovou a rockovou hudbu. Pro letošní rok také
chystáme spuštění nových webových stránek
a řadu dalších novinek, o kterých budeme informovat později. V loňském roce byla díky městu
Moravská Třebová zahájena úprava prostranství
před kulturním domem. Byly osazeny lampy pro
osvětlení plochy, provedeny zahradnické úpravy

a nově vybudováno dětské hřiště, které bylo za
účasti pana starosty a svatého Mikuláše předáno
dětem. Pro letošní rok bychom byli rádi, kdyby se
povedlo dokončit úpravu venkovních ploch před
kulturním domem, kde by mělo být vybudováno
parkoviště. Rádi bychom touto formou poděkovali za přízeň, kterou nám věnovali návštěvníci
a diváci kulturních akcí svou účastí v množství
více než hojném. Také bychom rádi poděkovali
městu Moravská Třebová za finanční příspěvek
na pořádání kulturních akcí a vylepšení zázemí
kulturního domu. Věříme, že i v tomto roce nám
bude město Moravská Třebová příznivě nakloněno, abychom mohli i nadále obohacovat kulturní dění v Moravské Třebové. SPKD Boršov
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Žerty s čerty na ZŠ Kostelní náměstí
Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se odpoledne naše škola
změnila v přívětivé, hravé a veselé peklo, které
uvítalo desítky dětí s rodiči, aby si u nás zasoutěžily, pobavily se a pomyslně zahájily předvánoční čas. Hned u bran pekelných byli všichni
hosté přivítáni čertíky, kteří je poslali odložit si
věci a také jim dali hrací karty s mapičkou našeho pekla se stanovišti, kde děti sbíraly otisky
palců našich pekelníků za splněné úkoly. Děti si
vytvořily svého vlastního čertíka jako zápis, v tělocvičně proběhly veselé „hrátky s čertem“ na
opičí dráze, protančily se přes dvě pekla, přišily
čertovi knoflík a ostatní čerti šili s nimi. Potom
děti pomohly čertům zdobit čertovské mňamky
v podobě perníčků, zahrály si různé hry a zkusily,
zda mají „z pekla štěstí“ v pekelném kasinu. Něco
dobrého k občerstvení potom děti i dospělí dostali

u čerta v jeho šenku a nakonec na děti čekal Mikuláš, který společně se svými čertíky rozdával
diplomy a sladké odměny za splněné úkoly. Celé
naše peklo bylo krásně vyzdobené portréty čertů
a chodby byly stylově nasvíceny svíčkami, aby
bylo vidět, že máme v pekle rádi oheň. Návštěvnost našeho pekla byla velmi vysoká a je vidět,
že jako instituce veselá, hravá a čertovská jsme
populární. Všichni velcí i malí čerti si to moc užili a Mikulášovi ani moc nevadilo, že jediný není
pekelník. Jako vrchní čert pořadatel bych ráda poděkovala všem malým i velkým čertíkům za spolupráci a energii při oživení našeho pekla a také
rodičům, kteří nám pomohli s propagací a sladkými odměnami. Děkujeme za návštěvu dětem i dospělým a těšíme se zase někdy příště při jiné zábavné akci. Peklíčku zdar.
Hana Řebíčková

Předvánoční čas u nás v I. ZŠ
Adventní doba v naší škole byla bohatá na události.
Na prvním stupni probíhala výuka některých hodin
daltonským způsobem, což bylo pro děti zajímavé.
Děti se tak nenásilnou formou učí samostatnosti,
zodpovědnosti a spolupráci. Také si vyhledávají informace z různých zdrojů. Pestrá nabídka akcí začala návštěvou Mikuláše, anděla a čertů ve všech
třídách, která dopadla dobře, protože si čert nikoho
neodnesl. Děti z přípravné třídy si připravily vánoční besídku pro rodiče a příbuzné. Podle ohlasů
na facebooku to byla akce velmi zdařilá. Rodiče
mohli vidět, co se děti naučily. Hned dva následující dny navštívily děti z přípravné, první a druhé
třídy babičky a dědečky v domově pro seniory. Připravily si pro ně program plný básniček, písniček
a tanečků, čímž zpestřily předvánoční čas našim
starším spoluobčanům. Tyto návštěvy patří již více

Školy
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než deset let k tradicím naší školy. V polovině měsíce proběhla adventní dílna pro žáky a rodiče dětí
z přípravky a prvního stupně. Společně si tak mohli
vyrobit a připravit drobné dárečky pro své blízké.
Dvě voňavá dopoledne naplnila výroba mýdel, což
byl pro mnohé děti nevšední zážitek a možnost vyrobit dáreček pod stromek. Dny plné vitamínů zastoupila akce Exotická bedýnka od společnosti MK
Fruit Šumperk. Je to náš dodavatel v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti měly možnost
poznat a ochutnat netradiční exotické ovoce, např.
limetu, kumquat či sweetie. Nezapomněli jsme ani
na pohybové aktivity, žáci druhého stupně si uspořádali vánoční turnaj v badmintonu. Vyvrcholením
předvánočního času byly třídní besídky a filmové
představení Tajný život mazlíčků promítané v našem městském kině.
Vyučující

Skautský Balvánek a bojovka 2016
a Vojenské střední škole a VOŠ MO Mor. TřeV sobotu 26. listopadu 2016 uspořádali moravskotřebovští skauti již čtvrtý ročník pěveckobová, která nám poskytla pro tuto akci prostory.
Večer na Balvánek volně navázal již 19. ročník
-dramatické soutěže Balvánek. Dopoledne se do
tradiční večerní skautské bojovky v uličkách
sálu Na Písku sjelo 10 skautských družin místměsta, jejímž tématem byl letos podruhé Hobit na
ních i „přespolních“ dětí (6-15 let), které měly
motivy z knížky J. R. R. Tolkiena. Do hry se zamožnost předvést početnému publiku nejen své
hudební, pěvecké a taneční nadání, ale předepojilo 138 dětí, které spolu se svým doprovodem
přijely z dalekých i bližších měst, např. z Napavším skautskou kreativitu a smysl pro humor.
Svá originální vystoupení děti doplnily také
jedel, Ústí nad Orlicí, Boskovic či Mohelnice.
o vlastnoručně vyrobené rekvizity, kostýmy i hru
O vítězství se letos podělili Polární vlci z Jevíčka
na nejrůznější doprovodné nástroje. Nutno říci,
společně s Vlčicemi z Moravské Třebové a v těsže kvalita vystoupení byla letos za poslední roky
ném závěsu za nimi se umístili i místní Stonožky
asi nejvyšší, všem se zábavná čísla velmi povedla
a Pardáli. Všem účastníkům i organizátorům patří
a porota tak měla těžké rozhodování, koho určit
velký dík. Obě akce byly skvělým zážitkem, kteza vítěze. V kategorii mladších (vlčata a světlušrý si (doufejme) za rok opět zopakujeme.
ky) obhájily loňské prvenství Světlušky z Loštic,
Pavlína Navrátilová, Junák Moravská Třebová
mezi staršími (skauti a skautky) první příčku
obsadily Pampelišky z Jevíčka a cenu diváků za sympatie si odnesly světlušky Sovičky
z Moravské Třebové. Oceněny byly i skvělé
výkony jednotlivců, ze kterých letos všem
vskutku padala brada, neboť byly až neuvěřitelné a laťka se od minulých ročníků posunula velmi vysoko. Hudebními hosty byli loňští
vítězové Orlíci, moravskotřebovská skautská
kapela, která se čím dál více svými neotřelými a vtipnými songy dostává i do povědomí
veřejnosti, a také již potřetí i hudební seskupení místních roverů a rangers. Velké poděkování patří nejen cca dvacítce organizátorů
a všem ostatním, kteří nám při akci pomohli, Balvánek slaví mezi příznivci skautinku vždy zaslouale zejména všem našim letošním sponzorům žený úspěch
Foto. archív

