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Moravská Třebová a jejích sedm set šedesát.  
Chceme, aby nejen letos vypadala skvěle

Partnerský holandský Vlaardingen nově pod 
vedením ženy – starostkou je Annemiek Jetten

městského úřadu podílející se na rozvoji našeho 
překrásného historického města předem děkují.

Nejen tvrdé investice, také měkká zábava
Takzvané tvrdé projekty minulých let a ty, na-
plánované na letošní rok, o nichž jste si moh-
li přečíst v lednovém MTZ, jsou zásadní pro 
vzhled města, které je stále modernější a účelněji 
vybavené, než v letech minulých. Nicméně 
nejen zkvalitnění dopravy, údržba veřejných 
prostranství, revitalizace nefunkčních ploch 
a výstavba nových zařízení je pro občany to 
hlavní. Většina z nás plní s příchodem nového 
roku kalendáře poznámkami o kulturních akcích, 
jichž se hodlá v následujících dvanácti měsících 
zúčastnit.
Právě letošní rok, kdy si město dle novodobé 
tradice připomíná výročí své existence, bude 
těchto společenských kulturních setkání plný. 

nesrovnatelné, holandský starosta je spíše repre-
zentativní postavou, stmelujícím prvkem, kte-

rý získává rozsáhlé pravomoci 
pouze v případě vzniku kritické 
situace ve městě typu chemické 
havárie nebo stavu ohrožení. 
Pro řešení takovýchto situací 
je také náležitě vzdělán. Nová 
starostka narušila dlouhou he-
gemonii mužů, kteří se v uply-
nulých dekádách na tomto postě 
ve Vlaardingenu vystřídali 
a z nichž si velká část třebovské 
veřejnosti pamatuje právě výše 
zmíněného Tjerka Bruinsma, 
který naše město nespočetně-
krát a rád navštívil. Z Moravské 

Třebové přejeme jeho nástupkyni mnoho úspě-
chů ve starostenské funkci. 

Miroslav Netolický, Odbor rozvoje města MěÚ

Rozvojové projekty, investice, zlepšování zázemí 
pro kvalitnější život ve městě, které je na pomezí 
Čech a Moravy nepřehlédnutelným sídelním 
útvarem minimálně od roku 1257. To jsou prio-
rity současného vedení města, jež se hned na po-
čátku roku opět sešlo na veřejném fóru, aby si 
vyslechlo přání a náměty těch, kteří vždy byli 
a stále jsou nejdůležitější pro existenci každé-
ho města a obce – občanů. Výsledky hlasování 
o nejpalčivějších potřebách veřejnosti najdete 
na jiném místě zpravodaje a můžete také opět 
projevit svůj názor na aktuální výběr nejdůleži-
tějších požadavků třebovských občanů zúčast-
něných při lednové veřejné diskusi. Stále totiž 
platí, že vaše náměty a připomínky nezapadají, 
a ty z prvních pozic žebříčku 10P zaplní zásob-
ník projektů určených k brzkému řešení v rám-
ci investičních městských či dotačních projektů. 
Za vaše hlasy vedení radnice i pracovníci odborů 

Jmenováním nové starostky se završil několika-
letý proces hledání nástupce Tjerka Bruinsma, 
který v pozici starosty skončil 
v lednu 2014. Do funkce byla 
nová starostka našeho partner-
ského města uvedena 9. ledna 
2017.  Během tří let předtím 
se na pozici dočasného staros-
ty vystřídali dva kandidáti, ani 
jeden však v poměrně složitém 
systému jmenování starosty ne-
získal dostatečnou podporu za-
stupitelstva. V Holandsku není 
starosta města volen z řad čle-
nů zastupitelstva, nýbrž se jím 
může stát kdokoliv, kdo splňuje 
požadavky a získá podporu za-
stupitelů a následně holandské vlády. Do jedná-
ní vstupuje také králův pověřenec. Pravomoci 
starosty v českém a holandském systému jsou 

Členové městského týmu pro rozvoj cestovního 
ruchu připravili v rámci oslav Moravská Třebo-
vá 760 nejen pro cizí návštěvníky, ale především 
pro moravskotřebovské občany pestrou nabídku 
aktivit a projektů, které však nejsou zdaleka jen 
ryze zábavní. Koncerty a festivaly budou dopl-
něny vzdělávacími programy, které obohatí zna-
losti zájemců o Moravskou Třebovou informace-
mi o historii města (cyklus přednášek o historii 
města a souvislostech třebovských reálií v širo-
kém kontextu času i míst, který začal už v lednu 
a jehož tématický rozpis najdete na webu ksmt.
cz, či chystaná instalace další z naučných stezek, 
tentokrát na téma moravskotřebovské školství 
od minulosti až po dnešek). Inovace se dočkají 
tradiční kulturní akce jako Dny slovenské kultu-
ry, které se odějí částečně do historického hávu 
a z kamenných zdí muzea vyrazí mezi veřejnost 
v nové festivalové části plánované do prostor zá-
meckého nádvoří, chybět nebudou prázdninové 
oblíbené programy Na dvorečku ve městě zasa-
zené do historického rámce našeho města.

Nový hedvábný trh a staronový fotofestival
Ze setkání členů skupiny plánující rok oslav 
také vzešel námět na zcela novou akci, kte-
rá by mohla a měla založit „tradici na zákla-

Pokračování na straně 3

Beseda s vedením města
Úterý 14. února 2017 

od 16:00 hodin
ve společenské místnosti 

Sociálních služeb Moravská Třebová, 
Svitavská 8 (přízemí hlavní budovy)

Kriminalita a veřejný         pořádek ve městě
Volná diskuze

Cena města
Do 28. února 2017 můžete odevzávat své 
návrhy na laureáty Ceny města, osobnosti, 
jež si podle vás za své aktivity zaslouží toto 
významné ocenění. Podrobnosti na straně 9.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska vyhlašuje další ročník soutěže Mladí fotogra-
fují památky. Uzávěrka soutěže je 19. 3. 2017. 
Téma:  Architektonické dědictví 
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení 
Věkový limit: 21 let
Technické specifikace soutěže pro rok 2017 na-
jdete na webu www.historickasidla.cz. V roční-
ku 2017 mohou účastníci opět vkládat fotografie 

Vyhlášení soutěže Mladí fotografují památky - ročníku 2017
přes internet na webové stránky Sdružení. Vítě-
zové národního kola soutěže budou slavnostně 
vyhlášeni dne 18. dubna 2017 u příležitosti Mezi-
národního dne památek a sídel na Pražském hradě 
ve Španělském sále a postupují do mezinárodní 
soutěže. 
Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekre-
tariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na in-
ternetové adrese info@shscms.cz.                     (zr)

Annemiek Jetten    Foto: archív 
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Prezentace Moravské Třebové nechyběla ani 
na letošním veletrhu cestovního ruchu Region-
tour. V Brně se Třebová objevuje tradičně, v po-
sledních letech se představuje společně s mi-
kroregionem Moravskotřebovska a Jevíčska. 
V aktuálním ročníku veletrhu nabídla kromě běž-
ných materiálů propagujících nejzajímavější turi-
stické atrakce města a okolí i pozvánky na místní 
a regionální události. Vybrala ty, které nabývají 

Pády na namrzlých nebo zasněžených chodní-
cích patří ke každoročním problémům zimního 
období nejen v našem městě. I když Technické 
služby Moravská Třebová, s.r.o., pověřené sprá-
vou a údržbou komunikací ve městě, každoroč-
ně stanovují, v rámci Plánu zimní údržby, postup 
prací při odklízení námrazy nebo sněhové na-
dílky, není samozřejmě možné zajistit okamžitě 
plnou schůdnost všech chodníků a komunikací 
ve městě. Chtěli bychom touto cestou upozornit 
občany, že město není odpovědné za jakýkoliv 
úraz, který se stane na chodníku či komunika-
ci v jeho vlastnictví. Mnozí lidé se domnívají, 
že v okamžiku, kdy dojde k úrazu na chodníku 
nebo jiné městské komunikaci, je možné žádat 
náhradu škody město, resp. pojišťovnu, se kte-
rou má město uzavřenu pojistnou smlouvu. To 
je samozřejmě pravda, ale nárok na odškodně-
ní vzniká pouze při splnění několika klíčových 
předpokladů, které stanovil Nejvyšší soud České 
republiky v rámci několika řešených případů:  
odpovědnost za stav a schůdnost chodníku nebo 
jiné komunikace nese její vlastník – což není 
ve všech případech město, závadami ve schůd-
nosti pozemní komunikace se rozumí natolik vý-
znamné změny (zhoršení) schůdnosti komunika-
ce, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující 
stav komunikace či důsledky povětrnostních vli-
vů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně 
na ně reagovat.
Z výše uvedeného vyplývá, že chodec je povi-
nen přizpůsobit svou chůzi stavu komunikace 

Z města

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 12. 
2016 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 269 občanů ČR. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Moravské 
Třebové hlášeno 118 cizinců s povolením 
k pobytu na území České republiky. Cel-
kem je tedy v Moravské Třebové k 31. 12. 
2016 evidováno 10 387 občanů. Průměrný 
věk obyvatel Moravské Třebové je 43,73 
let (u žen 45,56 let, u mužů 41,77 let).  (zr)

Město na Regiontouru představilo akční sezónní nabídku 

Úrazy na chodnících – pojištění města vše nevyřeší

na stále větším významu a rozsahu. Dalším láka-
dlem, které chce město v letošním roce nabídnout 
návštěvníkům města, jsou oslavy 760 let Morav-
ské Třebové, které vyvrcholí v srpnu čtyřdenním 
kulturním programem. Architektonická koncepce 
stánku opět odrážela sepjetí historické a moderní 
Moravské Třebové, návštěvník vstoupil Branou 
času v reálu uvozující vstup na Cestu od renesan-
ce k baroku.                           Pavlína Horáčková

a momentálnímu stavu počasí, tj. např. napada-
nému sněhu či ledu. Obec odpovídá jen za škody 
vzniklé v důsledku závady ve schůdnosti dotče-
né komunikace, přičemž se za závadu ve schůd-
nosti nepovažuje každé zhoršení její schůdnosti, 
ale jen takové zhoršení, které nemůže chodec 
předvídat při pohybu přizpůsobenému povětr-
nostní situaci a jejím důsledkům. Pokud totiž 
chodec vstupuje na chodník, který nese znaky 
zimního počasí, pak se musí chovat podle této 
situace, která je mu předem známa, a té přizpů-
sobit pohyb a své chování. Obecně platí, že cho-
dec, kterému se stal úraz, a který má sjednané 
vlastní úrazové nebo životní pojištění, je ve vý-
hodě. V takovém případě se případné odškodně-
ní bude řídit podmínkami jeho pojistné smlouvy. 
Město Moravská Třebová je samozřejmě pojiš-
těno pro případy shora uvedené odpovědnosti 
za škodu způsobenou úrazy na místních komu-
nikacích. Pojišťovna, se kterou má město uza-
vřenou smlouvu, posuzuje každý případ indivi-
duálně. V rámci uplatnění nároku na odškodnění 
je vhodné popsat přesné místo vzniku škody, 
příčiny úrazu, stav komunikace v době úrazu 
(případně doložit fotodokumentaci včetně vý-
povědi očitých svědků). Každá žádost o odškod-
nění bude nahlášena pojišťovně, další postup je 
však již plně v její kompetenci. V poslední době 
však pojišťovna nepřiznala náhradu za některé 
úrazy, protože dospěla k názoru, že nebyly na-
plněny podmínky objektivní odpovědnosti měs-
ta za úraz. Poškozeným pak nezbývá, než se se 

Veřejná služba
V rámci novely zákona č. 367/2016 
Sb., kterým se mění zákon o pomoci 

v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, je znovuzavedena veřejná 
služba. Výkon veřejné služby, je-li tato služba 
vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin měsíč-
ně, se považuje za projevenou snahu o zvýšení 
příjmu vlastní prací. Veřejná služba může být 
organizována zejména orgány státní správy a sa-
mosprávy, neziskovými organizacemi, jako jsou 
např. nadace, nadační fondy, obecně prospěš-
né společnosti, příspěvkové organizace, školy, 
školská a předškolská zařízení, církevní organi-
zace a dále organizacemi, které s nimi spolupra-
cují na činnostech ve veřejném zájmu.
Veřejná služba může být organizována v násle-
dujících činnostech:
a) zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřej-
ných prostranství,
b) ochrana životního prostředí, zeleně v zástav-
bě a ostatní veřejné zeleně,
c) zajištění podmínek pro řádný provoz a uží-
vání zařízení orgánů státní správy a samosprávy, 
sloužících potřebám veřejnosti,
d) zajištění pořádání, průběhu a ukončení veřej-
nosti přístupných sportovních, kulturních a ob-
dobných podniků,
e) udržování veřejného pořádku,
f) zajištění pomocných činností v oblasti po-
skytování zdravotní péče,
g) zajištění pomocných činností v oblasti po-
skytování sociální péče (ambulantní nebo te-
rénní sociální služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením; sociální, poradenské, 
pečovatelské a podobné služby péče obětem 
katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům, závis-
lým na návykových látkách, bezdomovcům 
a jiným sociálně slabým skupinám či dětem 
a mladistvým),
h) zajišťování péče o opuštěná a týraná zvířata.
Smlouvy s organizátory veřejné služby budou 
uzavírat zaměstnanci útvaru trhu práce na míst-
ně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR ve 
Svitavách.                        Vladimíra Kantoříková, 
ředitelka kontaktního pracoviště Moravská Třebová

svým nárokem na škodu obrátit na soud. Město 
chce tedy závěrem apelovat především na starší 
spoluobčany, aby v zimních měsících přizpůso-
bili svou chůzi zhoršeným povětrnostním pod-
mínkám, aby tak předešli nepříjemnému úrazu, 
a také případnému dohadování s pojišťovnou, 
případně soudnímu řízení.

