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Vychází v Moravské Třebové 1. září 2017

Městská policie dohlíží na náš pořádek a bezpečí už
pětadvacet let. Slouží jí k tomu stále sofistikovanější technika
Čtvrt století ve městě pomáhá řešit nejrůznější
problémy s občanským soužitím a bezpečností,
počínající delikty, nebo třeba případy ohrožení
zvířat Městská policie Moravská Třebová. Působit u nás začala právě v září před pětadvaceti lety.
Jak šel čas s místy a lidmi
Městská policie působí na katastrálním území
města Moravská Třebová od roku 1992. Byla
zřízena vyhláškou vydanou na základě zákona
ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 28. 1. 1992 a nabyla účinnosti dnem
23. 9. 1992. Podle údajů poskytnutých současným velitelem Radovanem Zobačem byli první
zaměstnanci přijati v roce 1992 a z počátku pracovali jako pověření zaměstnanci obce. V září
roku 1992 úspěšně složili zkoušky před komisí
ministerstva vnitra a od té doby se datuje činnost strážníků v Moravské Třebové: „Vystřídali

Vážení čtenáři
Moravskotřebovského
zpravodaje,
k prvnímu září opouštím funkci tiskové
mluvčí města a zářijovým číslem zpravodaje se tak s Vámi
loučím také z pozice
šéfredaktorky. Chci
při této příležitosti
poděkovat všem externím přispěvatelům,
s nimiž jsme byli po více než pět let v kontaktu, za pochopení požadavků na podobu
jejich příspěvků a ochotu při kompletaci
všech společných vydání, spolupracovníkům z redakční rady za poklidnou a přátelskou atmosféru, v níž se nesly jednotlivé pracovní schůzky. Přeji Vám, kteří jste
zpravodaj považovali v posledních letech
za hodnotný a přínosný zdroj informací o městě a jeho mnohotvárném životě,
aby tento pocit trval i nadále, těm méně
spokojeným, aby pod novým šéfredaktorským vedením našli v následujících číslech - možná i v pozměněném formátu - to,
čeho se jim nedostávalo doposud. Vašemu
krásnému městu pak aktivní, schopné, činorodé, cílevědomé obyvatele, kteří budou
pracovat nezištně a bez nevraživosti vůči
názorově se odlišujícím kolegům v městských strukturách na jeho dlouhodobém
rozvoji.
Mgr. Bc. Dagmar Zouharová

jsme čtyři služebny,“ říká Radovan Zobač, který
k městským strážníkům přišel v roce 2002, i on
tedy slaví půlkulaté, patnácté výročí svého působení: „První kancelář byla na radnici na náměstí
TGM, dva roky jsme sloužili v objektu v Brněnské
ulici, další desetiletí jsme strávili v Zahradnické
a devátým rokem už fungujeme v současném objektu v ulici Komenského.“ V lednu 2018 to bude
deset let, kdy v opraveném a pro potřeby MěP
uzpůsobeném domě v sousedství správy městských nemovitostí vykonávají třebovští strážníci
mimo jiné také vizuální dozor nad děním v třebovských ulicích.
Technika jako pomocník
Z počátku bez vozidla se zapůjčenou škodovkou
120 z městského úřadu fungovali zaměstnanci
městské policie, až přes užívání několika aut z výroby zejména koncernu Škoda přešli v roce 2014
k renaultovské Dacii Duster. S tou vyjíždějí na za-

volání občanů, stejně jako s ní podnikají jízdy po
problémových lokalitách. Kromě fyzických kontrol však ve stále větší míře a zejména ve stále vyšší kvalitě monitorují dění v katastru města a jeho
částí prostřednictvím dohlížecího kamerového
systému (MKDS). Ten začal fungovat s prvními
dvěma kamerami v roce 2004, v současnosti se
rozrostl do dvanácti kamerových bodů, na nichž
je instalováno dohromady šestnáct kamer. V letošním rozpočtu jsou přitom vyhrazeny potřebné prostředky na zakoupení dalšího elektronického oka
do Olomoucké ulice na monitoring dění v křižovatce s Lanškrounskou, a dále se uvažuje o zřízení sloupu s kamerovou instalací v areálu Knížecí
louky. „Letos nám dosloužil server kamerového
systému, který byl nahrazen novým, moderním zařízením,“ informuje velitel městské policie a dodává: „To je schopno zajistit obsluhu až třiceti
Pokračování na straně 2

Investiční akce plní strategii koordinace
prací správců sítí a majitele komunikace
Nově vyměněné sítě (voda, plyn, kanalizace)
a finální povrch komunikace byly předány v polovině srpna v úseku ulice Svitavská cca za budovu penzionu pro seniory. Na řadě je další úsek
s koncem při průmyslové zóně Západ. Investorem
prací na sítích jsou jejich správci - Skupinový vodovod MTJ, innogy, s. r. o., a VHOS, a. s., výstavbu povrchu komunikace hradí město Moravská Třebová.
Do silnic se po léta nesáhne
Propojení investic souvisí se strategií města slo-

ženou ze dvou základních předpokladů: koordinovat opravy komunikací v ulicích s opravami
a rekonstrukcemi sítí. Povedlo se to již vloni
v ulicích Jevíčská a Garážní, letos následují ulice Čapkova, která by měla být ve finální úpravě
do konce letošního roku, a ulice Svitavská. V harmonogramu dalších městských tepen se počítá
nakonec s ulicí Brněnskou. Mezi tím je v plánu
druhá část úprav Svitavské poté, kdy správce kanalizačního řadu otevře a zrekonstruuje kanalizaPokračování na straně 2

Vernisáží výstavy Moravské Athény se ve středu 23. 8. 2017 prezentovala Moravská Třebová
v Praze. Výstava se koná pod záštitou senátora Radko Martínka ve Valdštejnském paláci na Malé
Straně a mapuje ducha doby renesančního města Moravské Třebové na vrcholu slávy a věhlasu
za vlády Ladislava Velena ze Žerotína. Výstava potrvá do 15. října letošního roku
Foto: archív
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Dokončení ze strany 1
kamer, je tedy dimenzováno na rozšíření MKDS
o desítky dalších kamer, což je aktuálně omezeno
pouze nutností zajištění přenosu dat skrze pozemní optické kabely, neboť vzdušný prostor pro přenos dat už v třebovské kotlině ubývá.“ Trendem
budoucnosti MKDS je přitom kombinace stacionárních kamer s různými objektivy nastavenými
na jeden bod sledování s otočnými kamerami vysokého rozlišení, které fungují dle nastavení operátora v síti zaměřovaných bodů dle potřeby aktuálních situací.
Lidský potenciál – roste a specializuje se
Z původního počtu pěti a průběžných sedmi osmi
lidí se kádr MěP pomalu rozrostl k dnešním dvanácti strážníkům plus velitel. Těch se za čtvrt sto-

letí existence služby pro moravskotřebovské občany vystřídalo pět. Minulý, který ještě z paměti
Třebovanů nevymizel, byl Karel Bláha, nastoupivší k městské policii v roce 2002, stejně jako jeho
následovník, velitel MěP od roku 2016, Radovan
Zobač. Z personálních informací je však zajímavá
ještě otázka angažmá pracovníků k obsluze kamerového systému. Ty se podařilo zajistit na výkon
pozice ve spolupráci s Úřadem práce a fungují
na služebně coby spojka mezi monitory a živými
strážníky v terénu. Dohlížecí služba tak při sledování výstupů z kamer svým lidem v ulicích hlásí,
kam by měli zaměřit svoji pozornost, kde na monitorech vidí závažnější či trvalejší problém s pořádkem a bezpečností. Slouží zejména o pátečních
a sobotních nocích, ale fakultativně i v týdnu. Te-

rénní práce a reakce na hlášení obyvatel se v běžném režimu městské policie vyznačuje zejména
řešením dopravních přestupků jako je především
špatné parkování, sekundují sousedské spory či
potyčky mezi občany a porušování nočního klidu.
K tomu paradoxně vůbec nedochází výhradně o víkendu: „Jsou víkendy, kdy je na tuto exponovanou
dobu přijato pár hlášení, a naproti tomu v jediném
dni pracovního týdne jich je třeba stejný počet,“
překvapuje líčením podoby služeb velitel městské
policie Radovan Zobač.
Za práci, kterou městská policie v Moravské Třebové vykonává, byli velitel i jeho podřízení u příležitosti pětadvaceti let existence této pořádkové
složky letos v létě oceněni starostou města Milošem
Izákem.
Dagmar Zouharová