ZŠ Palackého
Čertovská show na ZŠ Palackého
V podvečer 5. prosince navštěvuje děti Mikuláš, čerti a andělé. Ani naši školu neminuli.
Sotva jsme ráno v tento den zasedli do lavic,
zazvonil zvonek a do naší třídy vtrhli čerti a čertice. Z knihy hříchů přečetli zlobivce,
hodné pohladili a pozvali nás do pekla (tělocvičny). Museli jsme ovšem zpaměti odříkat
čertovskou básničku, jinak bychom nemohli dovnitř. V tělocvičně nás tak rozdováděly
svým tancem čertice z 8. třídy, že hlavní čertice, velice podobná paní učitelce Horské,
měla co dělat, aby nás uklidnila. Následovalo
vystoupení dětí z 1. stupně a soutěž ve znalostech moravskotřebovských pověstí. A když se
dohrálo, dozpívalo a dotancovalo, opět se ozval
zvonek, všichni s napětím ztichli a konečně přišel Mikuláš s andělem, tentokrát podobní panu
řediteli a paní zástupkyni, rozdali třídám bonbóny a po závěrečné písničce Rolničky jsme se
museli vrátit zpět do svých tříd. Moc děkujeme za přípravu celé akce našim starším spolužákům zejména z 9. C a jejich třídní učitelce H. Horské.
Vybráno ze slohových prací
žáků z 5. A, Jiřina Faktorová
Florbalové úspěchy na ZŠ Palackého
Jako každý rok se naše škola přihlásila do
florbalového turnaje, který se letos hraje pod
názvem Pohár základních škol. Nejprve jsme
poctivě trénovali a 4. 11. 2016 se družstvo kluků zúčastnilo okresního kola, které se hrálo ve
Svitavách ve SH Na Střelnici. Hoši z 2.–5. tříd
ze sebe vydali vše a umístili se na úžasném
2. místě. Družstvo hrálo ve složení: Lukáš Hanáček, Lukáš Maurer, Martin Křička, Tadeáš
Ladra, Filip Trnka, Jan Chaloupka, Tobiáš Kligl, Enrico Dvořák, Lukáš Marek, Jiří a Jaromír
Parolkovi. Okresní kolo dívek se konalo 24. 11.
2016 také ve Svitavách. Děvčata všechny překvapila svou bojovností a odhodláním. Po velmi vyrovnaných zápasech se jim podařilo obsadit příčku nejvyšší – 1. místo. Čeká je tedy ještě
několik tréninků a pak kolo krajské. Družstvo
děvčat hrálo ve složení: Tereza Peškarová, Natálie Kasalová, Lucie Konečná, Alena Ševčíková, Eliška Bačáková, Adéla Kalová, Klára
Kyanková, Michaela Roučková, Julie Miková
a Karolína Šmídová. Všem výše uvedeným
blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a děvčatům držíme pěsti v krajském
kole.
Gabriela Krejčí
Exkurze na stavební škole
V pondělí 28. 11. 2016 se žáci ZŠ Palackého
z 9. A a 9. B zúčastnili exkurze na Střední škole
stavební ve Vysokém Mýtě. Exkurze byla spojená s prohlídkou školy a jednotlivými obory.
Žáci byli rozděleni do skupin a společně plnili
úkoly. Před samotnou soutěží byly představeny
obory, které škola vyučuje. Soutěžící si
vyzkoušeli hledání krabičky s bonbony pomocí
GPS (geodézie), poznávali významné stavby
(architektura), seznamovali se s známými mosty,
silnicemi atd. (dopravní stavby), ochutnávali
vodu a poznávali, o jaký druh se jedná (destilovaná, pitná, minerální; vodohospodářské stavby). Po skončení všech soutěží se žáci s třídními
učiteli přesunuli na střední odborné učiliště,
kde byly představeny konkrétní obory (instalatér, truhlář, zedník, vodař, montér vodovodů
a kanalizací). Tato exkurze byla určitě pro
všechny žáky přínosná a určitě jim pomohla při
výběru střední školy. Lukáš Brdíčko, žák 9. A

Knihovna, DDM

Okénko ZUŠ
Závěr loňského kalendářního roku byl v Základní
umělecké škole Moravská Třebová uzavřen řadou
pestrých akcí. Z těch nejvýznamnějších jmenujme Mikulášský podvečer s múzami, kde našim
účinkujícím předal nadílku Mikuláš s andělem
a čerty, Vánoční podvečer s múzami a Vánoční
párty v hudební nauce, kde kromě nadílky přišla
i řada hudebních her a soutěží a samozřejmě nechyběly ani koledy a vánoční písně s doprovodem
nástrojů. Tradičně největšími akcemi konce roku
bylo dvojí provedení Vánočních večerů. Velké
poděkování patří všem účinkujícím žákům a pedagogům na všech prosincových akcích a Vám za
hojnou účast, které si velmi vážíme. V průběhu
úvodního měsíce roku přijměte srdečné pozvání na koncerty ve farních kostelích v Třebařově
a Moravské Třebové v termínech 12. a 15. ledna. Hudební výkony a výtvarné práce našich žáků
bude možné slyšet a zhlédnout 19. a 26. ledna na
Ročníkové výstavě výtvarného oboru a Podvečerech s múzami, a to vždy od 17:30 hod. 24. ledna v 15:30 hod. proběhne Ukázková hodina přípravného ročníku tanečního oboru pro veřejnost.
Rodiče mohou zhlédnout, jak se s dětmi pracuje
a sami se budou moci tentokrát do pohybových
aktivit s dětmi zapojit. Na ukázkové hodině jsou
vítáni jak rodiče žáků, tak i široká veřejnost.
Těšíme se na Vás.
ZUŠ Moravská Třebová