Dana Buriánková, vedoucí finančního odboru

Starosta města Moravská Třebová Miloš Izák poskytuje rozhovor médiím                         Foto: archív 
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Změnu na úseku povolování plesových a po-
dobných tombol přinesla novela zákona 
186/2016 Sb. Pořadatelé by se s ní měli pro 
svůj vlastní klid seznámit. Počínaje rokem 
2017 nebudou povolovacímu řízení podléhat 
tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč (herní 
jistina = počet vydaných losů x prodejní cena 
losu). Pouze provozovatel tomboly s herní jis-
tinou více než 100 000 Kč bude povinen tom-
bolu ohlásit obecnímu úřadu, na jehož území 
má být tombola provozována, a to nejméně 
30 dní přede dnem předpokládaného zahájení 
provozování tomboly. Dále musí zajistit no-

Aktuality

MUDr. Neužilová neordinuje 
10. února - 2. pátek v měsíci 

Informace pro pořadatele plesů a tombol
táře, který osvědčí průběh slosování. K této 
tombole se váže daň z hazardních her ve výši 
23 %.
Z uvedeného plyne, že s ohledem na předpo-
kládaný počet vydaných losů a jejich cenu (při 
počtu losů 500 a ceně 20 Kč je herní jistina 
10 000 Kč) s největší pravděpodobností nikdy 
nedosáhne herní jistota částky 100 000 Kč a je 
tedy možné na plesech, bálech a podobných 
akcích ve městě a okolí organizovat tomboly 
bez ohlášení městskému úřadu a bez povinnos-
ti odvést z tomboly daň.

Dana Buriánková, vedoucí finančního odboru

dě tradice“. Pro značnou část českých, mo-
ravských a slezských historických sídel je už 
přirozeným vyjádřením jejich identity návrat 
ke kulturně historickému kontextu zobrazený 
právě prostřednictvím veřejné společenské akce. 
To Třebové chybělo, proto jsme se po zamyšlení 
nad sjednocujícím prvkem všeobecného vývo-
je města v posledních dvou stech letech dobrali 
k oboru, v němž naši předci více než vynikali 
– soukenictví a textiláctví vůbec. Tato vývozní 
značka, rodinné stříbro, v posledních letech 
díky stagnaci tohoto odvětví lehkého průmyslu 
upadá v zapomnění nejen za hranicemi města, 
ale bohužel i v myslích našich mladších gene-
rací. Pro připomínku sepjetí Moravské Třebové 
s textilem obecně pořádáme proto v květnu první 
ročník festivalu Moravskotřebovské hedvábení. 
Navábit by měl milovníky všeho tkaného, bar-
veného, šitého i plstěného jak ke koupi výrobků 
tohoto druhu na textilním jarmarku, tak zájemce 
o výstavu o historii textiláctví, která bude v době 
konání jarmarku k vidění v prostorách radnice.
Z uznávané tradice čerpá i stálice jarního kul-
turního kalendáře – Fotofestival. V souvislosti 
s jubilejním rokem bude přejmenován na Foto-
festival Rudolfa Zukala, čímž chceme vzdát hold 
zakladateli jedné z nejvyhledávanějších přehlí-
dek amatérské i profesionální fotografie u nás. 
Už potřetí ji obohatí snímky mladých, kteří 
v rámci v roce 2016 vyhlášené soutěže pro mla-
dé fotografy Youngfoto tentokrát budou posílat 
fotografie historických míst, v nichž žijí, samo-
zřejmě Moravskou Třebovou nevyjímaje.

Oslavy v mnohem větší parádě
Veškeré kulturní dění bude směřovat k hlavnímu 
programu roku 760 – srpnovým oslavám, plným 
toho nejlepšího, co se nám podařilo z české kultur-
ní scény do města přivést. Tradiční kejkle a krato-
chvíle, které vyhledáváte na konci prázdnin, lehce 
pozmění termín, potrvají čtyři dny a budou doplně-
ny modernějšími prvky zábavy. Těšit se můžete na 
světelné show, tak, jak jste částečně ochutnali v sil-
vestrovském večeru 2016, v plánu je projekce vi-
deomappingu na téma historie a současnost města. 
Pro lepší orientaci v programech a akcích pláno-
vaných v kalendáři roku oslav byl na webu měs-
ta zřízen odkaz do kalendáře akcí. Přejeme vám 
úspěšný a klidný rok v osobní rovině a mnoho 
radosti a zážitků z programu oslav Moravská 
Třebová 760, na kterých se s vámi těšíme na 
shledanou.              Za město Moravská Třebová

 Dagmar Zouharová, tisková mluvčí města

Dokončení ze strany 1

Koncem minulého roku nabyla účinnosti Obec-
ně závazná vyhláška města Moravská Třebo-
vá č. 4/2016, o nočním klidu. Obecně platí, že 
doba nočního klidu je regulována zákonem č. 
200/1990 Sb., o přestupcích. Podle § 47/1c to-
hoto zákona je rušení nočního klidu přestup-
kem, za jehož spáchání lze uložit sankci. Doba 
nočního klidu je definována jako doba od 22. 
do 6. hodiny. Zákon o přestupcích umožňuje 
vydání obecně závazné vyhlášky, která stanoví 
výjimečné případy, při nichž je doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. A to 
je podstatou nové vyhlášky, účinné od 20. 12. 
2016. Doba nočního klidu se podle ní vůbec ne-
vymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna, tak 
tomu bylo i v přechozích letech. Nově je však 
doba nočního klidu vymezena od 02:00 hod. 
do 06:00 hod., tedy kratší než obvyklá, v době 
konání tradičních slavností (jako jsou například 
pálení čarodějnic, Sušická pouť, letní oslavy vý-
ročí založení města, jejichž součástí je festival 
Moravskotřebovské kejkle a kratochvíle…), kul-
turních akcí Moravskotřebovské arkády a Mo-
ravskotřebovský bramborák a vyjmenovaných 
společensko-sportovních akcí v areálu TJ Slovan 
Moravská Třebová.
Schválením nové vyhlášky město reagovalo na 
novelu (zák. č. 204/2015 Sb.) zákona o přestup-
cích. Tato novela nepřináší v oblasti nočního kli-
du revoluční změnu. I před novelou nebylo mož-
né (bez dalšího) rušit noční klid, kdo tak učinil, 
vystavil se riziku spáchání přestupku a uložení 

Nová vyhláška o nočním klidu
sankce za přestupek. Tento stav trvá. Změna pře-
stupkového zákona spočívá v tom, že od 1. 10. 
2016 výjimky může obec povolit pouze vyhláš-
kou. Zákon tak nabádá obce, aby své občany 
o akcích, při kterých lze očekávat rušení nočního 
klidu, včas a prokazatelně informovaly. Vyhláš-
ka vymezuje dobu nočního klidu od 02:00 hodin 
pro všechny akce v ní uvedené. Věřte, že někte-
ří organizátoři navrhovali delší čas k hlučné zá-
bavě. Zvolené omezení je proto možné vnímat 
jako kompromisní řešení s cílem dbát také o zá-
jmy těch občanů města, kteří se akcí nezúčastní 
a hluk v nočních hodinách je zatěžuje. Vyhláš-
ka uvádí výčet pravidelných významných akcí, 
které organizuje město nebo příspěvková orga-
nizace města, akceptuje část návrhu SDH Sušice 
a návrh akcí Slovanu. Nevylučujeme upřesnění 
podle potřeby v průběhu roku, určitě bude při-
pravena nová vyhláška pro rok 2018, s využitím 
zkušeností z roku 2017. Není účelem nové vy-
hlášky vyjmenovat všechny akce, které by moh-
ly narušit noční klid po 22:00 hodině. Na opa-
kované dotazy, zda akce neuvedené ve vyhlášce 
musí ve 22:00 hodin končit, zní odpověď: ne, ta-
kové akce nemusí končit, samozřejmě se budou 
konat i velké rodinné oslavy, svatby apod., je ale 
třeba přizpůsobit hladinu zvuku tak, aby nedo-
cházelo k rušení nočního klidu. Celý text vyhláš-
ky je k dispozici na webové adrese: http://www.
moravskatrebova.cz/cs/radnice/vyhlasky-a-nari-
zeni.html.       Jana Zemánková, vedoucí Odboru

 kancelář starosty a tajemníka MěÚ MT

V televizním magazínu Moravská Třebová z loň-
ského prosince umístěném na webu města se mů-
žete dozvědět podrobnosti o originálním projek-
tu, jehož se zúčastníme jako jedna z prvních obcí. 
Jedná se o koordinaci motivačního a evidenčního 
systému pro odpadové hospodářství, což je zce-
la specifický ucelený systém zavedení, pronájmu 
a provozování aplikací a modulů potřebných pro 
evidenci nádob a pro evidenci obsloužení ná-
dob. Měl by vést k výraznému zlepšení separace 
složek komunálního odpadu ve městě, přičemž 
zlepšením separace dojde k navýšení odměny, 
kterou město za separovaný odpad dostává od 
autorizované obalové společnosti EKO – KOM 
a dojde ke snížení odpadu určeného k odstranění 
skládkováním.
Od letošního roku tedy město zavede označení 
sběrných nádob - popelnic a pytlů na tříděný od-

Zavedení optimalizace systému sběru komunálních odpadů
pad - čárovými kódy, které budou přiděleny jed-
notlivým poplatníkům, resp. jejich zástupcům, 
pokud je poplatek hrazen zástupcem. Tímto kro-
kem začne být zjišťováno, které nemovitosti či 
poplatníci, nádobu mají a odpad do ní ukládají 
a v jakém množství. Ve vybraných městských 
částech s horší infrastrukturou kontejnerových 
stání bude zaveden pytlový svoz tříděného od-
padu - plastů a papíru. Tyto pytle budou rovněž 
označeny čárovými kódy příslušných poplatníků. 
Předpokládá se, že kódy budou poplatníkům vy-
dávány na úřadě, nebo na TS – sběrném dvoře. 
Každý poplatník obdrží kód pro popelnici – odol-
ný, trvalý a několik kódů pro pytle na tříděný od-
pad, spolu s těmito pytli. Sběrné vozy a sběrné 
dvory budou vybaveny čtečkami kódů. Posádka 
svozového vozu bude při výsypu načítat kódy, 
které budou na konci směny sehrány do centrální 

evidence poplatníků. Tento výstup bude sloužit 
jako podklad pro výpočet částky za poplatníka na 
následující rok, čtečky budou pořízeny na nákla-
dy Technických služeb MT. Souběžně s označo-
váním dojde k zavedení aplikace, která umožňuje 
zpracování dat na základě zvoleného motivačního 
vzorce, publikaci zpracovaných dat a komunikaci 
s koncovými uživateli (občany) prostřednictvím 
online odpadových účtů. Výstupem v budoucnu 
budou slevy na poplatcích a statistiky konco-
vých uživatelů stran nakládání s odpady.  (daz)
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

 10 problémů města Moravská Třebová 2017 
Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?

Níže jsou uvedeny problémy města, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany konané 18. 1. 2017. Cílem této diskuse 
i na ni navazující ankety je dát Vám prostor pro vyjádření Vašeho názoru na to, co Vám v našem krásném městě chybí, 
co by se mělo změnit, aby se zvýšila kvalita života v místě, kde žijeme a které je naším domovem.

A N K E T A
Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru měly mít v řešení přednost před ostatními. 
Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem.

Dle uvážení můžete doplnit, který zdroj informací o městě preferujete

         Moravskotřebovský zpravodaj  internetové stránky města  facebook města

         osobní jednání/dotaz   setkání s občany

Parkoviště u MÚ v ulici Olomoucké

Obnova historických hradeb a parkánů

Více zelených ploch a údržba zeleně

Obnova ovocného sadu na Křížovém vrchu

Zákaz používání zábavné pyrotechniky mimo akce města

Rozšíření a zkvalitnění kamerového systému

U vycházkových tras osadit interaktivní tabule, lavičky

Propojení cyklostezky Jevíčská – Útěchov (ulice Dvorní)

Podpora revitalizace nevyužitých průmyslových areálů

Podpora drobných podnikatelů (služeb)

Vznik hospicové péče (terénní zdravotní služba)

Podpora samostatného bydlení pro zdravotně postižené

Vybavení školních zahrad herními prvky (MŠ)

Modernizace vybavení MŠ a ZŠ (nábytek, pomůcky) 

Realizace kulturního domu – sálu minimálně pro 400 osob

Propagace historie a významu města (městská památková 
rezervace) pro děti a mládež

Večerní bruslení

Málo příležitostí pro brigády

Stav komunikací a chodníků ve městě (včetně Boršova)

Vyřešit parkování a dopravní režim u ZŠ Palackého

Jiný problém

Anketa byla zahájena 1. 2. 2017 prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje a za pomoci školských zařízení na území města a jejich žáků, 
kteří dotazníky distribuovali do svých domácností. Poslední termín k odevzdání dotazníku pro veřejnost je 20. 2. do 14:00 hod. Anketní lístek je 
k dispozici i na stránkách http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21.html. Hlasovat můžete i přes internet. Formu-
lář je umístěn na webových stránkách města – http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/ostatni/10-problemu-mesta-moravska-trebova-2017.html.

Sběrná místa pro dotazníky:
1. Občanské informační centrum, ul. Olomoucká 2                                
2. Turistické informační centrum, nám. T. G. Masaryka 33
3. vestibul radnice, nám. T. G. Masaryka 29
S případnými dotazy se obracejte na tel. číslo 461 353 105, 605 200 397, lliskova@mtrebova.cz .

VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách www.moravskatrebova.cz v sekci Rozvoj – Zdravé 
město (nebo klikem na logo Zdravého města na dolní liště webových stránek města) bezprostředně po projednání výstupů radou a následně 
zastupitelstvem města (předpoklad je červen 2017). Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas. 
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a je anonymní.