Dokončení ze strany 1
ci. Na aktuální úsek v bodě „u Moravy“ pak naváže
Pardubickým krajem připravená akce generální rekonstrukce ulic Komenského a Lanškrounské. Zde
by měl být podle aktuální dohody s Pardubickým
krajem (PuK) a Správou a údržbou silnic PuK spraven úsek po přejezd za Sušicemi v délce cca dva
kilometry. Akce rekonstrukce Lanškrounské ulice
by měla být výměnou kanalizace zahájena na jaře
příštího roku.
Cyklisté do budoucna chráněni
Stejně jako je tomu již ve Svitavské ulici, i v posledním jmenovaném úseku se počítá s vyznačením
jízdních pruhů pro cyklisty. Na rozdíl od ohraničení
ve Svitavské budou od části komunikace odděleny přerušovanou bílou čarou, která značí, že motorové vozidlo do prostoru může vjet, nesmí však
ohrozit cyklisty. Toto řešení je zvoleno kvůli malé
šířce komunikace a dle informací vedoucího odboru rozvoje města Miroslava Netolického je možné
na základě nového zákona o pozemních komunikacích: „Červené pruhy ve Svitavské ulici oddělené
od zbytku silnice plnou bílou čarou říkají řidičům
motorových vozidel, že zde není přípustné zastavení
a jakýkoliv jiný pohyb vozidel vyjma kol cyklistů.
Upřednostňují tak právo cyklistů na bezpečný po-

hyb, pruhy se však samozřejmě mohou příčně přejíždět, opět s ohledem na cyklisty - řidiči je nesmějí
ani ohrozit, ani omezit. V úseku Sušic není možno
takto prostorově velkorysou úpravu provést, proto
bude přikročeno ke kompromisnímu řešení vyznačení cyklopruhu s možností pohybu motorových vozidel.“ Vedoucí odboru rozvoje města formuluje důvody nových opatření v třebovské dopravě: „Městu
jde o zrovnoprávnění jednotlivých druhů dopravy
kvůli zvýšení bezpečnosti účastníků provozu,“ připomíná před časem zpracovanou cyklokoncepci,
která obsahuje mimo jiné doporučení cyklopruhů
a cyklostezek na základě rozboru intenzity dopravy.
Jen v roce 2017 město investuje do oprav komunikací 25 milionů. Stále žádaným typem komunikace, který ale citelně chybí a po němž volají jak
rekreační cyklisté, tak obyvatelé sousedních obcí,
jsou cyklostezky. Podle vyjádření místostarosty
a předsedy výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj Václava Mačáta závisí cyklostezka do
sousedního Starého Města na rychlosti dokončení
procesu komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
v katastru obce. V plánech KPÚ jsou už vyhrazeny pozemky, kudy by cyklostezka s napojením cca
u přejezdu za Sušicemi měla ze Třebové do Starého
Města vést. „Cyklisté a chodci budou mít v nejbliž-

ší budoucnosti zajištěn bezpečný pohyb na všech
hlavních komunikacích a ve finále budou spokojeni
i motoristé, protože komunikace budou opraveny,“
doplňuje Miroslav Netolický, podle kterého je stezka do Starého Města spolu s cyklostezkou do Útěchova i v prioritách svazku obcí Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Dagmar Zouharová

Přehled dopravních investic
Cyklostezky
Cyklostezka podél silnice III/36825, M. Třebová, Jevíčská
Cyklostezka Brněnská - Gorazdova, M. Třebová
Celkem
Stezky pro pěší a cyklisty
Stezka pro chodce a cyklisty podél II/368, M. Třebová
Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa,
Moravská Třebová *
Celkem
Chodníky
Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, M. Třebová
Oprava chodníku podél silnice II/368 ulice Lanškrounská,
Moravská Třebová
Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice,
Moravská Třebová *
Celkem
* zahájení realizace 2017, výše dotace je předpoklad

Délka
vm

Realizační
náklady

Příspěvek
SFDI

338
683
1021

664 619 Kč
2 250 240 Kč
2 914 859 Kč

504 000 Kč
1 588 000 Kč
2 092 000 Kč

693
746

4 245 169 Kč
7 338 562 Kč

2 688 349 Kč
5 897 000 Kč

1439

11 583 731 Kč

8 585 349 Kč

403
438

1 434 722 Kč
2 483 734 Kč

1 127 999 Kč
1 924 000 Kč

1277

8 222 913 Kč

4 317 000 Kč

2118

12 141 369 Kč

7 368 999 Kč

Bezpečnostní řetízky
Od letošního července se začaly instalovat slibované bezpečnostní řetízky pro seniory a zdravotně
hendikepované. Montáž se téměř rok zdržela z důvodu nemoci organizátorky akce Hany Navrátilové,
koordinátorky prevence kriminality. „Všichni zájemci, zapsaní od minulého roku v seznamu, budou
postupně uspokojováni. Prosíme o trpělivost, na nikoho nezapomeneme. Další noví zájemci o bezpeč-

nostní řetízky, budou zapsáni do seznamu. Na ně přijde řada poté, kdy budou vyřízeny žádosti zájemců
z minulého roku,“ dodává organizátorka projektu.
V případě zájmu o instalaci řetízků je možné obracet se na koordinátorku prevence kriminality Hanu
Navrátilovou, tel. 461 353 050, 731 131 261, e-mail:
hnavratilova@mtrebova.cz
Hana Navrátilová,
koordinátorka prevence kriminality

K dětské nemocnici
O nezařazení budovy bývalého oddělení dětské
nemocnice do seznamu kulturních památek ČR
rozhodlo počátkem srpna ministerstvo kultury.
Město by tak mohlo přikročit k demolici objektu.
Ministerstvo zahájilo řízení o posouzení budovy
na základě podnětu třebovského občana, kterým
protestoval proti rozhodnutí zastupitelstva Moravské Třebové budovu zbourat. To se mělo stát
už vloni na podzim, práce však byly do rozhodnutí MK ČR zastaveny. Vloni byl objekt pouze
vyčištěn od ohořelých věcí a poničeného vybavení - lina, opadané kusy zdiva atp. Do konstrukcí se nijak nezasahovalo. To bude možné až po
vydání demoličního výměru či souhlasu s demolicí od stavebního úřadu. Poté nastoupí demoliční
firma, což se předpokládá v polovině září 2017.
Letos bude demolice dokončena.
(zr)

Přehlídka zaměstnavatelů 2017
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách
pořádá za účasti vybraných zaměstnavatelů okresu
Svitavy v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku zaměstnavatelů 2017. Přehlídka
se koná v úterý 19. září, pro veřejnost v době od
10:00 do 17:00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika). Srdečně zveme uchazeče a zájemce o zaměstnání, také osoby
se zdravotním postižením, žáky, rodiče a všechny,
kteří chtějí získat přehled o aktuální situaci na trhu
práce a nabídce zaměstnání v našem regionu. (zr)

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2017 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 212
občanů ČR. Během měsíce července se do
Moravské Třebové přihlásilo 21 občanů,
odstěhovalo 40 obyvatel, zemřelo 7 občanů a narodilo se 9 dětí. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské
Třebové hlášeno 118 cizinců s povolením
k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 7.
2017 evidováno 10 330 obyvatel.
(zr)
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Už za měsíc startuje Recyklojízda, Moravská Třebová
bude třináctou zastávkou
Město Moravská Třebová
se stane třináctou zastávkou
týmu Recyklojízda 2017, který se v září chystá projet Českou republiku od
západu na východ, aby podpořil třídění a recyklaci baterií. Do Moravské Třebové tým na elektrokolech dorazí v pondělí 11. září odpoledne. Na
náměstí T. G. Masaryka bude mít od 15 hodin
info stánek, kde se návštěvníci dozvědí více o recyklaci baterií a domů si mohou odnést krabičku
ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti.
Po setkání se zástupci města Moravská Třebová
tým vyrazí směr Mohelnice. Projekt organizuje nezisková společnost ECOBAT a informace
o něm jsou k dispozici na www.ecobat.cz nebo
na facebookovém profilu Recyklojízda 2017.
Tříčlenný tým si dal za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí v úterý 5. září
z Aše a končí 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má třiadvacet
zastávek v českých a moravských
městech. Navštěvovat bude
především městské a obecní úřady a do některých škol
zavítá se vzdělávacím programem Recyklace hrou. Potkávat s lidmi se bude na náměstích, v parcích i kdekoliv po trase.
Recyklojízda je koncipována jako
otevřený projekt a zapojit se do něj
může kdokoliv. Princip je jednoduchý.
Kdekoliv po trase se mohou lidé připojovat a kus cesty s týmem Recyklojízdy zdolat.
Vítáni jsou lidé nejen na elektrokolech, ale i na
běžných kolech, koloběžkách nebo zdatní běžci.
„Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se
někomu mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná
místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím

životní prostředí,“ říká Eva Gallatová, která je
členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje
neziskovou společnost ECOBAT. Ta v České republice již 15 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií. Projektem Recyklojízda
také ECOBAT podporuje Evropský den recyklace baterií, který připadá na 9. září.
Připojit se mohou i lidé v Moravské Třebové
a okolí
Zapojit do projektu Recyklojízda se mohou
i lidé v Moravské Třebové a okolí, a to hned dvěma způsoby. Jednak tím, že na sběrná místa přinesou použité baterie. „A pak je tu druhá možnost. Jednoduše vezmou kolo, elektrokolo nebo
třeba koloběžku a zdolají pár kilometrů společně
s námi a podpoří tím dobrou věc. Zveme všechny
nadšence – jednotlivce i celé kolektivy – kamarády, organizace, školy, školky, ale třeba i firemní týmy, aby se k nám na kus cesty
připojili,“ dodává členka
základního týmu Recyklojízdy Eva
Gallatová.