Mažoretky Střípky z DDM
na Národním Poháru
v twirlingu
Začátkem prosince se konala důležitá dvoudenní
soutěž - Národní twirlingový pohár pro kategorie B a C. Naše děvčata se na tuto soutěž připravovala již od léta a na jejich výsledcích to bylo
právem znát. V kategorii sólo s hůlkou děti B se
Sofie Elizabeth Miková umístila na 1. místě-zlato, v rytmickém tanečním sóle (RTS) na 2. místě-stříbro. V dalším sóle Zuzana Dvořáková v RTS
junior mladší C vybojovala bronzovou medaili,
Nikola Schönová v téže kategorii 2. místo-stříbro. Nicol Matoušková v kategorii RTS děti C
obsadila krásné 4. místo ze 17 soutěžících. Dominika Halousková v kategorii RTS senior C dosáhla na 5. místě a Pavlína Klučková v kategorii
X-strut, junior starší v C získala 1. místo-zlatou
medaili a cenu za nejhezčí výkon dne!
Aby toho nebylo málo, připravili jsme si 3 rytmická dua, kde se v kategorii děti C Zuzana Dvořáková s Nicol Matouškovou umístily na 1. místě, Barbora Prosecká se Sofií Elizabeth Míkovou
v kategorii junior mladší B též na 1. místě a Denisa Bubeníková s Pavlínou Klučkovou v kategorii junior starší v C na 2. místě.
Z této prestižní soutěže si skupina Střípky dovezla z 10 choreografií 8 medailí, což je pro
všechny obrovský úspěch.
Soutěžní víkend byl náročný nejen pro účinkující, trenérku, ale i pro rodiče, kteří ho absolvovali
od sobotního brzkého rána do pozdního nedělního večera.
Děkujeme naší trenérce twirlingu, Andree Bryndové, za trpělivost a čas věnovaný dětem v tomto
náročném sportu. Také rodiče si zaslouží velké
DĚKUJI.
Nesmíme zapomenout poděkovat DDM, který
nás podporuje a pomáhá. Za mažoretky Střípky
Eva Kalábová a Daniela Dvořáková
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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
Ceník služeb v roce 2017
Roční registrační poplatky
dospělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Kč
důchodci, studenti, učni  . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kč
děti do 14 let včetně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
držitelé ZTP/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdarma
Půjčovní doba v roce 2017
Dospělé oddělení
pondělí - čtvrtek: 8:30–17:00 hod., pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení
pondělí - čtvrtek: 12:00–17:00 hod., pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Studovna
pondělí - čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek - sobota: zavřeno
Podrobnější informace na stránkách www.mkmt.cz
1.–31. 1. Výstava Sv. Martin
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ. Výstavu
si můžete prohlédnout v dospělém oddělení v otvírací době.
8. 1. Listování: Láska a tělo od Arnošta Lustiga
Divadelní představení s knihou v ruce. Hrají: Barbora Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín (alt.
Alan Novotný). Předprodej od 4. 1. v Kulturních
službách Moravská Třebová. Akce se koná ve dvoraně muzea. Začátek v 18:00 hod. Vstupné 80 Kč.
10. 1. Gastroterapie s Kateřinou Zelinkovou
Přednáška oblíbené Kateřiny Zelinkové tentokrát
o léčbě jídlem. Akce se koná v 17:30 v malém sále
ZUŠ. Volně na ni navazuje Léčebný tanec. Vstupné zdarma.
10. 1. Léčebný tanec s Kateřinou Zelinkovou
Jedná se o spojení léčebných prvků z orientálního
tance, jógy, čchi kungu a twist terapie. Vhodné pro
ženy od pěti do sta let. S sebou karimatku, pití, teplé ponožky. Tančí se v malé tělocvičně gymnázia.
Začátek v 19:30 hod. Vede Kateřina Zelinková.
Akce volně navazuje na přednášku Gastroterapie.
Vstupné zdarma.
Připravujeme na únor:
V pořadí čtvrtou přednášku z cyklu Osobnosti Moravské Třebové.
Knihovna dětem
Mladý čtenář 2017
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 34. ročník soutěže Mladý čtenář 2017. Jedná se o výtvarnou soutěž pro
děti, žáky a studenty na téma Kosmos = Vesmír.
Úkolem soutěže je výtvarně ztvárnit vesmír - planety objevené i stále neobjevené, vesmírné jevy,
modely vesmírných lodí i raket, život mimozemských civilizací. Výtvarné práce je třeba odevzdat
do 9. 3. 2017 v MěK. Hodnocení bude probíhat

ve 4 kategoriích: mateřské školy, I. stupeň ZŠ +
I. stupeň speciální školy, II. stupeň ZŠ + II. stupeň speciální školy + víceleté gymnázium, střední
a učňovské školy. Nezapomeňte uvést své jméno
a příjmení, název práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy. Nejlepší příspěvky vystavíme
a odměníme.
Soutěž Lovci perel
1. 1.–25. 11. 2017 probíhá 5. ročník oblíbené čtenářské soutěže Lovci perel. Hlavním cílem soutěže je motivovat děti ke čtení a rozvíjet porozumění
textu. Soutěžící si v knihovně vybere knihu označenou jako „perlorodka“. Po přečtení knihy zodpoví
otázky na pracovním listě, který obdrží současně se
zapůjčenou knihou. Ze správně zodpovězené otázky získá „skutečnou“ perlu. Pracovní list obsahuje
i nepovinné otázky a za jejich vypracování obdrží
soutěžící speciální knihovnické bankovky Moriony. Na konci soutěže budou mít všichni lovci perel
možnost utratit vydělané Moriony v knihovnickém
obchůdku. Nejúspěšnější čtenáři budou odměněni.
Pravidla hry a bližší informace získáte v dětském
oddělení knihovny.
Výsledky 4. ročníku soutěže Lovci perel:
1. místo: Vavříková Nikola, 2. místo: Hegerová
Eliška, 3. místo: Křička Martin
Nejmladší soutěžící: 1. místo: Oškera Tomáš
Gratulujeme
1.–31. 1. Barevný svět
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Piaristická
Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–31. 1. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy
Knížka pro Lucinku. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení knihovny.
S knihovnou cestujeme po světě
Na každý měsíc vyhlásí knihovna kontinent, o kterém se děti dozví nejdůležitější informace prostřednictvím vzdělávacích programů, tvořivých střed,
odpolední s babičkou, kvízů, výstav knih apod.
Leden – Malujeme a vybarvujeme zvířata zemí
nekonečného ledu a sněhu. V čase otevírací doby
dětského oddělení.
Tvořivé středy
4. Tři králové
11. Tučňák
18. Eskymák
25. Iglú
Začátek vždy od 14:00 hod. v dětském oddělení.
10. a 24. 1. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy od 15:00 hod. v dětském oddělení.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
6. 1. Obvodní kolo v halové kopané IV. kategorie, v tělocvičně ZŠ ČSA Mor. Třebová od
8:30 hod.
19. 1. Švihadlový čtyřboj pro 1.-3. třídu
ZŠ, v tělocvičně ZŠ ČSA Mor. Třebová od
13:30 hod.
21. 1. Tvořivá dílna pro veřejnost od 13:30 do
15:00 hod. v DDM. Zimní dekorace na dveře.
S sebou přezůvky, 30 Kč (materiál). Předškolá-