Pavel Brettschneider      Ludmila Lišková
místostarosta a politik Projektu Zdravé město a místní Agenda 21  koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
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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

Cyklisté a jejich povinnosti
Jednou z nejohroženějších skupin v silničním 
provozu jsou cyklisté. Mnoho občanů všech 
věkových kategorií je přesvědčeno, že jízdu 
na kole ovládá, ale málokdo si uvědomuje, že 
v okamžiku vyjetí na silnici se jakožto řidič ne-
motorového vozidla stává účastníkem silničního 
provozu se všemi povinnostmi z toho vyplýva-
jícími. Městská policie bude v následujícím ob-
dobí provádět zvýšený dohled nad dodržováním 
pravidel silničního provozu cyklisty. Cyklisté 
jako účastníci silničního provozu mohou poru-
šit některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích. Za po-
rušení těchto ustanovení může být cyklistovi 
v blokovém řízení uložena pokuta až do výše 
2.000 Kč. Cyklista musí umět na kole správně 
jezdit - udržet rovnováhu, zvládat jízdu i v obtíž-
ných podmínkách a ovládat pravidla silničního 
provozu. Jízda na kluzké vozovce či v rozbřed-
lém sněhu patří k nejobtížnějším, a pokud se na 
takovém povrchu pohybujete a své jízdní kolo 
řádně neovládáte, ohrožujete nejen sebe, ale 
i ostatní účastníky silničního provozu. V případě 
způsobení dopravní nehody můžete zodpovídat 
za všechny následky, včetně finanční škody.
Cyklista musí znát pravidla silničního provozu!
- účastník provozu na pozemních komunikacích 

je každý, kdo se přímým způsobem účastní 
provozu na pozemních komunikacích

- cyklista musí znát základní povinnosti řidiče
- cyklista musí znát dopravní značení
- cyklista musí znát zakázané způsoby jízdy
- cyklista se musí chovat ohleduplně a ukázněně 

- NEOHROZIT - povinnost počínat si tak, aby 
jinému účastníkovi provozu nevzniklo žádné 
nebezpečí (nenarazit, neporanit), NEOMEZIT 
- povinnost počínat si tak aby jinému nebylo 

užít návykovou látku během jízdy, nebo řídit 
vozidlo bezprostředně po požití alkoholického 
nápoje nebo užití návykové látky nebo v tako-
vé době po požití alkoholického nápoje nebo 
užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod 
jejich vlivem

- cyklista nesmí řídit vozidlo, jestliže je jeho 
schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku 
jeho zdravotního stavu

- cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se 
jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, 
ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit před-
měty, které by znesnadňovaly řízení jízdního 
kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. Při jízdě musí 
mít cyklista obě nohy na šlapadlech

- cyklista nesmí kouřit při jízdě na jízdním kole
- cyklista musí respektovat dopravního znační
- dát přednost chodcům na přechodu pro chodce
- zakázaná je jízda po chodníku
- jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného 

osvětlení - cyklista je povinen za snížené vidi-
telnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bí-
lým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu 
se světlem červené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Je-li vozovka dosta-
tečně a souvisle osvětlena, může cyklista po-
užít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy 
s přerušovaným světlem

- jízda na jízdním kole, které nemá dostatečné 
technické vybavení - nevyhovující stav.

Radovan Zobač, velitel MěP

nijak překáženo (nezavazet)
- děti do 10 let mohou jezdit po chodníku 

a na pozemní komunikaci pouze v doprovodu 
osoby starší 15 let 

- cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy pou-
žít ochrannou přílbu a mít ji nasazenou a řádně 
připevněnou na hlavě (doporučujeme i osobám 
starším 18 let)

- cyklisté se pohybují při pravém okraji vozovky
- cyklisté musí ovládat vjíždění na silnici, vyjíž-

dění od okraje vozovky, sledování stavu ko-
munikace (dění v okolí, vozidla i nerovnost, 
výmoly), zastavování, odbočování, objíždění 
vozidla, překážky nebo chodce, předjíždění

- cyklista musí dávat znamení o změně směru jíz-
dy vždy při změně směru jízdy, znamení dává 
upažením jen před započetím jízdního úkonu

- cyklista musí znát způsob řazení před křižovat-
kou a jízdu křižovatkou

- cyklista musí znát pravidla o přednosti v jízdě
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
- osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít 

chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak 
musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje 
vozovky

Nejčastější dopravní přestupky cyklistů
- cyklista nesmí požít alkoholický nápoj nebo 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Sídlo: Nemocnice následné péče, Svitav-
ská 480/25, Moravská Třebová, telefon: 
461 352 223, ordinační hodiny na http://ne-
mocnicemtr.cz/ambulance/pediatricka-am-
bulance-mudr-zemankova.html. Navazujeme 

Od 2. 1. 2017 ordinuje MUDr. Ivana Zemánková
na poskytování zdravotní péče od narození do 
19. roku v ordinaci MUDr. Jitky Hájkové. No-
vinkou bude vedení elektronické dokumentace, 
vyšetření CRP, hemoglobinu a Strep-testu v or-
dinaci, nastřelování náušnic. Od 2. 1. registru-
jeme nové pacienty všech pojišťoven.          (zr)
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 6. 2. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 6. 2. 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

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Všechno nebo nic /ČR/  2D

pondělí 6. 2., 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.

Spojenci /USA/  2D

středa 8. 2., 19:00 
Špión britské rozvědky Max (Brad Pitt) se na mi-
si v Casablance zamiluje do francouzské kolegyně 
(Marion Cotillard), která je podezřelá ze spolupráce 
s nacisty. Max dostane za úkol podezření potvrdit či 
vyvrátit a případně zrádkyni potrestat.  
Vstupné: 120 Kč, 124 min., titulky

Psí poslání /USA/  2D

sobota 11. 2., 15:00   
nový rodinný film
Všichni psi jednou přijdou do nebe. Ale nejprve 
musí splnit své poslání.
Vstupné: 110 Kč, 100 min., český dabing

Padesát odstínů  
temnoty /USA/   2D

sobota 11. 2., 17:00 a 19:00
Další pokračování celosvětového bestselleru. Další 
pikantní romance dominantního milionáře Christia-
na Greye a submisivní studentky Anastasie.
V hlavních rolích: Dakota Johnson a Jamie Dornan
Vstupné: 140 Kč, 117 min., titulky

Miluji tě modře /ČR/  2D

pondělí 13. 2., 19:00
nová česká romantická komedie
Sympatický malíř, doktor David Bárta se blíží Kris-

dáte 7. února na přednášku a dozvíte se tyto zásadní 
věci přímo na místě.
18:30, kinosál muzea, vstupné: 50 Kč, předprodej 
zahajujeme 6. 2. v 16 hodin

Zábavný pořad

Siesta s Pavlem Trávníčkem
9. 2.
Zábavný pořad z cyklu Slavní rodáci v rámci oslav 
760 let města Moravská Třebová. Tentokrát se se-
tkáme se slavným hercem, moderátorem a dabérem 
Pavlem Trávníčkem. Pavel Trávníček začínal v Di-
vadle bratří Mrštíků v Brně. Spolupracoval s Čino-
herním klubem v Praze. Získal angažmá v Divadle 
E. F. Buriana. Od roku 1982 je členem Městských 
divadel pražských, v divadlech ABC, Rokoko, Ko-
medie. V letech 1990-1993 působil jako umělecký 
šéf Hudebního divadla v Karlíně. Založil vlastní 
uměleckou agenturu MARCUS, v roce 1998 sou-
kromé divadlo SKELET, které vede již osmou 
divadelní sezonu. V roce 2006 přejmenovává Di-
vadlo SKELET na společnost Theatre Illusion Bio-
graf, která provozuje na Vinohradské třídě kulturní 
arénu, v níž se promítá, hraje divadlo, koncertuje, 
a pořádá netradiční společenské rozptýlení. Jako ře-
ditel Theatre Illusion Biograf s úspěchem provozu-
je navštěvovanou divadelní scénu pražské světové 
komedie s repertoárovou dramaturgií, s hostováním 
v ČR a v zahraničí. V roce 2008 je to Divadlo Pav-
la Trávníčka. Do diváckého podvědomí se zapsal 
především díky rolím princů ve známých českých 
pohádkách, jako jsou Tři oříšky pro Popelku, Kla-
ním se, měsíci, O štěstí a kráse nebo Třetí princ. 
Kromě herectví se věnoval zpěvu. Společně se 
Sabinou Laurinovou moderoval zábavný hudební 
pořad DO-RE-MI vysílaný na TV Nova. Je známou 
osobností a celebritou. Patří k nejvyhledávanějším 
hercům českého dabingu. 
19:00, dvorana muzea, vstupné: 100 Kč, předprodej 
zahajujeme 6. 2. v 16 hodin

Divadlo

Hexenšus /John Graham/ 
14. 2.
Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé koč-
ky mohou ležet klidně za škamny, a přece zafunguje 
zákon schválnosti – snad jediný popsaný daleko před 
Murphyho. Prostě jste sama doma a rozhodnete se 
trochu si užít. Manžel je pryč, ať žije milenec. Avšak 
ouha. Milencovy funkce jsou poněkud ochablé, zato 
manžel funguje perfektně. Vrací se přesně ve chvíli, 
kdy ho nikdo nečeká. Popravdě řečeno i on by raději 
svou ženu viděl u tety, jak slibovala. Ale je to pouhý 
začátek kolotoče. Zmatená žena, zoufalý manžel če-

tovým létům. Jeho život by už měl mít „ustálenou“ 
podobu. Opak je pravdou.
Vstupné: 110 Kč, 90 min.

Padesát odstínů  
temnoty /USA/   2D

středa 15. 2., 19:00
Další pokračování celosvětového bestselleru. Další 
pikantní romance dominantního milionáře Christia-
na Greye a submisivní studentky Anastasie.
V hlavních rolích: Dakota Johnson a Jamie Dornan
Vstupné: 140 Kč, 117 min., titulky

Mlčení /USA, MEXIKO, TCHAJ-WAN/  2D  

pondělí 20. 2., 19:00  
Historické drama a oscarový režisér Martin Scorse-
se. Dva jezuité se vydávají do země vycházejících 
slunce s cílem najít svého učitele, který se zřekl ví-
ry. Mladé mnichy čeká nejtěžší zkouška víry a vy-
trvalosti.
V hlavních rolích: Andrew Garfield, Adam Driver 
a Liam Nelson
Vstupné: 120 Kč, 159 min., titulky 

T2 Trainspotting /USA/  2D

středa 22. 2., 19:00
Na počátku byla příležitost… a pak přišla zrada.
Vstupné: 120 Kč, 109 min., titulky 

Kulturní centrum
Přednáška

Veselé příběhy z natáčení 
s Petrem Koblovským
7. 2. 
Přednáška úspěšného kameramana, držitele České-
ho lva za kameru 2016 (za film Kobry a užovky).
V rámci přednášek rodáků pokračujeme v únoru 
další velmi zajímavou osobností, která se narodila 
v Moravské Třebové. MgA. Petr Koblovský, Ph.D. 
působí na FAMU jako pedagog, ale zároveň inten-
zivně natáčí. Právě probíhající seriál Bohéma Čes-
ké televize je nasnímán právě jím, stejně jako série 
Trpaslík. V rámci přednášek záměrně akcentujeme 
cestovatelskou tématiku, ale přednáška Petra Kob-
lovského bude výjimkou. Přednášející např. pro-
mítne ukázky z filmů, na kterých se kameramansky 
podílel, představí posluchačům svou práci a jistě 
dojde i na další témata. Například na jeho filmařské 
cesty kolem světa. I proto bude dobré, když se vy-
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18.2.

24.2.

RE  – Dj Maty11.2.

17.2.

 – Dj Choruno

  – Dj J.M.X.

 – Dj Mirek Karásek

25.2.  – Dj Slepi

 – Dj Choruno

10.2.

  – Dj J.M.X.
rozdáváme super dárky!

4.2.

3.2. Ý
 - Dj Maty

kající utajenou návštěvu, milenec ve vaně zkroucený 
hexenšusem, a aby toho nebylo málo, zvonek ohlásí 
dalšího nečekaného hosta – slepého ladiče pijan pa-
na Phise. Ten snad jediný – jsa obdařen vnitřním zra-
kem – pochopí, že se děje něco nekalého. A to ještě 
nedorazili všichni, kteří se tu, z úsměvného dopuště-
ní frašky Johna Grahama, mají sejít. Nicméně až se 
tak stane, dobře se bavte.
Účinkují: Dana Morávková, Radek Zima, Lukáš 
Langmajer, Hana Čížková, Tomáš Juřička, Ivo Ku-
bečka, Jan Antonín Duchoslav, Gabriela Hyrmano-
vá, Miluše Bittnerová 
Režie: Per Kracík
19:00, kinosál muzea, vstupné: 200 Kč, předprodej 
zahajujeme 6. 2. v 16 hodin

Divadlo pro děti

O kouzelné kuličce
21. 2.
Zbrusu nové představení navazuje na tradici jar-
marečních divadelníků a kejklířů a plně využívá 
jejich výrazových prostředků. Například různé 
kejklířské a artistické techniky, živou muziku 
a loutkoherectví spojené s činohrou. To vše za-
hraje Vojta Vrtek spolu s Jendou Brůčkem. Di-
váci tak uvidí plnohodnotné divadelní předsta-
vení s velkými jarmarečními loutkami a zároveň 
i hotové kejklířské vystoupení. Pohádka vychází 
z jedné varianty klasické pohádky o „kouzelné 
kuličce“, jejíž síla tkví ve víře ve vlastní schop-
nosti člověka. Vojta, prostý, jednoduchý, neši-
kovný hoch je postaven před situace, které musí 
řešit jinak než obvyklým způsobem. Vytrvalostí, 
trpělivostí a spolehnutím na vlastní úsudek na-
konec překoná intriky, proradného komořího, 
hloupých loupežníků i nevíru vlastní mámy v je-

ho schopnosti. Tak z něj postupně vyrůstá šikov-
ný a sebevědomý ženich princezny – a (kupodi-
vu) komediant…
Účinkují: Vojta Vrtek a jeho Kejklířské divadlo
8:30 a 10:00, kinosál muzea, vstupné: 40 Kč

Pořad pro příznivce Šlágru TV

Marcel Zmožek
26. 2.
Marcel je český textař, skladatel a zpěvák. Jeho 
otcem je známý zpěvák Jiří Zmožek. Se svou do-
provodnou kapelou Allegro band koncertuje po ce-
lé České republice. Jeho písničky můžete slyšet 
v různých televizních pořadech, ČT1, TV Barran-
dov a TV Šlágr. Každý týden můžete sledovat jeho 
vlastní pořad Šlágry mého života. Kromě vlastní 
tvorby se svou kapelou hraje a zpívá i lidové pís-
ničky z Moravy a Čech.
15:00, dvorana muzea, vstupné: 80 Kč, předprodej 
zahajujeme 6. 2. v 16 hodin

Připravujeme na březen 2017

Koncert Petra Koláře 
s kapelou
28. 3., předprodej bude zahájen 6. 3. v 16 hod.