Recyklojízda se rozrůstá
Už v tuto chvíli máme potvrzeno, že s námi část
cesty pojedou handicapovaní i zdraví sportovci
pod hlavičkou projektů Cesta za snem, K4 Cyklo tým nebo cyklisté ze Senior Fitnes. Například na Lysou horu vyrazíme v doprovodu Jána
Čupy, otužilce a nadšence, který den co den,
v létě v zimě, zdolává vrchol většinou svlečený
jen do půl těla. Počet dobrovolníků se každým
dnem rozšiřuje.
Děkujeme za podporu
Velký dík patří firmě MOJEKOLO, která pro
projekt Recyklojízda 2017 zdarma zapůjčila
elektrokola pro zdolání celé trasy a která provozuje síť prodejen s pobočkami v Praze 3, Brně,
Ostravě, Pardubicích, Kobeřicích u Opavy a specializovanou prodejnu na elektrokola v Praze 10.
Zásluhou společnosti Eurosat CS bude možné
Recyklojízdu sledovat na recyklojizda.ecobat.
cz takřka v přímém přenosu 24 hodin denně.
A to díky jejich sytému AutoGPS – elektronické
knize jízd určené k monitorování vozidel, osob,
zboží a majetku pomocí systému GPS. Projekt
realizuje nezisková společnost ECOBAT s.r.o.
Kontakt pro další informace:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, PR Manager
e-mail: jana.cechova@open-com.cz,
tel.: + 420 603 574 631

Recyklojízda v Moravské Třebové
• V pondělí 11. září od 15:00 hod. se na vás těšíme na náměstí T. G. Masaryka.
• Čeká na vás info stánek Recyklojízda 2017, kde se dozvíte více o recyklaci baterií a domů si
můžete odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti.
• V 15:00 hod. setkání se zástupci města Moravská Třebová.
• V 15:30 hod. vyjíždíme z Moravské Třebové směr Mohelnice.
• Kdo se chce připojit, je vítán (na kole, koloběžce i po vlastních nohách).
• Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na www.ecobat.cz
• Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na webu recyklojizda.ecobat.cz

Londýn z Pardubic? Sen se stal skutečností
Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge, vyzkoušet
Londýnské oko nebo vyrazit za nákupy na Oxford Street? Město historických památek a výhodných nákupů otevřelo své brány pro cestující z východních Čech, ale také třeba z Kolína, či Jihlavy.
Anglický skvost na řece Temži se tím stává ještě
dostupnější. Největší evropská nízkonákladová
letecká společnost Ryanair ve spojení s Letištěm
Pardubice od 5. září otevírá novou přímou linku
Pardubice-Londýn. Od podzimu navíc přivítá cestující nový moderní terminál. „Výstavba terminálu nabídne cestujícím moderní pohodlné prostory
a doplňkové služby i novou příjezdovou komunikaci,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje
pro dopravu Michal Kortyš. Nejlepším obdobím
k prohlídce Londýna je září a říjen. Obvykle bývá
teplo a minimum dešťů. Za nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy jsou výprodeje v plném proudu, ovšem díky posilující koruně
jsou zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i Britské muzeum, které je jedním z největších a nejvýznamnějších center historie a kultury

MUDr. Petra Neužilová

neordinuje v pátek 8. září - 2. pátek v měsíci

na světě, a vstup je, světě div se, zdarma jako v celé
řadě dalších londýnských muzeí a galerií. Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blízkostí velmi
dobře dostupné a proti jiným letištím světa nabízí
další velkou výhodu - parkování zdarma. Odlety do
Londýna a zpět budou 3x krát týdně, a to v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu. Od listopadu ke komfortu
připočtěme ještě nový terminál. Ceny letenek začí-

nají od neuvěřitelných 799 Kč (pokud však budete
mít štěstí, můžete pořídit letenky v akci ještě levněji). „Letiště Pardubice očekává, že tuto linku může
využít kolem padesáti tisíc lidí ročně. Lety se pro
velký zájem dobře plní, doporučujeme proto cestujícím, aby si výhodné letenky pořídili v předstihu,“
řekla nám ředitelka letiště Hana Šmejkalová. Více
na www.airport-pardubice.cz, www.ryanair.com.

Kam adresovat příspěvky na září
Vážení dopisovatelé, do zahájení komunikace s novým šéfredaktorem
Moravskotřebovského zpravodaje zasílejte své příspěvky
na adresu zpravodaj@mtrebova.cz

1. říjen - Den pěstounství v Pardubickém kraji
Pardubický kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořádá v neděli 1. října od 10:00 do 16:00
ve venkovních i vnitřních prostorech Zámku Pardubice Den pěstounství. „Chceme poděkovat našim
pěstounům v Pardubickém kraji za jejich ne vždy
snadnou práci při péči o děti, které nemohou vyrůstat
ve svých rodinách. Proto jsme připravili pro ně a jejich děti den plný her a zábavy. Pěstounů je ale v na-

šem kraji stále málo, a tak chceme touto akcí pozvat
i ty, které téma pěstounství zajímá a chtějí se o něm
dozvědět více,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, který převzal nad Dnem pěstounství záštitu.
Den bude plný aktivit pro děti i pro dospělé. Nabídne tvořivé dílny, sportovní stanoviště či hru
o vstupenky do zámeckých expozic a další drobné odměny.
(zr)
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Samospráva

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

Dětská nemocnice půjde k zemi…
Město obdrželo v měsíci srpnu rozhodnutí od
Ministerstva kultury ČR s výsledkem, že objekt dětské nemocnice nebude prohlášen za
kulturní památku, což znamená zahájení demoličních prací. My s likvidací tohoto objektu nesouhlasíme. Jde o nevratný krok, vedení
města v tomto volebním období nevyvinulo
snahu o najití řešení dalšího využití a k dnešnímu dni nemá žádné plány pro budoucí využití
této lokality. My jsme zastupitelstvu předložili
záměr zřízení Geografického muzea s dalšími
doplňujícími aktivitami, které jsme projednávali s doc. RNDr. J. Kolejkou, CSc. z Ústavu
geoniky AV ČR. Ten do celé myšlenky zapojil své kolegy z Masarykovy univerzity v Brně
z oboru dotačního managementu a s dalšími
vysokými školami bylo dohodnuto zpracování
podrobného zaměření objektu a několik variant

studií nového řešení a to v rámci semestrálních
prací studentů. Součástí studií mělo být rovněž
zpracování ekonomické rozvahy daných variant. Nelze tedy souhlasit s vyjádřením pana
starosty, že jsme s menšími úpravami okopírovali někdejší projekt města… Vedení města se
nechová jako dobrý hospodář. Pokud by bylo
přistoupeno k poctivému zakonzervování budovy, pak nemohlo dojít k tolika nevratným škodám a vůbec se nemuselo uvažovat o demolici. Pakliže vedení trvá na demolici, proč nebyl
zpracován stavebně historický průzkum, který
by zhodnotil kvality konkrétních částí budovy?
Z našeho pohledu se bohužel jedná o pochybení
a je smutné, že neexistuje žádná možnost, jak
tyto kroky v současné době zvrátit.
Daniela Blahová, Tomáš Kolkop,
Sdružení nestraníků-Srdcem Třebováci

Odpověď místostarosty města Václava Mačáta
K zavádějícímu, manipulativnímu a jako obvykle demagogickému textu SN-ST z pera paní
Blahové musím opětovně uvést, že není pravda,
že o demolici objektu bývalé dětské nemocnice rozhoduje a rozhodlo vedení města. Jedná
se o většinové rozhodnutí zastupitelstva, které
o demolici hlasovalo dvakrát. Při prvním hlasování dne 14. 3. 2016 schválilo demolici 19 z 21
členů zastupitelstva města. Pro demolici hlasovali i oba zastupitelé za SN-ST Daniela Blahová
a Tomáš Kolkop. Druhé hlasování proběhlo 20.
6. 2016, kdy pro demolici hlasovalo 15 zastupitelů. Ani tehdy nebyli zastupitelé za SN-ST proti
demolici, pouze se zdrželi hlasování.
Záměr zřízení geografického muzea, který zastupitelé SN-ST předložili, není okopírovaným
záměrem města, ale novotvarem již dříve před-

loženého záměru, který prezentoval docent Kolejka v roce 2009. Stejně jako tehdy předloženému projektu chybí i dnes nejdůležitější část:
konkrétní zdroje krytí investičních a provozních
nákladů. Bez reálné ekonomické rozvahy není
možné zahájit stavbu tak obrovského díla, jakým by muzeum bylo, byť by využilo ke svému
prospěchu značnou část existující stavby bývalé dětské nemocnice. Velkou neznámou po prezentaci nápadu zůstaly také způsoby financování provozu po potenciální dostavbě muzea. Jak
bylo v minulosti již mnohokrát řečeno předkladatelům, zájemcům o výstavbu jiných zařízení
a v neposlední řadě i veřejnosti, město v žádném
případě nemá a nebude mít prostředky k provozování a údržbě podobně náročných velkorysých
projektů.
Václav Mačát, místostarosta města

Výzva pro výherce slosování
o ceny Krysáků
Na výstavě Krysáci, která se konala v měsících dubnu-květnu na zámku v Moravské Třebové, byly dětem při prohlídce s tréninkem na nový MOTIVAČNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉM PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH), rozdány karty srdcové mESOh.
Každá karta měla své slosovatelné číslo (čísla a ceny viz aktualita na webu města z 30.
5. 2018). Ceny je stále možné vyzvednout v Technických službách Moravská Třebová,
s. r. o. po předložení výherní karty, v pracovní dny od 7-16 hod, nebo po dohodě na tel.
461 316 509.