ci v doprovodu rodičů
Připravujeme v únoru
3. 2. Pololetní prázdniny s Majákem 8:00–
15:30 hod. v DDM. Zábavný a kreativní program, bowling. Strava – 2x svačina, oběd, pitný
režim. Přihlášky telefonicky v DDM do 27. 1.
Cena 180 Kč. Leták s přihláškou a bližšími informacemi ke stažení na webu nebo v DDM –
Z. Tauerová.
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Různé

Usnesení zastupitelstva 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 17. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí
28. 11. 2016 od 15:00 hod v zasedací místnosti na ulici Olomoucká

Zastupitelstvo města schvaluje:
455/Z/281116: předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenými změnami spočívajícími ve změně pořadí projednávaných tisků.
456/Z/281116: plán práce Výboru zastupitelstva
města pro strategický rozvoj města na rok 2017 dle
předloženého návrhu.
Z: Václav Mačát
457/Z/281116: 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
458/Z/281116: v souladu s ustanovením článku 3

Tab. 1 (v tis. Kč)

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: Dana Buriánková
459/Z/281116: následující rozpočtové provizorium
města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2017
(v tis. Kč) s provedenou úpravou, tj. přesun částky
130 tis. Kč určené na zajištění dopravní obslužnosti
(Brno - Žamberk) do účelově nespecifikované rozpočtové rezervy: Tab. 1
Z: Dana Buriánková
460/Z/281116: souhrnnou rozpočtovou úpravu č.
9/2016 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč):
a) závazné ukazatele stanovené radě města: Tab. 2
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace:
Tab. 3
Z: Dana Buriánková
461/Z/281116: rozpočtové opatření 10/2016 rozpočtu města - poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč
Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfera,
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČO:
04268253 na nákup nových polohovacích postelí.
Dar bude uhrazen z provozní rozpočtové rezervy.
Z: Dana Buriánková

Tab. 2 (v tis. Kč)

Tab. 3 (v tis. Kč)
Tab. 4 (v Kč)

Objekty v majetku města
Radnice, nám. TGM 32/29 - obnova věže
Piaristická škola, ul. Olomoucká 178/2 - obnova
oken a fasády
Objekty v majetku fyzických osob
Dům, Zámecké nám. 56/2 - obnova oken
Dům, ul. Cechovní 116/2 - oprava střechy a fasády
Dům, ul. Cihlářova 9/11 - obnova fasády, oken,
omítek
Dům, ul. Čs. armády 100/5 - restaurování kleneb
mázhauzu-dokončení
Dům, ul. Cihlářova 169/8 - obnova oken – 2 ks
Dům, ul. Krátká 81/1 - restaurování schodiště
Dům, ul. Krátká 81/1 - obnova střechy, fasády, oken
Dům, nám. TGM 57/17 - obnova fasády ze dvora