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 Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Muzeum v únoru
• do 3. února otevřena výstava Vladana Koláře 

Obrazy a objekty
• 10. února v 18 hodin vernisáž výstavy Poklady 

z depozitáře – Holzmaisterova fotografická 
alba

• 10. února až 10. března výstava Poklady 
z depozitáře – Holzmaisterova fotografická 
alba ve výstavní síni muzea

• 16. února v 17 hodin – muzejní přednáška 
Nejnovější archeologické výzkumy na Mo-
ravskotřebovsku, kinosál muzea, Mgr. Jana 
Němcová (RML Litomyšl) 

Velká přehlídka třebovských výtvarníků
Oznámení o konání přehlídky výtvarných umělců Moravskotřebovska 

Fotografie z Holzmaisterovy sbírky konečně vystaveny

Historii města zachytí i Vaše selfie

V rámci oslav 760 let města bude na podzim toho-
to roku realizována velká výstava výtvarníků z na-
šeho regionu. Bude možné vystavit malby, kres-
by, grafiku, fotografie, keramiku, sochy, objekty, 
odpovídající videa, konceptuální práce. Výstavní 
prostory v muzeu by se měly naplnit výtvarnými 
díly - místa bude dost (výstavní sály, klubovna 
a ochoz dvorany). Milí výtvarníci, přijměte tuto 

únorovou výzvu, začněte tvořit nebo dokončovat 
rozpracovaná díla, aby během říjnového výběru bylo 
z čeho vybírat. Na www.ksmt.cz najdete bližší infor-
mace a můžete se hlásit na e-mailové adrese muze-
um@ksmt.cz nebo na telefonu 736 513 792. Tuto 
výzvu budeme ještě několikrát opakovat, ale je dobré 
mít čas vytvořit něco nového nebo pečlivě vybrat to 
nejlepší z archivu.                                          (KSMT)

Nabitá výstavní sezóna v moravskotřebovském 
muzeu pokračuje i v únoru. Tentokráte se podí-
váme do muzejních depozitářů a připravíme vel-
mi zajímavou výstavní kolekci. Holzmaisterovu 
sbírku mimoevropského umění se vzácnou mumií 
jistě každý zná. Ty třebovské občany, kteří ji kupo-
divu ještě neviděli, samozřejmě zveme co nejdříve 
do muzea, dokud nezačne letní sezóna a budeme 
zde mít plno turistů. Nevystavenou součástí Holz-
maisterovy sbírky jsou i fotografie, které mecenáš 
na svých cestách zakoupil a nechal sestavit do alb. 
Tato alba jsou plná unikátních záběrů, které je 
opravdu škoda nezveřejnit. Jenže právě to, že se 
jedná o alba, komplikuje jejich vystavení, případ-

ná manipulace při jejich prohlížení by totiž mohla 
způsobit nevratné škody. Proto v těch dnech foto-
grafie skenujeme, tedy převádíme pomocí počítače 
do digitální podoby, a necháváme je vytisknout 
v kopii, ale ve srovnatelné kvalitě. Tak umožníme 
jejich vystavení. Již teď Vás srdečně zveme na za-
hájení výstavy Poklady z depozitáře – Holzmais-
terova fotografická alba dne 10. února v 18 hodin. 
Výstava potrvá do 10. března.
Do 3. února mají návštěvníci šanci ještě zhlédnout 
výstavu Obrazy a objekty moravskotřebovského 
rodáka Vladana Koláře. Dne 16. února je čeká Mu-
zejní přednáška, jejíž podrobnosti budou upřesněny 
na plakátech a muzejním webu.                    (KSMT)

Moravská Třebová si letos připomíná 760 let. Při-
dejte své foto k mnoha dalším a zapište se do his-
torie města. Trvalou připomínkou Vaší přítomnosti 
v Moravské Třebové v jejím jubilejním roce bude 
originální selfie, které Vám bude připomínat výji-
mečný rok, společné okamžiky a báječná setkání. 
Vyfoťte se tak, aby bylo jasné, že jste právě a jedi-
ně v Moravské Třebové. Zašlete nám Vaše selfíčko 
na e-mail: phorackova@mtrebova.cz. Sdílejte s ná-
mi tuto fotografii na svém facebooku nebo insta-

gramu a označte příspěvek tímto názvem #morav-
skatrebova760. Každý měsíc vybereme tři selfíčka, 
která získají odměnu. Ze všech zaslaných fotografií 
bude vyrobena na konci roku velká fototapeta, kte-
rá bude vystavena v prostorách moravskotřebovské 
radnice. Těšíme se. Prosíme rodiče, aby prověřili, 
zda jejich děti využívají služby instagramu nebo 
facebooku a souhlasí se zveřejněním případných 
fotografií s označením #moravskatrebova760. Dě-
kujeme.                                      Pavlína Horáčková

Restaurace U Kalvárie přijme do 
stálého pracovního poměru servírku/

číšníka. Nástup možný od března 
nebo dle dohody. Bližší info  

na tel. 603 433 053, Pavel Kršňák.
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Významnou novinku ve světě sociální síti při-
pravilo město Moravská Třebová. Zájemci o in-
formace dobře vědí, kde hledat městské webové 
stránky, kam se podívat na městský Facebook, 
ale počátek ledna přinesl zavedení městského 
Instagramu. Zde můžete najít krátké aktuality 
doplněné fotografií. Kdo nemá Instagram zříze-
ný, nemusí si zoufat, stačí se na běžném počítači 
či mobilnímu telefonu s připojením na internet 
podívat na adresu: https://www.instagram.com/
moravskatrebova/. Těšíme se na Vaši návštěvu 
a doplňujeme, že se zde mohou objevit i vaše fo-
tografie, když se zapojíte do naší soutěže Selfie 
z Moravské Třebové, jak o tom píšeme na jiném 
místě zpravodaje.
Muzeum na sociálních sítích
V rozhovoru v minulém čísle zpravodaje jsem 
slíbil, že se tentokrát blíže podíváme na prezen-
taci městského muzea na sociálních sítích. Že 
má muzeum webové stránky, to je dnes naprostá 
nutnost, totéž lze říci i o Facebooku. Vzácnějším 
jevem je ale existence dvou dalších kanálů, ne 
nelekejte se, obsah je naprosto seriózní, žádná 
bulvární stoka. Prvním je Instagram. Je to rychlý 
způsob, jak informovat o aktualitách. Stojíte na 
vernisáži, vyfotíte si řečníka, přidáte komentář, 
že je zahájení v plném proudu a vše odešlete na 
internet. V tu chvíli vědí na celém světě, co se 
děje v Moravské Třebové. Skutečně na celém 
světě, protože ohlasy na činnost muzea už dora-

Moravská Třebová má svůj Instagram
zily z mnoha zemí. Jen namátkou od Vietnamu 
přes Jižní Koreu, Rusko, celou řadu zemí evrop-
ských až po Spojené státy či Brazílii. Se zájmem 
se ozývají i lidé z České republiky, ať jsou to 
třeba místní, velmi aktivní jsou v tomto směru 
studenti moravskotřebovského gymnázia, anebo 
rodáci, kteří takto například z Prahy sledují, co 
se zde děje. Všem, kteří věnují čas sledování na-
šeho muzea na internetu, patří velký dík.
Instagram také slouží k vzájemné výměně in-
formací mezi spřátelenými muzei, galeriemi 
a turistickými portály. Kromě českých a sloven-
ských muzeí se zaměřujeme na Rakousko, řadu 

kladných ohlasů zde vzbudily například obrazy 
Alp od Hugo Hodienera. Není to jednostranná 
snaha. Z Rakouska zase sledují nás. Každá jistě 
zná vídeňský zámek Schőnbrunn, jediná adresa, 
která je na internetu z České republiky zajímá, 
je právě naše muzeum. Sledujte tedy náš Insta-
gram i vy, nemusíte se nikam registrovat, stačí 
jen zadat na PC nebo chytrém mobilu adresu: 
https://www.instagram.com/muzeummtrebova/ 
a podívat se. 
Příště si vysvětlíme, co se děje na muzejním 
Twitteru a kde má naše Hereretka kamaráda.

Robert Jordán

 

SPOLEČNOST ČESKO - NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ  
SETKÁVACÍ STŘEDISKO WALTHERA HENSELA 

 
ve spolupráci se spolkem 
RESPEKT A TOLERANCE  

Vás srdečně zvou na zahájení výstavy 

MARIE EBNEROVÁ Z ESCHENBACHU 
ROZENÁ DUBSKÁ  

ZDISLAVICE – LYSICE – ŽÁDLOVICE 
věnovanou výjimečné spisovatelce, šlechtičně, zastánkyně lidí chudých  

či zmítaných nespravedlností života, ženě, jejíž tvorba byla oceněna nominací  
na Nobelovu cenu, spisovatelce úzce spjaté s naší zemí, avšak námi zapomenuté.  

 9. února 2017 v 15. 00 hod 
MUZEUM Moravská Třebová / 1. patro 

 Zahájení výstavy bude přítomen Luděk Štipl – autor výstavy. 

 

Výstava potrvá do konce února 2017  
Možnost shlédnutí: Út – Pá    9 – 12 hod 
                                    Út – Čt  13 – 16 hod 

Pozvánka na 
chovatelskou 

přehlídku trofejí 
jelena siky

V sobotu 11. února se uskuteční 
v Kulturním domě v Městečku Trnáv-
ce chovatelská přehlídka oblasti Bou-
zovsko. Slavnostní zahájení je v 9 hod. 
Od 10 hod. se uskuteční na OÚ ukázka 
vábení zvěře, kterou předvede Václav 
Svoboda. Jedná se o uznávaného odbor-
níka ve vábení.         Stanislav Dobeš,

předseda MK - OMS Svitavy

Nové webové 
stránky muzea

V průběhu měsíce ledna došlo již k avizované 
změně podoby webových stránek Městského 
muzea Moravská Třebová. Pravidelní ná-
vštěvníci těchto webovek tedy už vědí, o čem 
je řeč, ostatní srdečně zveme k prohlídce. Zá-
kladem je samozřejmě lepší využití plochy 
obrazovky, přehledné menu a velké obrázky. 
Každý si pak jednoduše najde tu informaci, 
kterou potřebuje. Rozsah menu umožní pak 
zavést i některé rubriky, které byly zatím po-
strádány, jako například informace pro odbor-
nou veřejnost. Celková proměna muzejních 
stránek tak nyní dovršila zásadní rozšíření 
zdrojů informací o Městském muzeu Morav-
ská Třebová pro návštěvníky internetu. Mu-
zeum nyní najdete na webu, na Facebooku, 
Instagramu i Twitteru.                         (KSMT)

760 let Moravské Třebové
Na stránce

www.moravskatrebova.cz/cs/oslavy-760-let/  
můžete v průběhu celého roku sledovat  

harmonogram akcí k oslavám města
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Setkání seniorů se uskuteční 6. 2. 
v 10:00 v refektáři františkánského 
kláštera v Moravské Třebové. Svoz 
seniorů za účelem návštěvy hřbitova 