Tradiční zájezd za památkami nadchnul
padesátku účastníků
Za jeho organizací je podepsána moravskotřebovská Komise památkové péče (KPP), která připravila
již devatenáctý výjezd v řadě za památkami spjatými s Žerotíny a Boskovici, případně jinými českými
šlechtickými rody. Jejich cesta zamířila tentokráte
do malebného zámečku Jaroměřice nad Rokytnou.
Padesátka zájezdníků se cestou dozvěděla cenné informace o objektu, což posléze na vlastní oči s pře-

kvapením mohla potvrdit. Vládla spokojenost také
s počasím. „Jádro výletníků tvořili tradiční účastníci, doplněné o posluchače U3V. Jejich živý zájem
je svědectvím, že byli spokojeni,“ soudil Miloslav
Kužílek, předseda KPP. „Poznávací zájezdy jsou ve
městě značně oblíbené, což se potvrdilo i letos,“ dodala Jaroslava Skácelíková, moderátorka celé akce,
kterou zájezdníci hodnotili velmi pozitivně. (mt)

O čem přemýšlím

Občas jdu nebo jedu na kole podél in-line
dráhy na Knížecí louce. Není vzácností vidět zde občany se psy, přestože to provozní
řád nedovoluje a jsou tu viditelné zákazové
nápisy. V neděli 13. 8. jsem na to upozornil
majitelku psa, se kterým (bez vodítka!) prošla prostorem sportovního hřiště. Její reakce
byla typická: všichni sem vodí psy! (ve stejné chvíli skutečně kolem nás projel muž na
bruslích a jeho pes ho provázel). Žena dále
argumentovala: „Zkuste sem přijít večer
v sedm, je jich tu nejvíc!“ Žena nemínila
uznat své pochybení. Myslím si, že kdyby
městská policie několika neukázněným majitelům psů udělila pokuty, pejskaři by si to
řekli mezi sebou a skončilo by toto ignorování pravidel. Pokud je pravda, že M. Třebová opustila záměr vybudovat na Křížovém
vrchu trasu pro terénní cyklojízdy (tzv. single
tracky), jak to psali ve Svitavském deníku 9.
8., pak to vítám. Oáza klidných procházek
nám zůstane zachována. Divím se, že někdo
vůbec něco takového mohl naplánovat. Do
místa, kde je hřbitov a památková Cesta od
renesance k baroku, se divoké jízdy na horských kolech nehodí. Do třetice se chci vyjádřit ke zprávě, kterou jsem zachytil rovněž ve
Svitavském deníku 9. srpna. Totiž, že bývalá
dětská nemocnice na Svitavské ulici kulturní památkou prohlášena nebude. Rozhodlo
o tom ministerstvo kultury v těchto dnech.
To uvolní ruce městským zastupitelům, kteří loni rozhodli o zbourání objektu. Sociální
demokraté, kteří mají v městském zastupitelstvu většinu, ale ve svém volebním programu
před třemi lety deklarovali, že „připravíme
prostory bývalého dětského oddělení nemocnice M. Třebová pro vhodný podnikatelský
záměr“. To nesplnili. Místo toho hlasovali
pro zbourání. Není to jediný bod volebního
programu, který ČSSD neplní. Např. hlásali, že „podpoří využití opuštěných výrobních
areálů pro podnikatelské účely“. Nestalo
se, naopak se bourají (Hedva T4 u nádraží).
„Zkulturníme prostředí hojně navštěvované
rozhledny Pastýřka“ - skutečností je devastace přístřešku u rozhledny. „V lokalitě bývalé tržnice na Komenského ulici vybudujeme
parkovou zónu s dětským koutkem“ - žalostný stav objektu trvá dál. „Dovedeme do
konce jednání s cílem realizovat suchý poldr
mezi Útěchovem a Boršovem“ - nevíme, že
by se tak dělo. „Zajistíme rekonstrukci ulic
…Lanškrounská, Olomoucká…“ - nic není
uděláno. Podobně tak nevznikly startovací
byty pro mladé rodiny, nedošlo na rekonstrukci krytého bazénu v ZŠ Palackého ul.
pro veřejnost, atletického hřiště, není umělý
trávník na fotbalovém stadionu, dětské hřiště
na Knížecí louce, cyklostezky do Útěchova
a St. Města… a tak by se mohlo pokračovat.
Za tři roky od voleb zůstávají četné dluhy
z nenaplněných slibů.
J. Strouhal

Aktuálně
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Reakce na článek pana Jaroslava Strouhala
žil a bude rekonstruován ještě v letošním roce.
Co se týče připomínky k chování občanů se
Současně bude inovováno a rozšířeno posezení
psy na Knížecí louce, naprosto s autorem článna tomto turisticky atraktivním místě.
ku souhlasím. Děkuji, že neváhal majitelku psa
Stará tržnice v Komenského ulici by měla
na přestupek upozornit, a věřím, že se najde více
být nahrazena parkovou zónou s kavárnou
občanů, kteří se budou na dodržování provoznía dětským koutkem. Projekt má zpoždění
ho řádu Knížecí louky podílet. Městskou policii
z důvodu složitého a zdlouhavého jednání
vyzveme k větší kontrole a přísnosti.
s ministerstvem kultury o změně regulačního
Záměr vybudování singletrailů v lokalitě Kříplánu městské památkové rezervace (RPMžového vrchu vzešel z řad velice aktivních moPR). Nový RPMPR je konečně schválen a prvravskotřebovských cyklistů. Singletraily měly
ní kroky k realizaci tohoto projektu budou zabýt vybudovány na severovýchodě Křížového
hájeny v příštím roce.
vrchu tak, aby nenarušily pietní atmosféru hřbiJednání kolem suchého poldru mezi Útěchotova a Cesty od renesance k baroku. Vedení měsvem a Boršovem byla složitá a zdlouhavá a jsou
ta nakonec rozhodlo, že bude v severovýchodní
ukončena s tím, že realizace poldru vázne na řečásti Křížového vrchu provedena rekultivace
šení majetkových vztahů k pozemkům. Ty zásadu a singletraily zde nebudou.
visejí především na komplexních pozemkových
O demolici objektu bývalé dětské nemocnice
úpravách, jež v této lokalitě provádí státní pozastupitelstvo rozhodlo mimo jiné v zájmu zazemkový úřad.
jištění bezpečnosti, poté co se objekt stal cílem
O rekonstrukci Lanškrounské ulice intenzívopakovaných žhářských útoků. Mrzí nás, že se
ně jednáme s Pardubickým krajem. Nejsložitější
nenašel žádný investor, který by předložil vhodje v tomto projektu řešení křižovatky u obchodný podnikatelský záměr. Škoda, že se nám neponího centra Kubík. Před rekonstrukcí vozovky
dařilo v minulosti prohlasovat v zastupitelstvu
musí být provedena rekonstrukce kanalizace,
města realizaci projektu kongresového centra,
která je v havarijním stavu. V Olomoucké ulici
který řešil několik potřeb, jako velkokapacitní
bude ještě v letošním roce realizována 1. etapa
společenský sál, bazén, ubytování atd. Ještě porekonstrukce, jejímž cílem je vybudování stezznamenávám, že se autor článku mýlí, když říká,
ky pro chodce a cyklisty k firmě Rehau. V souže má ČSSD v zastupitelstvu města většinu. Přičasné době intenzívně prověřujeme možnosti
pomínám, že ČSSD má 7 z 21 zastupitelů!
Stejně tak se autor článku mýlí, když se domnívá, že může vedení města rozhodnout o osudu
opuštěných výrobních
areálů. Jediné, co můžeme, je komunikovat
s majiteli těchto areálů a snažit se usměrnit jejich záměry, což
samozřejmě
děláme.
Demolici výrobní haly
Hedva T4 považujeme
za správné rozhodnutí Hedvy, objekt byl již
několik let v havarijním
stavu, nebezpečný svému okolí. Věříme, že se
Výstava moravskotřebovské výtvarnice Hany Horské se konala
podaří Hedvě realizovat
v rámci partnerských vztahů v červenci v holandském Vlaardingenu.
v tomto areálu nějaký
Vernisáže se účastnili: (zleva) Marcel Audy (konzul Velvyslanectví ČR
zajímavý projekt, který
v Haagu), Gonnie de Seen (organizátorka výstavy v Het Zonnehupřispěje k dalšímu rozis), Annemiek Jetten (starostka města Vlaardingen), Gérard Kester
voji našeho města. Rea(předseda nadace Přátelé Moravské Třebové), Hana Horská (autorka
lizaci takového projektu
výstavy), Miloš Izák (starosta města Moravská Třebová), Jan Hecker
bude vedení města maa Jan van Hemert (členové správního výboru nadace Přátelé Moravximálně podporovat.
ské Třebové). Výstava měla velký úspěch.
Foto: Petra Zápecová
Přístřešek u rozhledny
Pastýřka skutečně do-