Stát
36.000

město
-

vlastník
36.227

celkem
72.227

962.000

-

962.990

1.924.990

88.000
279.000

18.500
58.500

78.500
242.782

185.000
580.282

280.000

57.000

232.985

569.985

100.000

-

4.000

104.000

19.000
122.000
280.000
104.000

4.000
65.500
22.500

17.000
51.995
306.555
93.753

40.000
173.995
652.055
220.253

462/Z/281116: uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera, se
sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČO:
04268253 o poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč na
nákup nových polohovacích postelí.
Z: Dana Buriánková
463/Z/281116: změnu usnesení č. 360/Z/250416,
poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2016, takto: Tab. 4
Z: Miroslav Netolický
464/Z/281116: uzavření veřejnoprávních smluv
s příjemci u objektů mimo vlastnictví města o poskytnutí dotací z rozpočtu města a příspěvků z dotace Ministerstva kultury, Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2016 na opravu nemovitých kulturních
památek v roce 2016 v souladu s předloženým návrhem.
Z: Miroslav Netolický
465/Z/281116: poskytnutí stipendia studentům na
základě vnitřního předpisu 5/2015 Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice (s udělenou výjimkou z článku 2) odst.
1) písm. b)
Z: Dana Buriánková
466/Z/281116: uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí stipendia v souladu s předloženými návrhy.
Z: Dana Buriánková
467/Z/281116: uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF
32/2016 ze dne 30.03.2016 s Oblastní charitou Moravská Třebová, IČO: 65189418 v souladu s předloženým návrhem (změna struktury použití dotace).
Z: Dana Buriánková
468/Z/281116: uzavření dohody o úhradě dluhu ve
výši 13.846 Kč ve splátkách tak, že uhradí tuto částku v 28 pravidelných měsíčních splátkách.
Z: Viera Mazalová
469/Z/281116: zařazení nové lokality pro bytovou
výstavbu souběžné s ulicí Strážnického do ul. Strážnického.
Z: Pavel Šafařík
470/Z/281116: předložený návrh obecně závazné
vyhlášky města Moravská Třebová o školských obvodech mateřských škol v Moravské Třebové.
Z: Dana Buriánková
471/Z/281116: obecně závaznou vyhlášku města
Moravská Třebová o nočním klidu podle předloženého návrhu s provedeným doplněním v čl. 3 odst. (2)
písm. a) o Bílou sobotu (noc z 15. dubna na 16. dubna) a Štědrý den (noc z 24. prosince na 25. prosince).
Z: Jana Zemánková
T: 31.12.2016
472/Z/281116: Plán společných zařízení v rámci
Komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Útěchov u Moravské Třebové a části katastrálního území Boršov u Moravské Třebové v souladu s předloženým návrhem.
Z: Pavel Brettschneider
473/Z/281116: vklad majetku města inv. č. 3013 TS
– vodovodní přípojka – napojení – Boršov, p.č. 721
(FO) v pořizovací ceně 7.227 Kč do dobrovolného
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka
29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
Z: Dana Buriánková
474/Z/281116: prodej pozemku parc. č. 94/5 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul.
Marxova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
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3.146 Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před
podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
475/Z/281116: 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
476/Z/281116: prodej stávajících dvou sloupů veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3476/1 v obci
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov
u Moravské Třebové z vlastnictví města do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO: 24729035
za dohodnutou cenu ve výši 5000 Kč + DPH.
Z: Viera Mazalová
477/Z/281116: předloženou kupní smlouvu mezi
Městem Moravská Třebová, panem S.a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO:
42196451 ve věci prodeje pozemků dotčených stavbou „Úprava Stříbrného potoka Moravská Třebová,
Boršov“ za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 35 Kč/m2 + DPH.
Z: Viera Mazalová
478/Z/281116: směnu pozemku parc. č. 3799/5
o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní plocha
z vlastnictví města za pozemek parc. č. 3804/3 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví manželů V., vše v obci a kat. území Moravská
Třebová, které vznikly dle GP č. 2802-348/2015 ze
dne 13.01.2016.
Z: Viera Mazalová
479/Z/281116:	 výkup pozemku parc. č. 3635/17
o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice z vlastnictví pana N., za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 7.230 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a náklady na geometrický plán uhradí město Moravská
Třebová.
Z: Viera Mazalová
480/Z/281116: bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
2600/2 o výměře 59 m2, druh pozemku trvalý travní
porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová do vlastnictví města.
Z: Viera Mazalová
481/Z/281116: předložený návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv s firmou Kubík a.s. se sídlem
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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
482/Z/281116: podání žádosti ČR ÚZSVM o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města,
a to:
- pozemku parc. č. 4154 o výměře 6556 m2 druh pozemku ostatní plocha,
- pozemku parc. č. 4155 o výměře 1193 m2 druh pozemku ostatní plocha,
- pozemku parc. č. 4156 o výměře 1736 m2 druh pozemku ostatní plocha,
všechny v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov
u Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
483/Z/281116: předloženou informaci o plnění
usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.
484/Z/281116: zápis z jednání kontrolního výboru
zastupitelstva města ze dne 16.11.2016 včetně jeho
příloh.
485/Z/281116: předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 21.11.2016.
486/Z/281116: zápis z jednání Výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne
11.11.2016.
487/Z/281116: 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.
488/Z/281116: 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.
489/Z/281116: rozbor hospodaření města
k 30.09.2016.
490/Z/281116: cenu vodného na rok 2017 ve výši
37,37 Kč/m3 bez DPH, 42,97 Kč/m3 s DPH.
491/Z/281116: cenu stočného na rok 2017 ve výši
38,70 Kč/m3 bez DPH, 44,51 Kč/m3 s 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.
492/Z/281116: předložený výpočet nákladů za likvidaci komunálního odpadu na rok 2017.

Usnesení rady města

493/Z/281116: předložený zápis z kontroly Správy
stavby dle Mandátní smlouvy ze dne 24. 2. 2010,
zajišťované firmou VRV a.s., za Sdružení VRV a.s.
a PROMA a.s. v rámci projektu „Odkanalizování
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“.
494/Z/281116: předloženou informaci k průběhu
pořizování změny č. 2 územního plánu města.
495/Z/281116: informace z dražby nemovitostí
z majetku města, konané dne 22.10.2016.
496/Z/281116: předložené informace o zahájení
projektu „Moravská Třebová - tvorba strategického
plánu a zavedení metody kvality CAF“.
Zastupitelstvo města jmenuje:
497/Z/281116: Petru Štercovou členem finančního
výboru zastupitelstva města.
Z: Stanislav Zemánek
498/Z/281116: Ing. Miroslava Klíče st. a Renatu
Částkovou členy kontrolního výboru zastupitelstva
města.
Z: Stanislav Zemánek
Zastupitelstvo města odvolává:
499/Z/281116: Otakara Zahradníka z funkce člena
finančního výboru zastupitelstva města.
Z: Stanislav Zemánek
500/Z/281116: Martina Tylšara a Petra Lipovského z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva
města .
Z: Stanislav Zemánek
Zastupitelstvo města potvrzuje:
501/Z/281116: 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
Zastupitelstvo města ukládá:
502/Z/281116: radě města zabývat se předloženým
doporučením finančního výboru zastupitelstva města
ve věci aktualizace vnitřního předpisu č. 5/2015,
Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová.
Z: Miloš Izák
503/Z/281116: radě města zajistit prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3, jehož součástí je stavba
bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o.
6 formou dražby s vyvolávací cenou 720 tis. Kč.
Z: Pavel Brettschneider
Zastupitelstvo města odkládá:
504/Z/281116: projednání tisku č. 28, prodej stavebního pozemku parc. č. 234/3, jehož součástí je stavba
bytového domu č. p. 219, část Město, ul. Krátká č. o.
6.
Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města stahuje z jednání:
505/Z/281116: tisk č. 23, Vnitřní předpis č. 5/2016,
Statut výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová.
Zastupitelstvo města volí:
506/Z/281116: návrhovou komisi ve složení:
- Milada Horáková
- Libor Truhlář
- Ing. Zdeněk Ošťádal
507/Z/281116: ověřovatele zápisu:
- RNDr. Josef Ošťádal
- Josef Odehnal
Zastupitelstvo města uděluje:
508/Z/281116: výjimku z vnitřního předpisu č.
5/2015, Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu
města Moravská Třebová, týkající se článku 2) odst.
1) písm. b) - stanoveného průměru maturitní zkoušky pro žádosti podané v roce 2016.
Z: Dana Buriánková
V Moravské Třebové 28. 11. 2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Tlupy třebovských šakalů cení tesáky
A to hned na několika frontách, neboť kromě
A týmu v celostátní lize je do soutěží zapojena
i záloha - Šakalí hněv „B“. Je to dokladem vzrůstajícího zájmu o tento sport ve městě. Již druhým rokem se zúčastňuje A tým celostátní ligy.
Zatímco začátek nové sezóny zastihnul třebovské mladíky v dobrém rozmaru a s obrovskou
dávkou sportovního štěstí (přinesl zisk 4 bodů),
další průběh už tak úspěšný nebyl. Zkušení soupeři z velkých měst a nesrovnatelným zázemím
(haly, členská základna) vždy nad šakaly vyzráli.
Svými výkony futsalový oddíl TJ Slovan však
rozhodně nezklamal. Soutěž pokračovala dalším

kolem před Vánocemi.
Chemcomex Praha - ŠH M. Třebová 4:1 (2:1),
branky: Müller
Sparta Praha - ŠH M. Třebová 5:2 (3:0), branky:
Spálenský, Sedláček
Ve Východočeské lize se od poloviny listopadu do soutěží zapojila i rezerva - B tým. První
výsledky příliš neuspokojily nového vedoucího
a trenéra Michala Hegera, bývalého fotbalistu
a t. č. rozhodčího. Přesto si záloha při chybějících zkušenostech nevede špatně. Dokazují to
výsledky a průběžná pozice v tabulce: 6. místo:
5 - 2 - 0 - 3 - 8:18 6 bodů.
(pm)