proběhne 8. 2. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb 
v ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 734 797 
498. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je otevřena 
v tyto dny: pondělí, středa, pátek od 8:30–15:00 hod. Ve výjimeč-
ných případech je možné se domluvit na telefonním čísle 733 742 
028. Půjčovna funguje v budově charity v ul. Svitavské 44, M. 
Třebová - kontaktní osoba Blanka Kolářová, e-mail: blanka.kola-
rova@mtrebova.charita.cz. 
Tříkrálová sbírka 2017
Charita Moravská Třebová jako každoročně zorganizovala Tříkrá-
lovou sbírku po celém Moravskotřebovském a Jevíčském regionu, 
kdy hlavním koledovacím dnem byla sobota 7. ledna. Omlouváme 
se všem, ke kterým koledníci z důvodu nepřízně počasí nebo ne-
moci nedorazili. Bližší informace o uskutečněné sbírce přineseme 
v příštím zpravodaji a najdete je na našich webových stránkách 
a facebooku.
DS Domeček
V rámci pracovní terapie a současně na počest Tříkrálové sbírky 
postavili klienti DS tři sněhové krále, kteří od prvního lednové-
ho týdne upoutávají pozornost kolemjdoucích. Pracovníci DS se 
spolu s klienty zúčastnili Tříkrálové sbírky formou přípravy občer-
stvení pro koledníky, které proběhlo při koledování 7. 1. v prosto-
rách františkánského kláštera. Klienti DS přijali pozvání od svitav-
ského Domova na rozcestí na tradiční Valentýnský ples, který se 
uskuteční ve čtvrtek 16. 2. v prostorách svitavské Fabriky.
STD Ulita
Dne 6. 1. se klienti dílen zúčastnili Tříkrálové sbírky a vyšli ko-
ledovat do ulic Moravské Třebové. Neodradilo je ani mrazivé po-
časí. Lidem zazpívali koledu a označili dveře obydlí symbolem 
požehnání /K+M+B/. V potravinové dílně vyrobili balíčky se su-
šenkami pro účinkující Tříkrálového benefičního koncertu konané-
ho dne 15. 1. Ve svíčkařské dílně se připravují nové výrobky, které 
budou po odzkoušení k prodeji v Andělském obchodě.
Občanská poradna
Od 1. 1. rozšířila Občanská poradna své služby také do Jevíčka, 
kde má kontaktní místo na Městském úřadě každé úterý 8:00–
14:30 hodin. Bezplatnou pomoc klientům nadále poskytujeme pře-
devším v dluhové problematice (zpracování návrhů na povolení 
oddlužení atd.). Klienti využívají i poradenství v jiných oblastech 
(svěření dětí do péče, rozvody apod.). V Moravské Třebové se mů-
žete na poradnu obrátit v pondělí, středu a čtvrtek od 8–12 a 13–17 
hodin. Poradna sídlí v ulici Komenského 20, v Moravské Třebové 
(v budově VYKO). Doporučujeme předchozí objednání schůzky 
na čísle 736 503 393 či emailu: poradna@mtrebova.charita.cz. 
Centrum pěstounské péče Cesta
Služba doprovází pěstounské rodiny při výkonu pěstounské péče, 
poskytuje jim podporu a poradenství při řešení různých záležitos-
tí, i zajišťuje odborné přednášky: 22. 2. je připraveno téma Po-
sílení rodiny před riziky drog a závislostí s Pavlem Nepustilem. 
Následovat bude přednáška Lidmily Pekařové na téma Výchova 
dětí od 6 do 15 let, která se bude konat 20. 3. v Koncertním sále 
ZUŠ Moravská Třebová. V únoru bude probíhat soutěž o maskota 
Centra pěstounské péče. Kontaktní osoba: Martina Jínková, tel. č.: 
733 742 083, e-mail: martina.jinkova@mtrebova.charita.cz. CPP 
Cesta sídlí na adrese: Komenského 20, Moravská Třebová (budo-
va VYKO).
SAS Šance pro rodinu
Terénní služba funguje v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin 
po dohodě s rodinou, ve výjimečných případech i mimo pracov-
ní 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. 
Dobrovolnické programy
Máme tři dobrovolnické programy – Kamarád (děti 6–12 let), Le-
beda (senioři a dlouhodobě nemocní), Déčko (pomocníci v charit-
ních službách). Zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat ve-
doucí Dobrovolnického centra Denisu Košínovou, tel. č.: 734 797 
499, e-mail: denisa.kosinova@mtrebova.charita.cz, případně 
osobně na adrese Oblastní charity, Svitavská 655/44 Moravská 
Třebová.
Sledujte pravidelně naše webové a facebookové stránky:
www.mtrebova.charita.cz, https://www.facebook.com/chari-
ta.moravskatrebova/                          Za OCHMT Ivana Pejřová

 

Cena města
V  písemné  podobě  lze 
návrhy  osobně  předat 
v Občanském informačním 
centru  v  budově  MěÚ 
v  Olomoucké  ulici,    dále
v kanceláři Kulturních služeb města. Elektronické podání je 
možné  na  adrese  cenamesta@mtrebova.cz.  Požadavky  na 
formu  a  obsah  písemného  návrhu: Návrh  na  udělení  ceny 
města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba 
s  trvalým  bydlištěm  nebo  sídlem  v  Moravské  Třebové. 
Návrh musí obsahovat:
1)  Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
2)  Oblast její činnosti
3)  Konkrétní  dílo  nebo  aktivitu,  pro  kterou  je  osobnost 
navrhována
4)  Charakteristiku  přínosu  a  významu  díla  nebo  aktivity 
navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová
5)  Kontaktní  údaje  navrhovatele  (jméno,  příjmení,  název 
práv. osoby, adresa, podpis)
Kdo získá ocenění v roce oslav 760 let města?
Navrhujte nositele Ceny města v roce 2017!
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Zlatá kometa 2017 – soutěž zpěvaček 
a zpěváků – karaoke

Pro všechny kluky a holky, kteří si rádi zazpívají, 
mají kuráž a nebojí se zpívat na veřejnosti. Dům 
dětí a mládeže Moravská Třebová ve spolupráci 
s Kulturními službami města Moravská Třebová 
pořádá III. ročník soutěže amatérských zpěváků 
a zpěvaček všech žánrů populární hudby Zlatá 
kometa 2017. Kdo ovládá počítač, tak si možná 
umí stáhnout píseň s upravenou aranží, tj. bez 
zpěvu, pouze s hudebním podkladem. Píseň si 
může pak každý nacvičit v klidu doma. A proč se 
s ní nakonec nepřihlásit do soutěže o hodnotnou 
cenu a pobavit či překvapit i své kamarády a ro-
diče. V druhé polovině měsíce května se usku-
teční III. ročník této soutěže. Přesný termín bude 
teprve oznámen – jednáme s odbornou porotou. 
Soutěž se uskuteční opět v kinosále Kulturních 
služeb - muzeu a každý zájemce si bude moci 
vyzkoušet svoji píseň na neveřejné zkoušce. Od 

1. března bude na stránkách DDM přihláška, kte-
rou si může každý stáhnout, vyplnit a poté poslat 
pořadatelům. Uzávěrka bude 5. května. Jsou vy-
psány dvě věkové kategorie. Ta mladší je do 12 
let, ta druhá nad 12 let. Podmínky soutěže budou 
odeslány na všechny základní a střední školy 
Moravskotřebovska a Jevíčska. Vítěz předcho-
zího ročníku bude pozván jen jako host. Další 
informace hledejte na webu DDM. Píseň musí 
být v MP3, na flesh disku nebo CD. Text pís-
ně se nebude promítat, určitě je proto nejlepší 
znát text zpaměti. Pak se lépe uvolníte pro svoji 
show. Další informace postupně na www.ddm-
-mt.cz. Těšíme se na přihlášky, jakmile je od vás 
obdržíme, tak vás budeme kontaktovat.  
Za pořadatele – Václav Žáček a Lukáš Brdíčko, 
kroužek mladých moderátorů DDM Moravská 
Třebová

ZŠ Palackého
Aktivity prvňáčků
Krásné zimní počasí, které potěšilo přede-
vším děti, nás provázelo již v době předvánoč-
ní. Atmosféra Vánoc se tím umocnila, a tak 
děti ve škole netrpělivě očekávaly prázdniny 
a hlavně příchod Ježíška. Tento čas jsme jim 
zpříjemnili několika akcemi. Jednou z nich 
byla návštěva Městské knihovny Ladislava 
z Boskovic v Moravské Třebové, kde nám 
knihovnice Jana Mazurová připravila poučný 
program. Děti v tichosti naslouchaly informa-
cím, jak se správně chovat ke knihám. Paní 
Mazurová nám také ukázala knihy, které děti 
s obdivem prohlížely a představila nám i pro-
středí knihovny. Moc děkujeme za vstřícnost 
a ochotu, se kterou s námi paní knihovnice již 
dlouhou řadu let spolupracují. Druhá aktivita 
byla dětem naplánována na poslední školní den 
před Vánoci. Potom, co jsme si rozbalili dáreč-
ky ve třídě, jsme se společně (1. C a 1. D) vy-
dali na procházku zimní krajinou. Cílem bylo 
přichystat vánoční nadílku i zvířátkům z lesa. 
Děti přinesly jablíčka, mrkve i krmení pro ptáč-
ky. Po nachystání dobrůtek zvířátkům jsme se 
s dobrým pocitem vrátili zpět do školy a pak už 
hurá na prázdniny.      Žáci a učitelky 1. C a 1. D

Škola vyhrála okresní závody v plavání
Dne 2. 12. 2016 se ve Svitavách uskutečnily 
závody v plavání. Chlapci i dívky 1.-3. r. ob-
sadili první místa ve štafetě 3x25m, rovněž 
„velké“ štafety 6x25m vyhráli chlapci i dívky. 
V závodech jednotlivců se nejlépe umístili: Ro-
linková Nela 3. místo – kraul, 2. místa: Navrá-
tilová Kateřina – kraul, Kašický Matěj – kraul, 
Filipi Štěpán – prsa; 1. místa: Dvořáková Pav-
lína – kraul a Haas Jan – kraul. Žáci 4.-5. r.: 
chlapecké A družstvo obsadilo první místo 
ve štafetě 3x25m, B družstvo chlapců bylo tře-
tí, dívky A družstva byly druhé, dívky B druž-
stva byly třetí. Štafetu 6x25m A družstvo žáků 
vyhrálo, B družstvo doplavalo na třetím místě. 
Družstvo děvčat „velkou“ štafetu rovněž vy-
hrálo. V závodech jednotlivců se nejlépe umís-
tili: Bačáková Eliška 3. místo – kraul, Trefilová 
Denisa 3. místo – prsa, Wölfel Matyáš 3. mís-
to – znak; Kavanová Veronika 2. místo – znak, 
Peškar Marek 2. místo – znak; Voborná Simona 
1. místo – kraul, Kasalová Natálie 1. místo – 
prsa, Drábek Matěj 1. místo – kraul, Rys Mi-
chal 1. místo – znak.              Dana Podešvová

Tříkrálová sbírka
Již po sedmnácté se i letos zúčastnili žáci naší 
školy Tříkrálové sbírky. Tři králové se na svou 
cestu vydali v pátek 6. 1. Naši žáci spolu s dal-
šími skupinkami umožnili ostatním občanům 
našeho města udělat dobrý skutek a drobným 
finančním obnosem přispět do kasičky. Vybrané 
peníze by se letos měly využít např. na pomoc 
rodinám a osobám v hmotné nouzi v našem 
regionu nebo na nákup kompenzačních pomů-
cek. Letos si ji poprvé vyzkoušeli žáci 1. B tří-
dy a nelehký úkol zvládli výborně. Za mrazivé 
zimní kulisy putovali malí Tři králové městem, 
kde navštívili a svým přáním potěšili různé in-
stituce, městský úřad, obchody a školy. Všude 
se setkali s milým a přívětivým přijetím a pod-
porou. Dík patří nejen jim, ale i všem dárcům, 
kteří přispěli na dobrou věc a podporu této staré 
křesťanské tradice u nás.         Jaroslav Jarůšek

Výprava do zimního lesa 
Již od podzimu se děti z přípravné a první tří-
dy I. ZŠ pečlivě připravovaly na zimní výpravu 
ke krmelci. Příprava spočívala ve sběru a sušení 
kaštanů, které děti nosily z podzimních vycházek 
do přírody. Ten správný okamžik vycházky do 
lesa na Hradisko nastal ve chvíli, kdy byla příro-
da zasypaná sněhem, tedy hned začátkem ledna. 

Výprava nebyla jednoduchá. Děti musely překo-
nat hluboké závěje sněhu, které již několik let 
nepamatujeme. Pro všechny z nás byla cesta ke 
krmelci velkým sportovním výkonem. Odměnou 
nám všem byl dobrý pocit, že jsme v době, kdy 
si lesní zvěř jen těžce hledá potravu, jim mohli 
pomoci.                  Eva Izáková a Iveta Chlupová

Sněhová nadílka těší děti ve volném čase, i při školních aktivitách                               Foto: archív 
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.–19. 2. Výstava ZOO
Půjčovní výstava nových knih a časopisů 
ze Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Výstavu si 
můžete prohlédnout v čase otevírací doby do-
spělého oddělení. 
1.–28. 2. Výstava sv. Martin
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ. Vý-
stavu si můžete prohlédnout v čase otevírací 
doby dospělého oddělení.
1.–28. 2. Čtenářská výzva
Server databazeknih.cz každý rok vyhlašuje 
tzv. Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení 
najdete seznam 20 témat = 20 knih, které je 
třeba přečíst pro splnění výzvy. Od každého 
z témat je připraveno několik knih, které bu-
deme postupně během celého roku vystavovat, 
abychom čtenářům usnadnili výběr mezi množ-
stvím knih v knihovně. Více informací v dospě-
lém oddělení knihovny nebo na našem webu. 
Únor: Kniha, která je autorovou prvotinou, 
kniha odehrávající se v budoucnosti, kniha, 
která má na Databázi knih méně než 500 hod-
nocení. 
16. 2. Osobnosti Moravské Třebové: La-
dislav z Boskovic, renesanční intelektuál 
V pořadí již čtvrtá přednáška z cyklu Osob-
nosti Moravské Třebové. Tématem přednášky 
bude Ladislav z Boskovic, člen předního pan-
ského rodu, za jehož působení se město stalo 
významným středoevropským humanistickým 
centrem. Spolu s ním přišla do Moravské Tře-
bové raná renesance, která městu vtiskla cha-
rakteristický ráz. Přednáška připomene jeho 
soukromý život, stavební a donátorské aktivity 
a zasadí Ladislavovo působení do širšího kul-
turního a sociálního kontextu. Přednáška se 
koná od 17:30 hod. v kavárně Mázhaus Poš-
tovka. Přednáší Jiří Šmeral. Vstup zdarma. 
21.–28. 2. Výstava k Mezinárodnímu dni 
průvodců turistického ruchu
Velká půjčovní výstava nových cestovních prů-
vodců a slovníků. Knihy si můžete půjčit v čase 
otevírací doby dospělého oddělení. 
Knihovna dětem
1.–28. 2. Krajina, město, lidé…
Výstava výtvarných prací žáků a studen-
tů z Gymnázia Moravská Třebová. Výtvarná 
díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení 
v půjčovní době.