dotace na vybudování sociálních bytů. Rekonstrukce krytého bazénu je projekčně připravena. S realizací čekáme na možnost investiční
dotace z MŠMT, abychom ušetřili co nejvíce
peněz z rozpočtu města. Stejná situace je u projektů rekonstrukce atletického hřiště a umělého trávníku na fotbalovém stadionu. Kavárna
a dětské hřiště na Knížecí louce bude vybudováno do 28. 10. 2017.
Rok před koncem volebního období tak můžeme konstatovat, že je většina bodů volebního
programu ČSSD, respektive programového prohlášení rady města, splněna, nebo rozpracována.
Bylo by možné vyjmenovat další projekty, které byly nebo budou do konce volebního období
realizovány. Jsou to například projekty zaměřené na úspory energie, které významně přispěly
k vylepšení rozpočtu města, nebo dopravní terminál, jehož realizaci ještě letos zahájíme.
Za vedení města místostarosta Václav Mačát

Jsme s vámi 15 let
V září tomu bude 15 let, co byly transformovány Technické služby města Moravská Třebová
příspěvková organizace na společnost s ručením
omezeným. Za tu dobu firma prošla mnohým
rozvojem. V současnosti zaměstnáváme cca 55
osob na TPP. V sezóně je u TS zaměstnáno až
100 osob. Aktivně spolupracujeme s Úřadem
práce a zaměstnáváme osoby na VPP (veřejně
prospěšné práce). Lze u nás také vykonávat VS
(veřejnou službu) a OPP (obecně prospěšné práce). Technické služby spravují pro město většinu nemovitostí, ať už domů - bytový a nebytový
fond, tak objekty pro služby veřejnosti - zámek,
zimní stadion, aquapark, atletický stadion, veřejné WC, hřbitovy, in-line stezky na Knížecí louce
a další. Provozujeme nafukovací tenisovou halu.
Pečujeme o objekty turistických tras - Hřebečské důlní stezky, Cesta od renesance k baroku,
vycházková trasa po významných hrobech moravskotřebovského hřbitova. Realizujeme opravy chodníků a drobné stavební práce, spravujeme veřejné osvětlení, provádíme letní i zimní
údržbu komunikaci. Zajišťujeme péči o městskou zeleň. Provozujeme sběrové dvory, kompostárnu, svážíme odpady.
Snažíme se o rozvoj a důstojný vzhled našeho
překrásného města. Realizujeme množství malých projektů a revitalizací.
Děkuji tímto vše zaměstnancům společnosti za obětavou práci a nekonečnou snahu učinit
a udržet Moravskou Třebovou krásnou, čistou
a voňavou. Jsme s vámi 15 let!
Za tým Technických služeb Moravská Třebová,
s. r. o., Gabriela Horčíková, jednatelka

Ředitel – velitel Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové Vás srdečně zve na

slavnostní slib žáků 1. ročníků,
který se uskuteční

v pátek dne 22. září od 10:00 hodin
na náměstí T. G. Masaryka.

Součástí programu tradiční přelety bojových vrtulníků.
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 4. 9. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 4. 9. od 16 hodin. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby budou
vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek
9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Městské kino
Zabiják a bodyguard /USA/ 2D
6. 9. středa v 19:00 hod.

Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního soudního dvora. Aby se včas dostavili
k soudnímu řízení, musí oba zapomenout na to, že
jsou tak trochu jiní.
Režie: Patrick Hughes
Hrají: R. Reynolds, S. L. Jackson, S. Hayek a další
Vstupné: 110 Kč, (118 min.), nepřístupné pro děti
do 15 let, české titulky

Po strništi bos /ČR/ 2D
11. 9. pondělí v 19:00 hod.

Nový český film
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil
Zdeněk Svěrák za války na venkově. Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja
a Vratné láhve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: O. Vetchý, T. Voříšková, J. Tříska, A. Grec,
Z. Svěrák a další
Vstupné: 120 Kč, (111 min.)

Americký zabiják /USA/ 2D
18. 9. pondělí v 19:00 hod.

Film natočen podle špionážního románu American
Assassin známého amerického spisovatele Vince
Flynna.
Režie: Michael Cuesta
Hrají: M. Keaton, Dylan Ó Brien, T. Kitsch a další
Vstupné: 110 Kč, (112 min.), české titulky, nepřístupné do 15 let

Který je ten pravý

/USA/ 2D

20. 9. středa v 19:00 hod.

Mít najednou doma dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela – to je někdy
opravdu nečekaný směr. Film produkovala mistryně
romantických komedií Nancy Meyers, která natočila skvělé snímky: Po čem ženy touží, Lepší pozdě
nežli později, Nějak se to komplikuje.
Režie: Hallie Meyers-Shyer
Hrají: R. Witherspoon, M. Sheen, N. Wolff a další
Vstupné: 110 Kč, české titulky

Tulipánová horečka /USA, VB/ 2D
25. 9. pondělí v 19:00 hod.

V 17. století Amsterdam zachvátila „tulipánová
horečka“. Jediná cibulka exotické květiny měla
hodnotu desetinásobku průměrné mzdy a svému
majiteli mohla přinést nesmírný majetek. Bohatý
obchodník Cornelis si objedná portrét své mladičké
a krásné ženy Sofie. Jenže vznikne vášnivá a zakázaná láska k mladému malíři. A ta tulipánová cibulka? Je jejich naděje.
Režie: Justin Chadwik
Hrají: A. Vikander, C. Delevingne, J. O´ Connell,
Ch. Waltz a další
Vstupné: 110 Kč, (105 min.), nepřístupné pro děti
do 15 let, české titulky

Víno nás spojuje /Francie/ 2D
Hurvínek a kouzelné
muzeum /ČR/ 2D
13. 9. středa  v 17:00 hod.

Nový rodinný film
Je čas se odvázat!
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí
v animované komedii. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do muzea. Musí prokázat chytrost, šikovnost
a odvahu, aby zachránil „taťuldu“ a muzeum.
Režie: Martin Kotík
Hlasy: M. Klásek, H. Štáchová, O. Lázňovský,
P. Rychlý, M. Dejdar, J. Lábus, V. Vydra a další
Vstupné: 110 Kč, (85 min.)

27. 9. středa v 19:00 hod.

Po otcově smrti se tři sourozenci musí rozhodnout
co s dědictvím. Jejich společná práce, vzpomínky
a především láska k vinařskému řemeslu jim pomůže se rozhodnout.
Režie: C. Klapisch
Hrají: P. Marmal, A. Girardot a další
Vstupné: 110 Kč, (113 min.), nevhodné pro děti
do 12 let, české titulky

Kulturní centrum
Kinematograf bratří Čadíků
29. 8.–1. 9., vždy od 21:00, náměstí T. G.
Masaryka, vstupné: dobrovolné

Řachanda, Trabantem do posledního dechu, Teorie
tygra, Všechno nebo nic

Festival

Holzmaister fest 2017
2. 9. od 15:00, v parku za muzeem

Program:
15:00 Pohádka nebo YELOW SISTERS se svým
pořadem pro děti Zvěřinec

16:00 PNS Band
17:30 Golden Stars Acoustic Jiřího Palána
19:00 Karel Gott revival
20:30 Werglův Pjos

Koncert

Miroslav Ambroš – housle
Zuzana Ambrošová – klavír
12. 9., 19:00, dvorana muzea, vstupné: 80 Kč