Volejbalistky se snaží, na soupeřky zatím nestačí
Euforie z prvních bodů v KP I. volejbalistkám
nezůstala dlouho. Skutečně se ukazuje, že o stupeň vyšší třída (dvacet let působily třebovské
hráčky v KP II.) představuje jiný level. Bojovnost třebovským hráčkám nechybí, ale zatím je
to málo. Po několika porážkách (byť těsných)
klesly volejbalistky průběžně na dno tabulky.
Věřme, že jen dočasně.
Z výsledků:
TJ Energetik Chvaletice - TJ Slovan M. Třebová
3:2 (-22,-20,15,16,10)

TJ Energetik Chvaletice - TJ Slovan M. Třebová
3:2 (14,-23,-24,21,9)
TJ Slovan - Orel Letohrad A 1:3 (-14,-18,20,-22)
TJ Slovan - Orel Letohrad A 1:3 (-19,-15,24,-18)
USK Pardubice A - TJ Slovan 3:2 (-16,13,14,20,10)
USK Pardubice A - TJ Slovan 3:0 (18,12,15)
Průběžná tabulka: 9. místo 14 - 0 - 2 - 3 - 9 16:40 - 6 bodů (k 16. 12.)
Podrobnosti najdete na www.cvf.cz
(mt)
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Úspěšný rok 2016
Letošní rok uběhl jako voda a nám zůstanou jen vzpomínky. Rok 2016 jsme tradičně zahájili ukázkou ve Svitavách, kde
jsme se již po čtvrté zúčastnili ukázky na
podporu Záchranné stanice Zelené Vendolí.
Mimo této akce jste nás mohli vidět na dětských dnech a jiných veřejných akcích. Vyvrcholením naší sportovní sezóny byl Moravskotřebovský agility cup. Tyto závody
jsme pořádali už po čtvrté. Opět jsme měli
na 70 závodníků, kteří odjížděli spokojeni
i přes nepřízeň počasí. Vzácná návštěva,
která přijala naše pozvání, byl starosta města Miloš Izák s manželkou. Další ročník se
již připravuje a doufáme, že proběhne v takové pohodě jako loni. Na začátku nového
školního roku se náš klub rozrostl o nové
nadšence tohoto sportu. Velice nás těší zájem o náš klub, kde můžeme předávat radost, pohodu a potěšení z agility. Přejeme
všem šťastný vstup do nového roku, hodně
lásky, zdraví, pohody nejen lidem, ale i jejich čtyřnohým miláčkům.
Agility klub Moravská Třebová

Hokejistům začíná rozhodující fáze - boj o play off
První šestice stávající tabulky po 1. části základu zahájila 2. nadstavbou část dvěma zápasy už
v prosinci. Ta potrvá až do 29. ledna, týmy hrají
dvoukolově, tj. 10 utkání, o pořadí pro nasazení do play off. Započítávají se všechny výsledky
z 1. části soutěže. V únoru a březnu pokračuje
3. část play-off O přeborníka kraje - čtvrtfinále
1-8, 2-7, 3-6, 4-5 na tři vítězná utkání (ve frekvenci středa-neděle) o postup do semifinále. Začíná se na hřišti lépe umístěného týmu po 1. části
soutěže. Vítězové postupují do semifinále a dále
do finále. Třebovští fandové předpokládají účast
domácích mezi elitní čtyřkou.
KLM
V závěrečné fázi 1. části střídal A-tým HC Slovan výkonnost jako na houpačce. Těžkým soupeřům (H. Brod, Světlá n/S. i Č. Třebová) dal

vždy slušný příděl. Naopak zklamala domácí
ztráta s Hlinskem 1:3. Poslední dvě kola (Polička, Ledeč n/S.) už nemohla nic změnit na umístění, které se ustálilo na: 3. místo 20 - 12 - 1 - 2
- 5 104:73 40 bodů
Flash: Polička - HC Slovan 6:5 pp; Ledeč n/S. HC Slovan 3:4
OHL
Za postupem do play-off míří i třebovská rezerva
v oblastní hokejové lize Ústí n/O. I když výsledky jsou také kolísavé, mezi čtyřkou nejlepších
zůstává i nadále. Největšími konkurenty jsou
„béčka“ Chocně a Litomyšle.
Průběžná tabulka: 3. místo 9 - 5 - 1 - 3 45:25
17 bodů
Proces konsolidace dorosteneckého družstva
nadále pokračuje, mladí hokejisté přeřazení ze

Tenisové ohlédnutí a plány
Tenis má ve městě dobré zázemí - v současnosti
již pět antukových kurtů, výstavní šatny (2006).
Nadto narůstající členskou základnu všech generací v osmi družstvech (minitenis, babytenis,
mladší a starší žáci, dorost, dospělí A a B, senioři). Do soutěží vstupují kromě družstev i jednotlivci. Sezóna roku 2016 přinesla z městského pohledu solidní výsledky. Smíšené družstvo
dospělých působilo ve 2. lize, smolně čtyřikrát
prohrálo nejtěsnějším výsledkem 4:5, takže se
ligovou příslušnost nepodařilo udržet. V soutěžích jednotlivců se nejvíce prosadili: Lukáš
Gorecký (1995) v žebříčku vč. oblasti skončil
čtvrtý; Tomáš Elísek (1991) tamtéž sedmý. Oba
vyhráli několik turnajů kategorie C. Davidu Brožovi (1991) patřilo 16. místo, ve čtyřhře se stal
však vítězem vč. oblasti. A konečně Hana Kvapilová (1997) mezi ženami východočeské oblasti
obsadila čtvrté místo, zvítězila v halovém přeboru vč., nechyběla ani na halovém MČR 2016.