1.–28. 2. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy 
Nebojím se tmy. Čtení, hraní, kreslení a tvoře-
ní. Bližší informace a objednání v dětském od-
dělení knihovny. 
Mladý čtenář 2017
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové vyhlašuje 34. ročník soutěže 
Mladý čtenář 2017. Jedná se o výtvarnou sou-
těž 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. v MěK. Hodno-
cení bude probíhat ve 4 kategoriích: mateřské 
školky, I. stupeň ZŠ + I. stupeň speciální školy, 
II. stupeň ZŠ + II. stupeň speciální školy + více-
leté gymnázium, střední a učňovské školy. Ne-
zapomeňte uvést své jméno a příjmení, název 
práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy. 
Nejlepší příspěvky vystavíme a odměníme.
S knihovnou cestujeme po světě:
Únor – Evropa a Asie
Na každý měsíc vyhlásí knihovna kontinent, 
o kterém se děti dozví nejdůležitější informace 
prostřednictvím vzdělávacích programů, tvoři-
vých střed, odpolední s babičkou, kvízů, výstav 
knih apod. Leden – země nekonečného ledu 
a sněhu, únor – Evropa a Asie, březen – Austrá-
lie, duben – Amerika, květen – Afrika.
Malujeme a vybarvujeme nejznámější pa-
mátky Evropy a Asie 
V čase otevírací doby dětského oddělení. 
Dopolední program pro MŠ. Hravou formou 
se děti seznámí s typickými zvířaty, rostlinami 
a kulturou v zemích Evropy a Asie. Bližší infor-
mace a objednání v dětském oddělení.
Tvořivé středy:
  1. 2. Klobouk z papíru /Asie/
  8. 2. Vějíř /Evropa/
15. 2. Panda /Asie/
22. 2. Tulipán /Evropa/
Začátek vždy od 14:00 hod. v dětském oddě-
lení.
7. a 21. 2. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy od 15:00 hod. v dětském oddě-
lení.

První hodina 
matematiky  
pro předškoláky

8. února od 15:30 do 17:00 hod.
Základní škola Kostelní náměstí 

zve předškoláky i jejich rodiče 
na hodinu matematiky.

Děti si vyzkouší, co je čeká v 1. třídě, a se-
známí se s některými prostředími profe-
sora Hejného. Na závěr si zacvičí v naší  
tělocvičně.                                  Eva Šařecová

Dny plné vitamínů 
v I. ZŠ

Již šestý rok jsou žáci přípravné třídy a první-
ho stupně naší školy zapojeni do projektu, kte-
rý spolufinancuje EU a SZIF Ovoce a zelenina 
do škol. Třetí rok nám každý týden dodává zá-
sobu vitamínů společnost MK Fruit Šumperk. 
Mezi doprovodná opatření patří Exotická bedýn-
ka a Vitamínový den. Exotická bedýnka, tedy 
ochutnávka tradičního i netradičního exotické-
ho ovoce – grepu, pomela, sweetee, kumquatu 
nebo mandarinek a pomerančů, proběhla těsně 
před Vánoci. V měsíci lednu se uskutečnila dal-
ší tradiční akce – Vitamínový den. Děti měly 
možnost připravit si ovocný špíz, ochutnat čer-
stvě vylisovanou šťávu z ovoce nebo zeleniny 
a vypít si doušek lahodného koktejlu připrave-
ného z různých ingrediencí. Tento projekt pod-
poruje budování pozitivního vztahu k ovoci 
a zelenině a napomáhá ke zdravějšímu způsobu 
stravování dětí.                   Vyučující 1. stupně 

Bohoslužba 
Církve adventistů 

sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého 
dne se bude konat v sobotu dne 18. 2. v 10 
hodin v prostorách fary Českobratrské círk-
ve evangelické v Moravské Třebové, ul. 
Svitavská 40. Kázat bude Samuel Vaněk. 
Srdečně zveme.

Adventní čas v domově pro seniory
První adventní neděli také náš soubor klientů 
a zaměstnanců domova pro seniory přispěl svým 
pásmem písní s adventní tématikou ke sváteční 
atmosféře před rozsvícením vánočního stromu na 
náměstí TGM. 5. 12. navštívil naše seniory sva-
tý Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. Každý 
byl obdarován pěkným balíčkem. Poté proběhlo 
rozsvícení vánočního stromku. Zazpívali jsme si 
společně koledy, kterými jsme vnesli vánoční at-
mosféru do našeho domova. 7. a 9. 12. nás při-
šly naladit vánoční atmosférou děti z I. základní 
školy. Děti měly připravené krásné vánoční před-
stavení. Blížící se Vánoce si klienti připomněli 
pečením cukroví, jehož vůně se linula celým do-
movem. Každý mohl ochutnat upečené dobroty 

na společném setkání – tradičních kavárničkách. 
13. 12. s vánočním pásmem o betlému, kde přišel 
na svět Ježíš, nás potěšily děti ze základní školy 
z Dlouhé Loučky. Největším překvapením byly 
vánoční dárky, které nám darovali obyvatelé 
Dlouhé Loučky. 17. 12. soubor klientů a zaměst-
nanců domova pro seniory vánočně naladil svými 
písněmi nejen klienty domova, jejich rodiny, ale 
také širokou veřejnost svým vystoupením v kap-
li. 20. 12. nám u rozsvíceného vánočního strom-
ku ve vestibulu domova studenti Gymnázia Mo-
ravská Třebová zazpívali vánoční písně. 29. 12. 
jsme se rozloučili téměř s uplynulým rokem při 
společném setkání, kde se podávaly grilované 
klobásy a vánoční punč.                Realizační tým
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3. 2. Pololetní prázdniny s Majákem - zájemci 
hlaste se v DDM 
8. 2. Obvodní kolo ve florbale – II. kategorie 
dívky, v tělocvičně ZŠ Palackého Mor. Třebová 
od 14:00 hod. 
9. 2. Obvodní kolo ve florbale – II. kategorie 
chlapci, v tělocvičně ZŠ Palackého Mor. Třebo-
vá od 14:00 hod. 
15. 2. Obvodní kolo v basketbale – III. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová 
od 14:00 hod.
16. 2. Obvodní kolo v basketbale – III. katego-
rie chlapci, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebo-
vá od 14:00 hod.
20. 2. Recitace – oblastní kolo pro 1. stupeň ZŠ
21. 2. Recitace – oblastní kolo pro 2. stupeň ZŠ 
Recitační soutěže ve spolupráci s místní ZUŠ
22. 2. Obvodní kolo v basketbale – IV. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová 
od 14:00 hod.
23.2. Obvodní kolo v basketbale – IV. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová 
od 14:00 hod.
Nabídka letních táborů pro děti:
Příměstské tábory pro děti 1.–5. tříd, denně 
8:00–16:00 hod. v DDM
Příměstské tábory jsou všestranně zaměřené 
a vhodné zejména pro mladší děti. Kreativní 

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

 Dům dětí a mládeže

a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny jednot-
livým celotáborovým hrám a věku dětí. Kva-
lifikovaní vedoucí. Strava: 2x svačina, oběd, 
pitný režim zajištěn. Kapacita: 15 dětí/běh. 
Cena: 1.200 Kč, členové kroužků DDM 1.100 
Kč. Děti můžete přihlásit telefonicky nebo 
emailem do 20. 6. Potom obdržíte další poky-
ny ohledně platby apod. Letáky a přihlášky ke 
stažení na webu DDM. Kontakt: 461 316 786, 
731 151 790, 731 427 353, info@ddm-mt.cz. 
Příměstský tábor 1. běh – Příšerky na dovole-
né. Termín: 10.–14. 7., celotáborová hra – Stra-
šidelná škola, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 2. běh – Zlatá stezka. Ter-
mín: 17.–21. 7., cth – Poklady šumavských skřít-
ků, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 3. běh – Školička squashe 
a jiných pohybových aktivit (geocaching). 
Termín: 31. 7.–4. 8., vedoucí Andrea Aberlová 
Příměstský tábor 4. běh – Prázdniny se Čtyř-
lístkem. Termín: 14.–18. 8., celotáborová hra – 
Ve jménu krále, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 5. běh – Hvězdná brána II. 
Termín: 21.–25. 8., celotáborová hra – Tajemný 
vesmír, vedoucí Jana Chadimová
LT Na Srnčí: od 5.–12. 8., cena 3.000 Kč, uby-
tování ve třílůžkových pokojích, přihlášky te-
lefonicky do 15. 3., určeno dětem po ukončení 

2. třídy ZŠ. Přihlášky jsou přijímány do naplně-
ní kapacity 29 dětí a náhradníci. Více informací 
Jana Chadimová. Leták a fotografie z minulých 
ročníků na webových stránkách DDM.
LT ARMY TÁBOR na Srnčí v termínu 
12.–19. 8. pro všechny odvážné kluky a holky 
od ukončené 2. třídy. Tábor je zaměřen na střel-
bu z laserových zbraní, ukázky zbraní a střeliva, 
bojové taktiky, bojové akce v terénu apod. Cena 
je 3.000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, stra-
va, odborní pedagogičtí vedoucí, doprava zava-
zadel na základnu a materiál na celotáborový 
program. Omezený počet míst. Více informací 
Andrea Aberlová 
Hledáme nové členy pro zájmový kroužek 
SQUASH
Od února squash opět zahájil svoji činnost 
a hledáme nové členy od 8 let výše. Squash je 
ideální hra pro relaxaci, udržení kondice a po-
střehu s nároky na pohyb, odhad i taktiku. Více 
informací obdržíte v kanceláři DDM nebo Vám 
je podá vedoucí ZK – Andrea Aberlová, tel. 
777 972 494.
DDM nabízí divadelní kroužek
Od měsíce února nabízíme nový divadelní krou-
žek. Prvním úkolem nových divadelníků bude 
vybrat název kroužku, který upoutá pozornost 
i ostatních. Činnost kroužku by začala nacviče-
ním pohádky, kterou zpracoval Václav Žáček, 
vedoucí kroužku. Postupně by kroužek vytvářel 
vlastní adaptace různých příběhů, pohádek a di-
vadelních her. Zkuste se zamyslet, kluci a holky 
zda by vás nebavilo hrát v divadelních předsta-
veních. Kroužek nabízíme pro děti do 6. tříd ZŠ. 
Ale pozor, potřeba budou i technici, výtvarníci 
pro kulisy, zkrátka bude potřeba tvůrčí činnost 
v celém rozsahu světa divadla. Kdo máte zájem 
poznat svůj talent, zkuste se přihlásit v DDM 
Mor. Třebová. První schůzka všech zájemců 
bude 13. 2. v 16:00 hodin u muzea. Bližší infor-
mace na email: jana.chadimova@atlas.cz nebo 
vaczac@seznam.cz, tel. č. 461 316 786

Školička bruslení pro předškoláčky
Již šestým rokem se děti ze školek mohou zú-
častňovat školičky bruslení, které pořádá ve-
dení Slovanu Moravská Třebová spolu s trené-
rem Michalem Černým a Jirkou Kavanem ml. 
Kroužek je bezplatný a děti vše, co potřebují, 
dostanou. Letošní rok tuto možnost dostala třída 
Hvězdiček společně s červenou třídou. Zúčast-
nila se také školka Tyršova, a to oddělení Mo-
týlků a mateřská škola Piaristická. První hodi-
na byla velice náročná. Zvyknout si na ty divné 
boty, kterým se říká brusle. Přes celou hlavu mít 
obrovskou helmu, přes kterou jde špatně vidět, 
a hlavně dělat v těchto věcech ještě takové úkoly, 
které po nás trenér chtěl. My jsme se s tím všich-
ni ale poprali stejně jako s tou tvrdou ledovou 
plochou, kterou jsme si nejdříve řádně osahali 
rukama a nohama. V dalších hodinách už naše 
počínání nebylo vůbec špatné. Koho by napadlo, 

že se musíme naučit i správně padat. Po celou 
dobu jsme hráli mnoho her a postupně jsme se 
naučili na ledě alespoň stát. Než těchto deset lek-
cí uběhlo, stali se z nás perfektní bruslaři. Sami 
zavazovat brusle jsme neuměli, proto s námi 
šla vždy paní učitelka, a byli jsme rádi, když se 
přidali i maminky a tatínkové, protože nás bylo 
opravdu hodně a trenérů málo. Před každým tré-
ninkem nás čekala řádná rozcvička v celé naší 
výstroji, kdy jsme si ještě na suchu vyzkoušeli 
různé cviky. Potom jsme se teprve vydali na led. 
Jakmile jsme se vyřádili, dostali jsme čaj a če-
kala na nás pěkná pohádka. Potom jsme už jen 
čekali na maminky, až si nás vyzvednou, a jeli 
jsme domů. Děkujeme všem pořadatelům ško-
ličky bruslení a samozřejmě všem zúčastněným 
dětem a rodičům.

Třída Hvězdiček a kolektiv učitelek MŠ  

Okénko ZUŠ
12. a 15. ledna vystoupili žáci Základní umě-
lecké školy Moravská Třebová na koncertech 
v kostele v Třebařově a v klášterním kostele 
v Moravské Třebové. V průběhu února je možné 
vidět naše žáky například na předtančení taneč-
ního oboru na plese v Chornicích 4. února, tak-
též na Chronickém bále 18. února nebo na Pod-
večerech s múzami, které proběhnou 9., 16. a 23. 
února vždy v 17:30 hod. Devětačtyřicátý ročník 
soutěže a přehlídek žáků základních uměleckých 
škol byl v letošním školním roce vypsán pro šest 
studijních zaměření, kterými jsou: hra na klavír, 
hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru, sou-
těžní přehlídka pro dechové orchestry, jazzové 
soubory a ostatní orchestry a pro obor výtvarný. 
16. února proběhne v Základní umělecké škole 
Moravská Třebová školní kolo soutěže pro kyta-
ry, smyčcové nástroje a klavíry. Postupující žáci 
se zúčastní okresních kol, která se uskuteční dle 
jednotlivých studijních zaměření v následují-
cích termínech. Okresní kolo ve hře na housle 
se uskuteční 28. února v ZUŠ Jevíčko, ve hře 
na klavír 2. března v ZUŠ Moravská Třebová 
a ve hře na kytaru 22. února v ZUŠ Litomyšl. 
Všem našim žákům přejeme hodně úspěchů. Sr-
dečně Vás zveme na  pestré únorové akce a těší-
me se na Vás.                ZUŠ Moravská TřebováI ti nejmenší si vyzkoušeli ochranné vybavení pro skutečné hokejisty                             Foto: archív 
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Město Moravská Třebová zve občany na 

8. besedu s vedením města
Úterý 14. února 2017 
od 16:00 hodin
ve společenské místnosti 
Sociálních služeb Moravská Třebová, 
Svitavská 8 (přízemí hlavní budovy)

Kriminalita a veřejný         pořádek ve městě

Téma:

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

Usnesení z 60. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 9. 1. 2017 
od 16:00 hod v zasedací místnosti radnice

Rada města schvaluje:
2194/R/090117: předložený program schů-

ze rady města.
2195/R/090117: následující změny termínů 

plnění usnesení rady města:
- 1688/R/060616 z původního termínu 

31.12.2016 na nový termín 31.12.2017
- 1755/R/040716 z původního termínu 

31.12.2016 na nový termín 31.03.2017
- 1880/R/220816 z původního termínu 

31.12.2016 na nový termín 20.02.2017
- 1881/R/220816 z původního termínu 

31.12.2016 na nový termín 30.04.2017
- 1983/R/031016 z původního termínu 

31.12.2016 na nový termín 30.06.2017.
2196/R/090117: plán práce Komise památ-

kové péče rady města na rok 2017 v souladu 
s předloženým návrhem.