Miroslav Ambroš se začal profesionálně věnovat
hře na housle až v jedenácti letech na hudebním
gymnáziu J. Nerudy v Praze u prof. Jiřího Hnyka.
Současně navštěvoval konzultace na Vysoké škole
C. M. von Weber v Drážďanech u profesora Ivana
Ženatého, u kterého pak studoval tři roky na Pražské konzervatoři. V roce 2006 se stal posluchačem
na Hudební fakultě AMU v Praze u prof. Ivana
Štrause, u kterého v roce 2012 úspěšně dokončil
magisterské studium. V roce 2008/2009 studoval
také na Hochschule für Musik und Theater Hannover u prof. Krzysztofa Wegrzyna. Od roku 2008 byl
soukromým žákem Mistra Josefa Suka. Absolvoval mistrovské houslové kurzy v Ottawě v Kanadě
u profesora Manhattan school of Music Pinchase
Zukermana a člena Emerson kvartetu Eugena Druckera. Zúčastnil se také mistrovských kursů v Nizozemsku, v Německu, Rakousku, Itálii a Švýcarsku
pod vedením A. Chumachenco, Z. Brona, R. Ricciho, G. Pauka, B. Sayeviche, S. Yaroseviche, S. Shippse, K. Wegrzyna, G. Kalinovského a P. Amoyala.
Společně s Josefem Sukem, Jiřím Bártou, Janem
Simonem a Karlem Untermüllerem vystoupil na
Mezinárodním hudebním festivalu Pražské Jaro
2008 a zároveň s těmito umělci natočil CD u společnosti Supraphon. Pod taktovkou Jiřího Bělohlávka
zahajoval Pražskou komorní filharmonií koncertní
sezónu tohoto orchestru Čajkovského houslovým
koncertem D dur. Hraje na vzácný nástroj italského
mistra houslaře Camilla de Camilliho z roku 1734
zapůjčeného ze státní sbírky hudebních nástrojů Národního muzea.
Program:
G. Tartini: Sonata g moll - Ďáblův trylek
A. Dvořák: Romantické kusy op. 75
1. Allegro moderato
2. Allegro maestoso
3. Allegro appassionato
A. Dvořák: Mazurek e moll op. 49
B. Smetana: Z domoviny- Dvě dua
1. Moderato
2. Andantino
P. de Sarasate: Faust Koncertní fantasie
A. Bazzini: La Ronde des Lutins - Rej skřítků Fantastické scherzo, op. 25

Přednáška v rámci 760 let města
s významnými rodáky

Magdaléna Carter Bazalová
přednáší o svých cestách
po světě
14. 9. v 18:30

Krkolomná cesta na západ, aneb od skautky z Moravské Třebové profesorkou fyziky v Kanadě.
Přijďte si poslechnout povídání o tom, jak se jedna Třebovačka stala profesorkou fyziky v Kanadě,
do které odjela sice s perfektní znalostí němčiny,
ale s pokulhávající angličtinou. Nakonec se ji po-

Kultura

dařilo udělat doktorát z fyziky a získat práci ve
Spojených státech, než se vrátila zpět do Kanady.
Dozvíte se, že na rozdíl od jazyků cizích se rodný jazyk nezapomíná a že Američani jsou vlastně
fajn. Kromě svého akademického cestovaní bude
také vyprávět o cestovaní za dobrodružstvím. Díky fotografiím se budete moci projet na kole přes
západní Kanadu, projdete se odlehlou částí Aljašky, podíváte se do džungle Kostariky a budete
moci obdivovat krásné hory Himalaje, Patagonie
a Nového Zélandu. A pokud vydržíte až do konce,
budete moci s dalším Třebovákem Milanem Keslarem a Honzou ‘Papim’ Papáčkem vylézt na nejvyšší horu Jižní Ameriky.

Pohádka

Čtyřlístek v pohádce

15. 9., 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 60 min.,
pro MŠ a I. st. ZŠ, vstupné: 40 Kč

Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů - dobrosrdečnou a důvtipnou hospodyňku Fiﬁnku, trochu roztržitého, ovšem geniálního
vynálezce profesora Myšpulína, často ustrašeného,
ale oddaného kamaráda a vtipálka Pinďu a samozřejmě, nemotorného siláka Bobíka, který spolu
s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za druhou. Ano, správně. Je to Čtyřlístek! Ale kdyby se
přece jen našel někdo takový, kdo by naše veselé kamarády neznal, tak pro takové máme návrh.
Pojďte se na Čtyřlístek podívat do divadla. Vypraví
se do pohádky a zažijí tam zase jedno ze svých velkých a neopakovatelných dobrodružství.

Divadelní představení v rámci 760 let města –
Setkávání s významnými rodáky

Sex, čachry a kultura pro
všechny (Laurent Baffie)

19. 9. v 19:00, kinosál muzea, vstupné: 200 Kč,
předprodej zahajujeme 4. 9. v 16 hodin

Skvělá francouzská komedie s Pavlem Trávníčkem
v hlavní roli, která nás zavádí v přímém přenosu do
televizních soutěží. Divák bude překvapen, možná
i šokován jaké poměry vládnou v soutěžních v televizních pořadech. Všechno je tak trochu hodně podvod a jediný, kdo to nesmí vědět je divák. Je to skvělá příležitost nejen pro herce, ale i pro diváky, kteří

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

budou součástí přímého televizního přenosu soutěžní hry KULTURA PRO VŠECHNY. A my všichni,
kteří surfujeme po internetu, se chceme především
pobavit, a to je také cíl této francouzské komedie.
Režie: Pavel Trávníček, dále hrají: Petr Jablonský/
Václav Upír Krejčí, Juraj Bernath, Linda Finková,
Kateřina Kornová, Hana Tunová/Monika Fialková,
Zdenek Havlas

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku

Stálé expozice

• Poklady Moravské Třebové
• Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Jak se žilo na venkově
• Barevná planeta

Výstava

Československé legie v Itálii
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Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Sobota-neděle: 14:00–16:00

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického

Výstava fotografií

Postřehy z cest

Výstava Petry Zápecové potrvá do 10. září

Pátek v muzeu (15. září)

17:00 Archeologické lokality na Moravskotřebovsku, muzejní přednáška, PhDr. David Vích
19:00 Vernisáž výstavy akademického malíře
a grafika Jiřího Hadlače

Muzejní vycházka

5. – 24. září, výstava bude zahájena 5. září
v 10:00 (bez vernisáže)

21. září – program bude upřesněn na plakátech

Dny evropského dědictví

Zámecké grilování

Neděle 10. a 17. září

V rámci dnů evropského dědictví budou vybrané zámecké expozice přístupné za snížené vstupné.

Výstava

s Proč ne Bandem
Sobota 9. 9., 17:00–22:00 hod.
Restaurace na nádvoří zámku

Vesmír na zámku
26.9. – 29.10.

Olejomalby Jiřího Ondry s tématikou vesmírných
pohledů. Vernisáž výstavy 26. 9. v 17:00, výstavní
prostor zámku Moravská Třebová.

Moravské Atény v hlavním městě
Středa 23. 8. byla pro Moravskou Třebovou zvláštní v tom, že se prezentovala v hlavním městě a to
prostřednictvím výstavy, která se díky své tématice
vyskytla „ve správnou dobu na správném místě“.
Výstava Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské
Atény pod záštitou senátora Mgr. Radko Martínka
- se koná v Senátu ČR, který sídlí ve Valdštejnském
paláci na Malé Straně, v paláci, který do krásy vybudovala rozporuplná postava naší historie - Albrecht za Valdštejna. I na tuto rozporuplnost ještě
dojde řeč. Výstava mapující ducha doby renesančního města Moravské Třebové na vrcholu slávy
a věhlasu - a to vše za vlády Ladislava Velena ze
Źerotína (tomuto šlechtici bude věnována pozornost v tomto roce ještě jednou a to přímo v Moravské Třebové, na nádvoří zámku). Ladislav Velen
ze Žerotína a Albrecht z Valdštejna byli vrstevníci,
protipóly, protivníci. Díky snaze senátora Martínka
se podařilo výstavu ozvláštnit venkovní instalací
přímo u Valdštejnovy sochy na nádvoří paláce. Na
dřevěném soklu - symbolické šibenici promlouvá
k svému sokovi Ladislav Velen ze Žerotína také
jako socha - ale v podobě lebky. Byl totiž v nepřítomnosti odsouzen společně s dalšími odbojnými
moravskými šlechtici k trestu smrti a jeho jméno

figurovalo jako první na seznamu odsouzených přibitém na šibenici v Brně. Tato výstava je v tomto
ohledu jakýmsi urovnáním historie, ale i možností předvést, že s Ladislavem Velenem ze Žerotína
vyvrcholil význam Moravské Třebové na začátku
17. století a že přízvisko Moravské Atény bylo pro
naše město plně odpovídající. Výstava, která vám
o významu a kulturnosti renesančního šlechtice,
který neměnil politické názory a nenechal se zdrtit
důsledky svých rozhodnutí bude ve Výstavní síni
Senátu k vidění až do 15. 10. 2017. Na vernisáži
byli význámní hosté z řad senátorů a kulturních
institucí, samozřejmě nechyběla delegace starosty
a místostarostů, pro zájemce z řad občanů byl vypraven autobus a tak se na vernisáži sešla početná
a pestrá skupina zájemců o tuto výstavu.
Zámek v Moravské Třebové, v podobě arkád dal
vystavět právě Ladislav Velen ze Žerotína a proto mu bude v rámci oslav 760 let města odhalena
19. 10. bronzová busta na nádvoří zámku. Touto
akcí, stejně jako slavnostním otevřením nové městské naučné stezky a podzimním výtvarným salonem vyvrcholí rok 2017. V říjnovém zpravodaji
vás budeme podrobně informovat o těchto chystaných oslavách města.
František Žáček

1.9.
2.9.
8.9.
9.9.
15.9.
16.9.
22.9.
23.9.
29.9.
30.9.