V mládežnických kategoriích nejvíce vynikají
a pyšní se již několika medailovými úspěchy Gabriela Crhová (minitenis), Jan a Josef Málkovi
(st. žáci-dorost) a Kristýna Sedláková (ml. a st.
žáci). Nově byl angažován nový hlavní trenér,
jehož ambicí je pozvednout výkonnost třebovských mládežníků o stupeň výše. Na základě
hodnocení vytyčil TK Slovan i smělé cíle pro
rok 2017. Družstvo dospělých odehraje východočeskou divizi, přičemž za úspěch bude považovat návrat mezi ligovou elitu. Předpokládaná
sestava A týmu: Daniel Orlita, Lukáš Gorecký,
Tomáš Elísek, Ondřej Čtverák, David Pavlík,
Hana Kvapilová, Kristýna Fiedlerová. Mezi jednotlivci mají všichni potenciál umístit se ve východočeské oblasti do 6. místa. Mládež má předpoklad pohybovat se ve vyšších patrech tabulek
svých soutěží, dorost bude usilovat o postup do
vyšší úrovně. Zajisté se objeví i další talenty moravskotřebovského tenisu.
J. Vopařil

žáků dosud nestačí na většinu svých soupeřů.
Mezi třináctkou týmů se „krčí“ na 11. místě: 14
- 3 - 0 - 11 30:93 9 bodů.
V žákovských kategoriích KLŽ se více daří
starším žákům (2003-2004). Po sérii vítězství
(doma-venku) jim patří 3. místo 17 - 10 - 2 - 5
108:76 22 bodů. Mladší (2005-2006) s vervou
získávají cenné zkušenosti - průběžně obsazují
5. místo: 17 - 8 - 0 - 9 142:105 16 bodů. (mt)

Program činnosti
Klubu českých turistů
1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo
Hradiska. Sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. Délka trasy cca 10 km.
Zajišťuje: P. Harašta
13. 1. Výroční členská schůze odboru
KČT. Začátek v 18 hod. v klubovně KČT,
Piaristická 8. Na programu hodnocení roku
2016, program činnosti na rok 2017. Úhrada členských příspěvků, možnost registrace
nových členů (od 17:30 hod).
14. 1. Výlet Na Vysoké Pole po trase Koclířov - Vys. Pole - Strážný vrch - Mor. Třebová v délce 16 km. Sraz účastníků v 9:15
hod. na autobusovém nádraží, odjezd autobusu v 9:26 hod. Zajišťuje: L. Weinlich
11. 1. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc únor 2017.
21. 1. Výlet do okolí Hronova v délce 1012 km respektive Sněm Asociace TOM.
Doprava bude upřesněna na lednové schůzi
klubu. Zajišťuje: H. Kopřivová
V měsíci lednu budou v případě příznivého
počasí každou neděli uskutečňovány vycházky do okolí. Pravidelný sraz zájemců
v 13 hod. u autobusového nádraží.

strana 16 / leden 2017

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

POZOR!!! Anketa Sportovec města 2016

Nový rok sebou nese vždy bilanční hodnocení
předešlého období, výsledků činnosti. Rok 2016
byl ovlivněn oslavami šedesátileté existence
TJ Slovan, projevilo se to v maximální aktivitě
sportovních subjektů, resp. členů. Městská anketa Sportovec roku 2016, kterou organizuje MěÚ
spolu s TJ Slovan, vstoupila do nové dekády.
Sportovní kluby, svazy, ale i jednotlivé fyzické
a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové mohou nominovat své
favority na ocenění Sportovec roku 2016, a to
v kategoriích: mládež do 15 let, mládež 15-19 let,

dospělí a trenér/funkcionář. Písemný návrh musí
obsahovat: jméno, příjmení a bydliště nominovaného, kategorie, do které je nominovaný navržen,
konkrétní sportovní výsledky nebo aktivitu, které
jsou podstatou návrhu, kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název právnické osoby, adresa, podpis). Návrh lze podat do 31. ledna 2017,
a to osobně na Občanském informačním centru,
ul. Olomoucká č. o. 2 nebo poštou na adresu města Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. 29.
V březnu vybere odborná komise ty nejlepší, kteří
se dostanou na pomyslné stupně vítězů.
(mt)

Fotbalisty čeká náročná zimní příprava
Dobrá pozice většiny družstev SKP Slovan po
podzimní části 2016/2017 je zavazující pro očekávané bezkonfliktní jaro. To zaznělo mj. na
závěrečném setkání oddílu kopané v polovině
prosince. Prezident FO zhodnotil rok „obrození“ třebovského fotbalu. Důležitá záchrana KP
v jarní části a diametrálně odlišný podzim. Ocenil přínos kouče Miroslava Večeři, soudržnost
kádru (staří mazáci - mladí talenti), herní morálku a koncepčnost celého výboru a realizačních
týmů jednotlivých družstev.
Podzimní umístění:
A tým (KP) - 4. místo 15 - 9 - 0 - 6 34:20 28 b.
B-tým (OP) - 9. místo 12 - 6 - 1 - 6 22:24 19 b.
C-tým (III. třída) - 9. místo 12 - 4 - 0 - 7 27:34 12 b.
Dorost (KP) - 10. místo 15 - 7 - 0 - 8 38:34 23 b.
Žáci starší (KP) - 3. místo 13 -8 - 0 - 5 29:11 24 b.
Žáci mladší (KP) - 2. místo 13 - 12 - 0 - 1 45:23 36 b.

Žáci (OP) - 4. místo 11 - 8 - 0 - 3 59:28 24 b.
Na setkání byli vyhlášeni nejlepší hráči uplynulého roku 2016, jimiž se v jednotlivých kategoriích stali: muži - Robin Polák, junioři - Michal
Smékal, funkcionář - Jan Trefil.
Kvalitní zimní příprava směřující k fyzické připravenosti a TE-TA úkolům hry má zajistit dosavadní vzestupný trend. V podmínkách města
(při 8 družstvech) se příprava přesunula do tělocvičen, žáci se chystají na zimní halové turnaje, sami pořádají další ročník HEDVA Cupu.
Dospělí v průběhu příštích tří měsíců zvolili
formát outdoorových přátelských zápasů. 28. 1.
HFK Olomouc, 4. 2. Litovel, 18. 2. Lanškroun,
26. 2. Kunčina, 4. 3. Černovír. Logickým vyústěním bude konstituování ideálních kádrů pro jaro,
v nichž zajisté nebudou chybět ani případné další
posily.
(mt)