 Z: Miloslav Kužílek
2197/R/090117: poskytnutí dotace z roz-

počtu města v souladu s vnitřním předpisem 
č. 6/2015, Program pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Moravská Třebová, Regi-
onálnímu sdružení sportů Svitavy se sídlem 
Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, 
IČO: 00435805, ve výši 10.000 Kč, na za-
jištění organizace ankety o nejúspěšnějšího 
sportovce okresu Svitavy – Sportovec roku 
2016 v regionu Svitavy.

 Z: Dana Buriánková
2198/R/090117: uzavření veřejnoprávní 

smlouvy s Regionálním sdružením sportů 
Svitavy, se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 
568 02 Svitavy, IČO 00435805 o poskytnutí 
dotace ve výši 10.000 Kč na zajištění organi-
zace ankety o nejúspěšnějšího sportovce okre-
su Svitavy – Sportovec roku 2016 v regionu 
Svitavy, v souladu s předloženým vzorem.

 Z: Dana Buriánková
2199/R/090117: uzavření předložené 

smlouvy, předmětem které je odkoupení 4 
souborů grafik s tématikou města Moravské 
Třebové, s autorkou.

 Z: Jana Zemánková T: 20.01.2017
2200/R/090117: uzavření licenční smlouvy 

mezi městem Moravská Třebová a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky, 
IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11 - Chodov, předmětem které 
je poskytnutí přístupu do „Nálezové databáze 
ochrany přírody“, podle předloženého návrhu.

 Z: Pavel Báča
2201/R/090117: uzavření smlouvy o reali-

zaci přeložky distribučního zařízení v lokalitě 
Strážnického s firmou ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV-Podmok-
ly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, podle před-
loženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2202/R/090117: uzavření smlouvy o dílo 

mezi městem Moravská Třebová a firmou 
ŠINDLAR s. r. o., IČO: 26003236, se síd-
lem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králo-

vé, předmětem které je zpracovat aktuali-
zaci digitálního povodňového plánu města 
a ORP Moravská Třebová v rámci akce: 
„Protipovodňová opatření pro město Mo-
ravská Třebová“, podle předloženého návr-
hu.

 Z: Pavel Báča
2203/R/090117: uzavření Smlouvy o pod-

mínkách provedení stavby „Stezka pro chod-
ce a cyklisty ulice Olomoucká – I. etapa, 
Moravská Třebová“ s Pardubickým krajem 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, v souladu s před-
loženým návrhem.

 Z: Miroslav Netolický
2204/R/090117: uzavření Smlouvy o pod-

mínkách provedení stavby „Stezka pro chod-
ce a cyklisty ulice Olomoucká – I. etapa, Mo-
ravská Třebová“ s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 
00 Praha 4, IČO: 65993390, v souladu s před-
loženým návrhem.

 Z: Miroslav Netolický
2205/R/090117: výjimku z Pravidel rady 

města č. 7/2010, čl. 2, odst. 1., písm. b), tj. 
zaevidování žádosti držitelky členských práv 
k bytu, o přidělení městského bytu. 

 Z: Viera Mazalová
2206/R/090117: poskytnutí slevy na nájmu 

ve výši 50 % za pronájem nebytového prosto-
ru o výměře 100 m2 v objektu č. p. 35 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové, 
a to za období od 01.01.2017 do 31.03.2017.   

 Z: Viera Mazalová
2207/R/090117:  pronájem 2 částí pozemku 

parc. č. 641 v obci Moravská Třebová a ka-
tastrálním území Boršov u Moravské Třebo-
vé o výměrách 45 m2 a 71 m2 s tím, že část 
o výměře 45 m2 bude využívaná jako vjezd do 
garáže a výše pronájmu bude stanovená dle 
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 8 
a část pozemku o výměře 71 m2 bude pronají-
maná za účelem udržování pozemku sečením 
a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/050405, bod 4, což představu-
je částku 0,10 Kč/ m2/rok. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou. V nájemní smlouvě 
bude uvedeno, že v případě ukončení ná-
jemní smlouvy je nájemce povinen odstranit 
všechny stavby provedené na pronajímaných 
částech pozemku (oplocení, zpevnění vjezdu 
a pod.)  a zajistit, aby byly pozemky oseté trá-
vou.

 Z: Viera Mazalová
2208/R/090117: výpůjčku pozemku parc. 

č. 2258 o celkové výměře 228 m2, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, na 
ul. Olomoucké, za účelem údržby pozemku 
a umožnění vjezdu na pozemek. Výpůjčka 
bude uzavřená na dobu určitou, od data po-
depsaní smlouvy o výpůjčce do 31. prosince 
2022. 

 Z: Viera Mazalová

2209/R/090117: záměr prodeje části po-
zemku parc. č. 595/1 o výměře 4.400 m2, 
(jednalo by se cca o 160 m2), druh pozemku 
ostatní plocha  v  obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, Předměstí, ul. Bezručova.   

 Z: Viera Mazalová
Rada města souhlasí:
2210/R/090117: s ukončením Smlouvy 

o nájmu nebytových prostor č. 414 ze dne 
10.12.2015, uzavřené mezi Městem Moravská 
Třebová v zastoupení Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. a panem L. dohodou 
ke dni 28.02.2017.

 Z: Viera Mazalová
Rada města nesouhlasí:
2211/R/090117: s ubytováním na městské 

ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové. 

 Z: Viera Mazalová
2212/R/090117: s ubytováním na městské 

ubytovně na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské 
Třebové.

 Z: Viera Mazalová
Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města:
2213/R/090117: schválit prodej podílu 

ideálních 551/10000 stavební parcely č. 1117 
o výměře 477 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v obci a katastrálním  území 
Moravská Třebová, Předměstí na ul. Sluneč-
ní za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
13.700  Kč, kterou kupující uhradí před pod-
pisem kupní smlouvy.

 Z: Viera Mazalová
Rada města bere na vědomí:
2214/R/090117: předloženou informaci 

o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 
2215/R/090117: předložený zápis z jednání 

Komise životního prostředí rady města ze dne 
15.12.2016.

2216/R/090117: předloženou zprávu z jed-
nání Komise památkové péče rady města dne  
21.11.2016 a zprávu o činnosti Komise pa-
mátkové péče rady města za rok 2016.

2217/R/090117: předložený zápis z jednání 
komise rady města sociální, zdravotní a péče 
o děti konaného dne 29.11.2016.

2218/R/090117: předložený zápis z jednání 
komise rady města sociální, zdravotní a péče 
o děti konaného dne 13.12.2016.

2219/R/090117: zápis z jednání Samo-
správné komise Sušice ze dne 09.12.2016. 

2220/R/090117: předloženou zprávu, zpra-
covanou velitelem Městské policie Moravská 
Třebová, k připomínce občana přednesené 
na zasedání zastupitelstva města dne 28. 11. 
2016 ohledně bezpečnosti ve městě. 

V Moravské Třebové 9. 1. 2017
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

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

Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Atleti nepodceňují přípravu na první ligu
Atleti AMKT (muži) vybojovali historický 
úspěch: postup do 1. ligy. V ní budou mít v roční-
ku 2017 velmi zdatné a renomované soupeře: Hra-
dec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Spartu 
Praha či Ústí nad Labem. I proto jakkoli podcenit 
přípravu by bylo hazardem. Všichni se pustili do 
realizace svého snu s vervou a všemi množnými 
způsoby. Jedni běhají, druzí zvedají železo v po-
silovně, třetí trénují starty a rychlost v atletických 
halách. Došlo již i na testy v přípravě. Jedním 
z nich byl prosincový svitavský Štěpánský kros 
2016. Z třebovských atletů se nejlépe podařilo na 
8km trati Ondřeji Svobodovi (2. místo) a Jarosla-
vu Matuškovi (7. místo). Formu testoval už i náš 
nejrychlejší sprinter Jaroslav Žouželka, který 

Program činnosti  
Klubu českých turistů

4. 2. Účast na DP Opatovické šmajd – tra-
sy 6-50 km. Start: Velké Opatovice, soko-
lovna (u autobusového nádraží), pořadatel: 
KČT Malá Haná V. Opatovice. Doprava 
individuální (os. auta) - sraz přihlášených 
v 8 hod. Zajišťuje: P. Harašta 
8. 2. Schůze oddílu turistiky v klubov-
ně KČT od 18 hod. Upřesnění programu 
na měsíc březen, zahájení příprav na DP 
Vandr skrz M. Hanó.
11. 2. Pěší výlet Z České Třebové do 
Lanškrouna. Délka trasy 16 km. Sraz zá-
jemců na vlakovém nádraží v 6:20 hod. Ná-
vrat linkovým autobusem v 15:28 hod. (od-
jezd z Lanškrouna v 14:38 hod.). Zajišťuje: 
H. Kopřivová
26. 2. Výlet do okolí Mor. Třebové s tu-
risty z Velkých Opatovic. Trasa i sraz bude 
upřesněn na únorové schůzce. Prosba: Žá-
dáme ty, kteří mají diplomy, fotky, medai-
le atd. z prvních ročníků vandru, zda by je 
zapůjčili na plánovanou výstavu k historii 
pochodu. Do konce února je můžete dát 
J. Schneeweissovi, ul. Palackého 26, pří-
padně je přinést do klubovny KČT na Pia-
ristické ul., vždy v pátek od 16. do 17. ho-
din. Děkujeme. Dílčí upřesnění na měsíční 
schůzce nebo internetových stránkách od-
boru: www.kctmt.webnode.cz

se umístil na 8. místě v čase 7:19 s na akademic-
kém mistrovství. Také naše dorostenecká mládež 
nezahálí a nabírá zkušenosti na halových závo-
dech. V lednu pokračovala příprava účastí v ha-
lových turnajích, kde se dostali ke slovu i zástup-
ci technických disciplín. V únoru se atleti nadále 
budou držet svých tréninkových plánů, kdy třeba 
vytrvalci naběhají okolo 70 km týdně a sprinte-
ři masírují své hamstrinky na krátkých úsecích 
a v posilovně. Společně pak přípravu prokládají 
bazénem a pátečními tréninky v tělocvičně míst-
ního GMT, kde apelují zejména na silovou pří-
pravu. Trénink berou tedy zodpovědně, aby hájili 
čest Moravské Třebové mezi atletickými velmo-
cemi co možná nejlépe.                                        (mat)

Třebovští cyklisté mají opět smělé plány i cíle
Kola mají místa v životě člověka nesporný 
a nezastupitelný význam. Jejich využívání zvy-
šuje kondici jezdců, přináší jim zážitky, zábavu 
a sociální soudržnost. Každoroční rituál otevře-
ní cyklistického roku nechyběl ani v Moravské 
Třebové. Vstoupil už do 21. ročníku, přičemž 
tentokráte jeho tradice pokračuje zásluhou Bi-
ker Team BT 2000. Bicykly osedlala 1. ledna 
třicítka nadšenců, kteří symbolicky přivítali 
rok 2017, rok oslav 760. výročí založení města, 
jemuž určitě přispějí cyklisté svými zdařilými 
akcemi. Ve slunečném odpoledni zvolili jed-
nodušší trať po hřebenu Hřebečského masívu 
do Nové Vsi a zpět (25 km) a užili si skvělou 

atmosféru. „Rozhodně nepovažujeme tuto oblí-
benou akci za pouhou atrakci. Při ní vznikají, 
objevují se nové nápady, jak cyklistice dát nový 
impuls, jak a čím zpestřit její oblibu,“ prozra-
dil šéf BT 2000 Vladimír Dokoupil. BT 2000 
plánuje pravidelně týdenní projížďky svých 
členů (viz.www.BT 2000.cz). Podle slov před-
sedy CK Slovan M. Mičky je opět připravován 
seriál Cykloman. Jeho formát včetně termínů 
(začátek v dubnu) bude znám později. Ve hře 
jsou i další už zavedené projekty Moravskotře-
bovský cyklomaraton, spolupráce s jevíčským 
Závodem míru mládeže (Grad Prix Matoušek), 
případně další (Amper Cup).                       (mt)

Úspěšní regionální sportovci
Do již devátého ročníku „srovnávání“ (byť to je 
vždy relativní) se nominovalo z Moravské Třebo-
vé 21 jednotlivců či kolektivů. Samozřejmě v ně-
kterých kategoriích (z 10) byli jiní zřetelnější, 
nicméně třebovští dosáhli úspěchu dosud nevída-
ného - na oceněné pozice (1.-5. místo, event. bez 
pořadí) se jich dostalo celkem 13! Primát získali 
Markéta Hájková (cyklistika, dorost), AKMT (at-
letika-muži ), Daniel Mačát (trenér) a Tomáš Bur-
da (handicap). Druhá místa si osvojili hokejisté 
HC Slovan. Třetí místo připadlo Haně Hájkové 
(atletika, žáci), Zdeňku Ošťádalovi (motosport, 

dorost), a Gabriele Daulové (trenér). Na oceně-
ných místech se dále ocitli: Václav Mačát (trav-
ní lyžování, dorost), František Přidal (střelectví, 
dorost), Kolouch (travní lyžování, dospělí) se 
stal vítězem ankety Deníku, L. König (cyklista) 
nejlepším krajánkem. Slavnostní večer spojený 
s vyhlášením všech delegovaných sportovců se 
uskutečnil opět v Poličce. Kvalitní doprovodný 
program nadchnul naplněný Tylův dům. Řada 
z místních nominantů jistě zasáhne do „hry“ také 
v městské verzi ankety. Bližší informace přinesl 
Svitavský deník 28. ledna 2017.                      (mt)