/RXÿHQtVSUi]GQLQDPD – Dj Maty

$081'6(13DUW\– Dj Choruno
-t]GDV5('%8//(0– Dj T-Maxx

3ŐLSORXYiNDSLWiQ0RUJDQ – Dj Slepi

2OGLHV3DUW\– Dj J.M.X.
9HÿHUV*,1(0 – Dj Maty
'DQFH3DUW\– Dj J.M.X.
9ê352'(-%$58 – Dj T-Maxx

/HGRYĚQDPUDæHQiSiUW\ – Dj Choruno

5HWURYHÿHU– Dj Maty
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Pozvánky
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Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Litomyšl

30. 9. / 8:00-16:00 / Vranice - Toulovcovy maštale  
Pochod rytíře Toulovce
Každý účastník si může vybrat jednu ze tří možných tras: 8 - 16 - 30 km v oblasti budislavských
skal a lesů.
29. 9.–2. 10. / různá místa v Litomyšli   
ArchiMyšl 2017
Program při příležitosti Světového dne architektury. Komentované prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty, výstavy.
7.–10. 9. / různá místa v Litomyšli
Litomyšlské dvorky
V rámci Dnů otevřených dveří památek bude
otevřeno i mnoho dvorků v historickém jádru Litomyšle – doplněny budou hudbou, výtvarným
i divadelním uměním

Svitavy

1. 9. / Pá / 20:00 / nám. Míru
EWA FARNA + KAPELA, S.U.E.
Vstupenky na koncert pouze na místě. Vstupné:
100 Kč
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve Fabrice
3. 9. / Ne / 8:30–17:00 / nám. Míru Svitavy
Pouť ke sv. Jiljí
dolní část náměstí:
9:30, 11:30 a 13:30 Dechová hudba z polského
Strzelina
10:30, 12:30 a 15:00 Cimbálová muzika
A. Smutného s Karlem Hegnerem
horní část náměstí:
09:00 Zahájení dobového života v historickém
ležení s dobovými stany, stylovým jarmarkem
s historizujícím zbožím a řemesly. Dobové občerstvení. Jízdy na konících, dřevěný kolotoč,
vojáci Marie Terezie.

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Z technických důvodů bude v září uzavřena fara,
mateřské centrum Sluníčko nebude v provozu.
V říjnu pro vás připravujeme oblíbenou dětskou
burzu (podzimní a zimní zboží) v prostorách
františkánského kláštera v ul. Svitavské (napro-

ti muzeu). Příjem zboží bude ve čtvrtek 5. 10.
a v pátek 6. 10. Prodávat budeme v sobotu
7. 10., v pondělí 9. 10. a v úterý 10. 10. Bližší
informace budou zveřejněny během měsíce září
na letáčcích a v říjnovém MT zpravodaji.

9:30 Průvod pěších a na koni po jarmarku
10:00 Yufiho sny - žonglér a kejklíř
10:30 A možná přijde i Marie Terezie… móda 18. století
11:00 Commedia Capa di espada - šerm Exulis
13:00 CODEX - hudební skupina
14:00 Rivalové - šerm Exulis
14:30 Harlekýn a Colombína - kejklíři
15:00 Duel - šerm Exulis
15:30 Třírohý klobouk - soutěž pro děti
16:00 CODEX - hudební skupina
23. 9. / So / 10:00 a 14:00/ náměstí Míru (horní část)
Svatováclavský košt a Setkání hasičských
praporů nejen PK
Tradiční slavnost vína a dobré nálady
Zahrají a zazpívají: Banda Americano,
Paraplet, Pohřební kapela, Docuku
Vstupné zdarma

Vysoké Mýto

8. 9.
GYMJAM
Studentský festival Gymnázia Vysoké Mýto
www.gvmyto.cz
8.–9. 9.
Městské slavnosti
www.vysoke-myto.cz
9. 9.
Městský kujebácký jarmark
www.vysoke-myto.cz

Akce

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Srdečně Vás zveme na tradiční

Svatováclavské
pohoštění
k poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika
KAMENICA z Hlohovce, těšit se můžete na burčák,
domácí štrůdl a sváteční kafíčko

Dvorana Muzea v Moravské Třebové
Čtvrtek 28. září 2017 v 15:00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
9. - 17. 9. 2017

Gymnázium Jevíčko
1897–2017

NÁRODNÍ TÉMA: „Památky a příroda“

Oslavy 120. výročí založení gymnázia
Sobota 16. září 2017

OTEVÍRACÍ DOBY PAMÁTEK V JEVÍČKU
MĚSTSKÉ MUZEUM
Sobota, neděle 9. - 10. 9.
Středa 13. 9.
Sobota, neděle 16. - 17. 9.

13 - 17 hod.
13 - 17 hod.
13 - 17 hod.

Program oslav:
08:00

Fanfáry na městské věži (žesťový kvintet ZUŠ Jevíčko)
Otevření budovy gymnázia, prezence účastníků oslav
Výstava „Gymnázium 1897–2017“

09:00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku
celebruje mons. Josef Hrdlička, zpívá Schola Jevíčko

10:00

Hudba na schodech gymnázia (Cantilo)

11:00

Slavnostní zasedání pedagogické rady v aule gymnázia

12:00

Setkání s hosty oslav v budově Zámečku

13:00

Setkání bývalých zaměstnanců gymnázia ve sborovně

14:00

Řazení abiturientů do průvodu před budovou gymnázia

14:30

Průvod od budovy gymnázia na náměstí

15:00

Setkání abiturientů gymnázia ve velkém sále hotelu Morava

17:00

Společenský večer abiturientů v hotelu Morava
(Jevíčský Big Band 17:00 – 22:00)

V rámci otevírací doby bude zpřístupněno atrium – rajský dvůr.

MĚSTSKÁ VĚŽ
Sobota, neděle 9. - 10. 9.
Sobota, neděle 16. - 17. 9.

13 - 17 hod.
13 - 17 hod.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Sobota, neděle 9. - 10. 9.
Sobota, neděle 16. - 17. 9.

14 - 16 hod.
14 - 16 hod.

BÝVALÁ BAROKNÍ SÝPKA NA K. H. BOROVSKÉHO
Sobota, neděle 9. - 10. 9.
Sobota, neděle 16. - 17. 9.

13 - 17 hod.
13 - 17 hod.

SYNAGOGA
Sobota, neděle 9. - 10. 9.
Sobota, neděle 16. - 17. 9.

13 - 17 hod.
13 - 17 hod.

RUMPÁLOVÁ STUDNA MAŘÍN
Sobota, neděle 9. - 10. 9.
Sobota, neděle 16. - 17. 9.

13 - 16 hod.
13 - 16 hod.

Oficiální zahájení Dnů evropského dědictví s hudebním vystoupením
proběhne 9. 9. od 16 hodin v prostorách sýpky,
kde budou prezentovány nejvýznamnější památky v Jevíčku.
V rámci otevírací doby synagogy bude možné shlédnout výsledky
archeologického výzkumu v rámci akce Revitalizace Palackého náměstí.
Na zámečku bude v sobotu v podvečer pro zájemce otevřena kavárnička.

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!
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Příležitosti

Hledají se nejlepší
začínající firmy
Mnoho lidí má skvělé nápady,
ale je třeba je umět zrealizovat.
V tom už pomůžou odborníci.
Nyní začíná registrace do soutěže Nejlepší Startup 2017. Vítěz získá příspěvek na rozjezd
podnikání a přístup ke klíčovým
investorům. Začínajícím společnostem a živnostníkům se otevírá jedinečná šance. Úspěšnými
startupy byly v minulosti třeba
Google, Apple, Facebooku nebo
Instagram. U nás například internetový vyhledávač letenek po
celém světě Kiwi.com. Stejnou
cestou můžou jít i další, kteří
se přihlásí do soutěže Nejlepší
Startup 2017. Ta pomůže novým
firmám rozčeřit vody českého
byznysu.
Slavnostní vyhlášení proběhne
v Praze na Žofíně v přímém přenosu ČT24 za účasti více než 400
hostů. Úspěšným se otevře cesta
k účasti v akceleračním programu StartupYardu s možností
získat až 30 000 eur a vedení od
významných investorů. Přihlásit
se může firma nebo živnostník
s maximálně tříletou podnikatelskou historií, a to do 31. října
2017. Stačí se vyznačovat inovativností, růstem, kladným vlivem
na společnost nebo určitý sektor.
Důraz je kladen především na
inovace v oblasti technologií.
Stranou pozornosti nezůstanou
ani zajímavé příběhy zakladatelů
i samotných společností. Vítěze určí celostátní porota složená
z top investorů, zástupců velkých
korporací a akcelerátorů z české
republiky i zahraničí. Vloni se
vítězem stala společnost Neuron
soundware, která pomocí analyzování zvuků odhaluje poruchy
na strojích. Tato inovativní česká
společnost se zabývá především
vývojem technologie umělé inteligence, která se učí rozpoznávat
zvuky a jejich prostřednictvím
odhalovat závady na různých
zařízeních a strojích. Před měsícem Neuron soundware získal
investici 16 milionů korun od
J&T Ventures na vylepšení současné technologie a na rozšíření
okruhu zákazníků o letecký, železniční a automobilový průmysl. Hlavním partnerem kategorie
Nejlepší Startup je Česká spořitelna a odborným garantem je
akcelerátor StartupYard.
Kontakt: David Pavlát, PR Specialist, E-mail: david.pavlat@
firmaroku.cz, tel.: 777 771 087,
Communa, s.r.o., Ovenecká 9,
170 00 Praha 7