Z jedné sezóny hned do druhé
Lyžování v Moravské Třebové již dávno není jen
zimním sportem. Dalo by se říct, že lyžařům TJ
Slovan, díky travním lyžím, sezóna nikdy nekončí. Již páté závodní léto mají naši „travaři“ úspěšně za sebou a znovu dosáhli řady vynikajících
výsledků. Vrcholem letošního kalendáře bylo juniorské mistrovství světa v Íránu. Do nabité české reprezentace se probojoval také Václav Mačát.
V nejprestižnější světové soutěži mladých travních lyžařů si vedl výborně. Svůj nejlepší výkon
předvedl ve slalomu. Parádním představením ve
druhém kole se prosadil až do TOP 5. Vynikajícím
5. místem vylepšil své osobní maximum a přidal
další skvělý výsledek do bohaté sbírky moravskotřebovských lyžařů. Z íránského střediska Dizin
si přivezl ještě sedmá a dvě osmá místa. Také
výkony žáků v jednotlivých kategoriích nás opět
potěšily. Mezi staršími žačkami se prosadila Šárka Abrahamová, která vyhrála téměř vše, co se
dalo. Stala se dvojnásobnou mistryní ČR. Zvítězila v celkovém hodnocení Českého poháru a při
startech v zahraničí obsadila 3. místo v mezinárodním FIS poháru žáků. Velký potenciál a kvalitu našich závodníků dokazují také další cenné
kovy získané na mistrovství ČR. Dvě stříbrné
medaile vybojoval Matěj Kašický, třikrát stříbrný
byl Vojtěch Krejčí. Na bronzový stupínek ho ve
všech třech startech doprovodil Jan Kašický. Pro
další bronzovou „placku“ si dojela Natálie Kasalová stejně jako slalomář Jakub Dostál. Jednu
stříbrnou medaili si ze šampionátu odvezla i Te-

rezie Steffanová. Těsně za medailí v obřím slalomu zůstal pátý Tomáš Jarůšek. Zastoupení jsme
měli i mezi muži, kde se z titulu radoval Lukáš
Kolouch. Všechny úspěchy jsme si připomněli
při slavnostním vyhodnocení nejlepších travních
lyžařů roku, které proběhlo v listopadu tradičně
v Moravské Třebové. Logicky nalezneme lyžaře
mezi nominanty aktuální ankety Sportovec regionu 2016. Jak bylo řečeno v úvodu, žádné dlouhé
lelkování lyžaře nečekalo. Lyžařský oddíl ihned
po závěrečném závodě na travních lyžích zahájil kondiční přípravu (v tělocvičně a v plaveckém
bazénu) na novou zimní sezónu. Již v polovině
listopadu vyrazili na první sníh do Rakouska.
Podmínky pro lyžování na ledovci v Hintertuxu
byly ideální a ani silný vítr ve druhé polovině
soustředění nezabránil ve splnění tréninkového
plánu. V letošní zimě opět absolvují několik vícedenních soustředění, na nichž se připravují na
tradiční účast v seriálu závodů Pohár Orlických
hor, kde bývá tradičně velmi silná konkurence lyžařů z celé ČR, Slovenska i Polska. Lyžaře čekají
hlavně starty v Čenkovicích a v Českých Petrovicích, které jsou přeborem Pardubického kraje.
Pokud počasí dovolí, jezdí se připravovat také
do nedalekých Kladek. „Zimní sezónu ukončíme
v polovině března společným pobytem na hřebenech Krkonoš. Po krátkém mezi sezónním suchém
tréninku v tělocvičně, bazénu a in-line stezce skočíme v dubnu zase rovnou na travní lyže,“ poznamenal optimisticky šéf Daniel Mačát.

Sport

Lednová sportovní
pozvánka
Volejbal
14. 1. 10:00 a 13:00 TJ Slovan - TJ Lanškroun A
21. 1. 10:00 a 13:00 TJ Slovan - TJ Svitavy B
Hokej
KLM
Termíny pro 2. část: 4. 1., 8. 1., 11. 1., 15. 1., 18.
1., 22. 1., 25. 1., 29. 1. Domácí zápasy v době
uzávěrky MTZ nebyly známé. Přesný rozpis lze
nalézt na www.cslh.cz
Předpoklad: 4. ledna HC Slovan - HC Č. Třebová
11. ledna HC Slovan - Hlinsko, Choceň, H. Brod
KLD
6. 1. 20:00 HC Slovan - TJ Loko Č. Třebová
13. 1. 20:00 HC Slovan - HC Chotěboř
27. 1. 20:00 HC Slovan - HC Skuteč
KLSŽ
15. 1. 11:00 HC Slovan - HC Polička
KLMŽ
15. 1. 9:00 HC Slovan - HC Polička
Futsal
v „domácích“ halách (Mohelnice, Litomyšl)
14. 1. hala SH Mohelnice (10:00-21:30)
11:00 ŠH M. Třebová vs. Chemcomex Praha
13:00 ŠH M. Třebová vs. Sparta Praha
21. 1. hala SH Litomyšl (13:00-20:00)
14:00 ŠH M. Třebová vs. SK SICO Jilemnice
15:00 ŠH M. Třebová vs. VPS Novabrik Polička
Cyklistika
1. 1. 13:00 další novoroční cyklistický výjezd
(25 km). Organizuje BT 2000. Sraz: parkoviště
u Penny (ul. Svitavská). Podrobnější informace
na www.BT2000.cz
(mt)

Gymnastický klub AG –
FIT bilancuje rok 2016
Posledním závodem Poháru federací, pořádaným Českou a Slovenskou gymnastickou federací v listopadu v Bratislavě, skončila sezóna 2016
pro závodnice sportovního aerobiku. Moravskotřebovské trio Eliška Mlejnková, Adéla Daulová
a Magda Duží obsadilo 5. příčku, stejně jako na
jaře na MČR, ale tentokrát s vyšším bodovým
ohodnocením. Výrazně vyšší známku získala
i Patricie Bártová, která se v nejmladší kategorii umístila na 12. místě. V nejsilněji obsazené
individuální kategorii si v konkurenci téměř 60
závodnic vybojovala Eliška Mlejnková 16. místo na MČR a 19. místo ve 3. kole PF. Všechny
závodnice postupují v roce 2017 do vyšší kategorie, což pro ně znamená i náročnější sestavy
a vyšší prvky obtížnosti. Je pro nás velice důležité, že se naše členská základna stále rozšiřuje
a zlepšení dosáhly nejenom závodnice, ale i děti
trénující sportovní gymnastiku pro radost a pro
zdraví. Vážíme si finanční podpory Pardubického kraje, díky níž se daří zlepšovat podmínky
pro sportování našich členů. Stejně tak oceňujeme přístup rodičů, jejich pomoc a všestrannou
podporu.
AG – FIT G. Daulová
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