Víte, co je drifting?
Čas minoritních a adrenalinových sportů nade-
šel. Nejen fotbal, hokej, volejbal, gymnastika, 
cyklistika. Nově mezi námi zapouští kořeny kor-
fbal, florbal, kin-ball, cyklokros, downhill, kar-
ting, drifting aj. V tom posledně jmenovaném 
je mistrem České republiky blízký spoluobčan 
Michal Kvapil z Dětřichova u Moravské Třebo-
vé. Drifting je jednou z odnoží automobilové-
ho sportu - představuje jízdu v řízeném smyku 
na vytyčené trase. K tomu je potřeba silný auto-
mobil se zadní hnanou nápravou a hlavně výbor-
né schopnosti řidiče při ovládání smyku. Michal 
se zúčastňuje českého šampionátu v kategorii 
Street (určena pro začátečníky se slabšími vozy). 
Jestliže v minulých sezonách sbíral převážně 
zkušenosti, tu poslední (2016) lze bezesporu 
označit za zlomovou v jeho závodnické kariéře. 
Během roku se svým týmem 4Fun Motorsport 
absolvoval pět závodů v ČR, dva v Německu 
a po jednom na Slovensku a v Polsku. Kromě 
jednoho závodu pokaždé stál na stupních vítězů. 
Byl třikrát třetí, jednou druhý a třikrát na stupni 
nejvyšším. Jednalo se o jarní a podzimní závod 
na okruhu v Sosnové u České Lípy a na posled-
ním závodě šampionátu na slavném německém 
okruhu Nürburgring. Třešničkou na pomyslném 
dortu bylo i vyhlášení Kvapila nejlepším drifte-
rem začátečníkem německými pořadateli závo-
du. Toto vítězství bylo nesmírně důležité, neboť 
rozhodlo o tom, kdo se stane mistrem České re-
publiky pro rok 2016. O pouhý jeden bod se jim 
stal právě Michal Kvapil. Následující sezonu 
bude absolvovat v nejvyšší kategorii PRO. Právě 
probíhá údržba a zlepšování vlastností automo-
bilu pro lepší konkurenceschopnost. Bližší infor-
mace na Facebook/4FUN Motorsport.       (4fun)

Konec roku s ledovým 
zážitkem – dobrovolně 

a s nadšením
Potápěčský klub Medůza uskutečnil 30. 12. 
2016 svůj poslední loňský ponor, tradičně 
v lomu v Březině. Přijelo nás na rozdíl od 
jiných let méně, protože kluky z „Olomóca“ 
skolila chřipka. Mrzlo, až praštělo, a tak nás 
čekala kompletně zamrzlá hladina. U schodů 
jsme vysekali díru a tři ledoví muži se zanoři-
li pod ledový příkrov. Po 30 minutách se bez-
pečně vynořili a pak jsme odjeli na společný 
oběd do Městečka Trnávky, kde jsme rozmrz-
li při dobrém jídle. Do dalšího období naší 
činnosti a existence rádi uvítáme v našich řa-
dách nové zájemce o potápění. Nabízíme zku-
šenosti v potápění u nás i v zahraničí a dob-
rou partu. Více o činnosti klubu je na našich 
webových stránkách. 

Hezký nový rok přeje www.meduzamt.cz.

ESPIRAL rozjíždí 
novou sezónu 

Mažoretková a twirlingová skupina Espiral 
Moravská Třebová začala novou soutěžní se-
zónu podzimními twirlingovými soutěžemi 
v Liberci a v Lomnici nad Popelkou. V součas-
né době děvčata soutěží s 8 twirlingovými se-
stavami a z obou soutěží se jim podařilo přivést 
po úžasných 7 medailích. Vzhledem k tomu, že 
děvčata s twirlingem začala teprve v loňském 
roce, je to obrovský úspěch. V jarním období 
začínají soutěže v mažoretkových choreografi-
ích, kde bude mít naše skupina i širší zastoupe-
ní od dětské kategorie až po seniorky. Věřím, 
že nás budou naši příznivci nadále podporovat, 
za což všem děkujeme a věřím, že budete moci 
sledovat i naše úspěchy. Rádi mezi sebou přiví-
táme i nové sportovce již od pěti let věku, kteří 
by se chtěli naučit mnoho nových věcí z gym-
nastiky, tance a zajímavé práce s twirlingovou 
hůlkou.                          Jitka a Andrea Štolovy
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Sportovní únor
Volejbal
18. 2. 10:00 a 13:00 Slovan M.Třebová - 
TJ Energetik Chvaletice

Hokej Play-of 
1. ČF 5. 2. 17:00 HC Slovan - HC Chrudim 
Aktualizované soutěže a termíny sledujte 
na: http://pardubickykraj.cslh.cz/                (mt)

Protažení stop běžkaře potěšilo
Poděkování všem, kteří pohotově zare-
agovali na nenadálou sněhovou nadílku 
z počátku ledna 2017, která zůstala i do 
dalších dnů, a připravili všem vyznava-
čům běžeckého lyžování vynikající úpra-
vu lyžařských stop v okolí Moravské Tře-
bové, což nemá v našem regionu obdoby.

        L. Schneider, foto Jan Vojta

Moravská Třebová – hlavní město sportu západní Moravy

Hokejisté znovu na medailové cestě

Futsalisté získávají úspěchy i zkušenosti

Kdo nevěří, nechť se koukne na mapu a do spor-
tovního servisu. Srovnatelná města Svitavy, Li-
tomyšl, Polička, Česká Třebová i Lanškroun leží 
v Čechách, oproti moravskému Jevíčku má naše 
město přece jen náskok. Takže titulek nelže. Pod-
mínky komunálního sportování volného času se 
neustále zlepšují, na čemž má zásluhu aktivita TJ 
Slovan a MěÚ. Přibývají sportoviště, jejich využi-

V prosinci, po Vánocích a též v lednu pokračova-
la druhá část KLM. Nejlepší šestka týmů se stře-
tla dvoukolově mezi sebou o co nejlepší pozici 
pro vyřazovací play-off. Dlužno dodat, že tře-
bovští hokejisté si vedli velmi zdařile a již nyní 
(při uzávěrce MTZ 16. l.) lze říci, že vstoupí do 
rozhodující části nejhůře ze třetího místa. Cílem 
je, však být lepší. Při spanilé jízdě na úvod roku 
2017 HC Slovan zdolal své největší rivaly (Cho-
ceň 10:3 a 7:1), Č. Třebovou 8:1, 2:4, Hlinsko 
8:4, 5:2, Chrudim 6:2. Pouhý bod smolně přivezl 
ze Světlé (5:6pp). Průběžná tabulka: 3. místo 26- 
18 - 1 - 3 - 5 150:94 59 bodů. Play off začíná HC 
Slovan doma 5. února. Koho jim rozpis přisoudí, 
bude zřejmé až na konci ledna. Každopádně ně-
kdo z týmů Hlinsko, Chrudim, Chotěboř, Lito-
myšl, Havl. Brod.
Do závěrečné fáze vstoupily i další týmy 
ve svých ligách. Vede se jim střídavě - dorost 
v KLD se pohybuje v závěru tabulky (11. místo 
13 - 3 - 0 - 0 - 2 37:106 9 bodů). Slušnou úrov-
ní se vyznačují žáci v KLŽ, co potvrzují mladší 
svým druhým místem. Žáci již získali slušnou 
úroveň, kterou potvrzují mladší (4. místo 22 - 12 
- 0 - 10 - 193:120 24 bodů), obdobně jejich starší 

Další turnaje absolvovala dvojice týmů Šakalího 
hněvu - futsalistů TJ Slovan ve svých soutěžích. 
Dosažené výsledky byly rozdílné - odpovídaly 
zkušenostem, síle soupeřů i nasazení hráčů. VPS 
Novabrik Polička - Šakalí hněv M. Třebová 5:2 
(2:0), SMR Plus Zlín - Šakalí hněv M. Třebová 
5:2 (1:0), FK Adria Dobříč - Šakalí hněv Mo-
ravská Třebová 7:7 (3:5), Bombarďáci Větřní - 
Šakalí hněv Moravská Třebová 0:5 (0:1). V do-
mácím mohelnickém turnaji hostili šakalové dva 

telnost pro amatérské sportování i rekreační zapo-
jení občanů je značná. Rozvíjejí se sportovní akce 
jednorázové (Dětřichovský memoriál, Vandr skrz 
Maló Hanó, Cykloman), stejně jako dlouhodoběj-
ší soutěže. A výsledky tomu odpovídají (to jsme 
naznačili v lednovém čísle MTZ). Odrazem to-
hoto stěžejního faktu se stávají sportovní ankety. 
Za rok 2016 do okresní ankety Sportovec regionu 

kolegové (2. místo 21 - 12 - 3 - 6 - 124:89 27 
bodů). V oblastní soutěži Ústecka si slovanisté 
pojistili 4. místo pro nasazení do play-off. Zda 
budou stačit v další fázi na rezervy Chocně a Li-
tomyšle se uvidí. V každém případě zisk bron-
zového stupínku je reálný.                            (mt)

nejlepší týmy soutěže. Zisk bodů by býval byl 
překvapením, nakonec k nim třebovští neměli 
vůbec daleko. S oběma týmy prohráli nejtěsněj-
ším způsobem a hodně smolně. ŠH M. Třebová 
- Chemcomex Praha 1:2 (1:2), ŠH M. Třebová - 
Sparta Praha 0:1 (0:0). Poslední turnaj základní 
části pořádali opět šakalové, tentokráte v Lito-
myšli a dlužno dodat, že byl pro ně úspěšný. Ví-
tězství nad Poličkou a zisk čtyř bodů jim zajistil 
celkové 7. místo (12 bodů) a play-off ve Zlíně 

proti stávajícímu mistru.
ŠH M. Třebová – SICO Jilemnice 
2:2 (1:0). Branky: Okrouhlý, Němec; 
ŠH M.Třebová – VPS Polička 4:3 
(1:2). Branky: Okrouhlý 2, Murin 2.
Východočeská liga - zde „válčí“ re-
zerva ŠH. Její výsledky jsou jako 
na houpačce, zřetelně se tu projevu-
je nezkušenost mladých hráčů. Bu-
kvice V. Mýto - Šakalí hněv B 2:1, 
Zanzibar Lanškroun - Šakalí hněv B 
2:1, Polička - Šakalí hněv B 2:1, ŠH 
B - Družba Vysoké Mýto 2:1, ŠH B 
- Dolní Újezd 5:0 kont., ŠH B - PS 
Lanškroun 2:2, ŠH B - Dolní Újezd 
5:1, ŠH B - Tisako Tisová 0:4, ŠH B 
- Bukvice V. Mýto 3:4.                (mt)

Šachy
Šachisté mají za sebou pět kol nového soutěž-
ního ročníku. Po sestupu bojují v KP II. třídy 
a jejich cíl je zřejmý: brzký návrat do vyšší 
třídy (KP I.). Ten se jim zatím daří naplňovat: 
skupina zkušených hráčů (Urbášek, Meleshko, 
Grepl, Sojma, Chvojka, Endl, Pavlíček, Dvo-
řák, příp. jiní) dlouho neměla přemožitele, stalo 
se tak až v šestém kole, kdy je na čele vystřídal 
Vamberk.
Z výsledků:
Slovan M. Třebová - Horní Čermná 6,5:1,5
Kunvald - Slovan M. Třebová 0:8
Slovan M. Třebová - Polička C 6,5:1,5
Svitavy B - Slovan M. Třebová 2,5:5,5
Slovan M. Třebová - Ústí n/O. C 4,5:3,5
Slovan M. Třebová - Vamberk 2,5:5,5          (mt)

Ženy pod sítí
Moravskotřebovské volejbalistky začaly svou 
jízdu v KP I. lépe, než v tuto chvíli naznačuje 
jejich postavení v tabulce. Ukazuje se, o kolik se 
týmy, s nimiž se před pár lety naše hráčky střetá-
valy v KP II., naši ženám se vzdálily.
Slovan M. Třebová - Sokol Letovice 1:3 (-17,-
13,9,-13)
Slovan M. Třebová - Sokol Letovice 0:3 (-24,-
22,-20)
Slovan M. Třebová - VO TJ Lanškroun 0:3 (-19,-
7,-17)
Slovan M. Třebová - VO TJ Lanškroun 0:3 (-11,-
11,-20)
Průběžná tabulka: 9. místo 13 - 0 - 2 - 3 - 11 
17:46 7 bodů
Pesimismus však není na místě. Během předcho-
zích tří let vykrystalizovala nová parta začínajících 
volejbalistek pod vedením manželů Adamových. 
Jedná se o ročníky od 2001 do 2008, tedy příprav-
ky, mladších a starších žaček. „Hrajeme všech-
ny dostupné soutěže, trojkový volejbal a barevný 
minivolejbal, mladší žačky Olomouckého kraje, 
starší žačky Pardubického a Olomouckého kraje 
a Český pohár starších žákyň. Ve všech kategori-
ích hrajeme o soutěž výš, tak, aby hráčky nasbí-
raly co nejvíce zkušeností se staršími soupeřkami. 
Výsledky očekáváme od roku 2017, kde by měla 
děvčata tuto porci zápasů, zabírajících všech-
ny víkendy v soutěžním období, zúročit.“   (ra)

bylo zařazeno 21 subjektů (oddíly/jednotlivci), 
jejichž úspěch je zmiňován na jiném místě. Tři-
náctka vyhodnocených znovu potvrzuje opráv-
něnost titulku a pozici v regionu. Získanou poctu 
bude potřebné také v roce 2017 naplnit.      (mt)

Futsalový tým třebovských šelem                       Foto: archív 