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–30. 9. Výstava iniciál
Pamatujete na ozdobné písmo ve starých knihách?
Výstava Nadi Kováříkové vám pomůže vzpomínky osvěžit. Přijďte se podívat na studie iniciál pocházejících z cestovního breviáře Liber Viaticus
(1340-1364). Studie jsou vytvořené technikou
akvarelu a kvaše. Výstavu si můžete prohlédnout
v dospělém oddělení v otevírací době.
1.–30. 9. Velký výprodej knih
Během srpna se můžete těšit na velký výprodej
beletrie a naučné literatury, zejména biografie.
Cena je 5 Kč/kus.
1.–30. 9. Výstava: povinná četba
Připravili jsme pro vás novou půjčovní výstavu
knih spadajících do povinné četby. K dispozici
v dospělém oddělení v otevírací době.
1.–30. 9. Zajíc v pytli
Po velkém úspěchu akce Rande s knihou naslepo
přicházíme s podobnou akcí, tentokrát pod názvem Zajíc v pytli. V dospělém oddělení na vás
čekají zabalené utajené knihy, které si můžete
půjčit domů a užít si moment překvapení, jakou
knihu asi objevíte. Každý vás doteď před zajícem
v pytli varoval? U nás se bát nemusíte, vybrali
jsme pouze kvalitní a dobře hodnocené knihy.
1.–30. 9. 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 budeme postupně během celého roku vystavovat, abychom čtenářům
usnadnili výběr mezi množstvím knih v knihovně. Více informací v dospělém oddělení knihovny nebo na našem webu. Září: kniha se jménem
v názvu; kniha pohádek; darovaná kniha.
1.–14. 9. Soutěž na září
Od září bude každý měsíc probíhat soutěž o novou knihu, vstupenku a další ceny. Soutěž bude
vždy zveřejněna ve zpravodaji, na webových
a facebookových stránkách knihovny. Odpověď
na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo odpovědět
na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám
odpověď sdělit přímo v knihovně v dospělém
oddělení. Ze správných odpovědí následně náhodně vybereme vítěze, kterého budeme kontaktovat. Vítěz si poté bude moci vybrat svou
výhru. Tu je potřeba převzít osobně v knihovně
v otevírací době.

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Pravidelné bohoslužby:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St
18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So
18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Ve čtvrtek 14. 9. je svátek Povýšení svatého Kříže, mše sv. bude v 16 hodin v kostele na Křížovém vrchu (večerní mše sv. v klášterním kostele
nebude).

Otázka zní: Od kterého roku nese naše knihovna název Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové?
Odpověď nám sdělte do 14. 9. Hraje se o jednu
z těchto knih: Past (Františka Niedl), Kamarádky z mokré čtvrti (Ann Learyová), nebo Labyrint
(Sigge Eklund).
16.–22. 9. Evropský týden mobility a Evropský
den bez aut
Půjčovní výstava literatury k dalšímu ročníku
kampaně Evropský týden mobility (16.–22. 9)
a Evropský den bez aut (22. 9.), které v ČR koordinuje Ministerstvo životního prostředí. Letošní kampaň má téma Čistá, sdílená a inteligentní
mobilita a heslo Sdílením vpřed!
17. 9. Listování: Zvíře (za účasti autorky Torey
Hayden)
Další představení z cyklu Listování se bude konat
v 18:00 hod. v sále Na Písku. Součástí akce bude
diskuze s autorkou, autogramiáda a prodej knih.
Hrají: Věra Hollá a Pavel Oubram.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v knihovně nebo na místě za 100 Kč. Akci pořádáme ve spolupráci s Vojenskou střední školou
a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany
v Moravské Třebové.
Obalovací služba - balení knih, učebnic, sešitů
Připomínáme službu, která potěší zejména děti
školou povinné a jejich rodiče. Snažíte se zabalit
si učebnice a nedaří se vám na ně sehnat ty správné obaly, třeba proto, že mají netypické rozměry?
Doneste je do knihovny a my je obalíme za vás.
Knihy do rozměru A5 včetně balíme za 5 Kč, větší za desetikorunu.
– rezervace momentálně
nevypůjčených knih
Nemáte čas hledat knihy
a rádi byste si je jen vyzvedli a odešli? Našli jste
v katalogu knihu, která není vypůjčená, ale bojíte
se, že než se k nám dostanete, někdo si ji půjčí?
Právě pro vás zřizujeme novou službu BLOKNIHU. Za jednu rezervovanou knihu zaplatíte
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5 Kč. Více informací se dozvíte v září v knihovně
a v říjnovém zpravodaji.
Grenotéka
Rádi bychom u nás v knihovně vybudovali tzv.
grenotéku = semínkovnu. Máte na zahradě dobrou
zeleninu, ovoce či květiny? Podělte se o semínka,
přineste je k nám na dospělé oddělení a nabídněte
je ostatním zahrádkářům. Za to si můžete vybrat
semínka, co u nás nechali jiní pěstitelé.
Výpůjční doba
Se začátkem školního roku se vracíme k běžné
výpůjční době, budeme se na vás těšit v těchto
časech:
Dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod. so: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod. so: 8:30–11:30 hod.
Studovna:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
Knihovna dětem
1.–30. 9. Roční období
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Městečko
Trnávka. Výtvarná díla si můžete prohlédnout
v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček vhodných pro opakování a procvičování učiva základní školy - matematika, český jazyk, fyzika, chemie, zeměpis, historie aj. Přístupno v půjčovní
době dětského oddělení.
20. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2017/2018 vyhlašuje
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové již 20. ročník soutěže Čte celá
třída. Smyslem soutěže je podporovat a rozšiřovat čtenářskou gramotnost dětí základních škol.
Soutěž je určena třídním kolektivům základních a speciálních škol a víceletého gymnázia.
Podmínky soutěže a přihlášku lze získat v dětském oddělení knihovny. Přihlášku a seznam
žáků se základními údaji je třeba odevzdat do
30. 9. na dětské oddělení knihovny. Soutěž trvá
od 1. 10. 2017 do 31. 5. 2018.
Připravujeme na říjen:
3. 10. v 17:30 hod. v malém sále ZUŠ: přednáška
Hydroterapie s Kateřinou Zelinkovou
6. 10. tradiční lampiónový průvod

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů se uskuteční 4. 9. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v MT. Svoz seniorů
za účelem návštěvy hřbitova proběhne 13. 9. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul.
Svitavské. Dotazy na tel: 734 797 498.
STD Ulita a DS Domeček
27. 9. pořádá Oblastní charita
Moravská Třebová Den charity
a otevřených dveří. Je připraven
bohatý program, jak pro malé tak
i velké. Přijďte se podívat, co klienti vyrábí v dílnách a něco si také vyrobit.
SAS
Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi,
těhotným ženám v náročných situacích. Provozní
doba služby terénně od 7:00 do 18:00. Službu lze
sjednat ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu.
Občanská poradna
Během našeho působení v MT a Jevíčku několik klientů požádalo poradnu o zpracování návrhů
na povolení oddlužení a jiných obtížných situací.
Veškeré služby jsou zdarma. Doporučujeme před-

chozí objednání schůzky na tel. čísle 736 503 393
nebo E: poradna@mtrebova.charita.cz
Centrum pěstounské péče Cesta
Poskytuje služby pro pěstouny a zájemce o pěstounství. Můžete se obracet na: ved. Martinu Jínkovou, tel. 733 742 083 nebo
Elišku Nislerovou, tel. 733 742
024
Dobrovolnické centrum
Nabízí 3 akreditované dobrovolnické programy – Kamarád (děti 6–12 let) Lebeda
(senioři a dlouhodobě nemocní), Déčko (pomocníci v charitních službách).
Půjčovna zdravotních pomůcek
Od 1. 8. je změna provozní doby: po-st-čt 12:00–
14:00. Vedoucí půjčovny Renáta Husáková, tel:
733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtrebova.
charita.cz
Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova,
případně osobně na adrese Oblastní charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Pěkné slunečné dny přejí pracovníci OCHMT
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
6. 9. Pohybem ke zdraví HOOPING – v 16:30
malá tělocvična ZŠ ČSA MT (vchod ze dvora), Hula
hoop (cvičení se speciálními obručemi). Pod odborným vedením Lucie Slavíčkové. S sebou obuv do
tělocvičny a pití. Vstup zdarma – otevřená hodina
pro veřejnost. Uvítáme zájemce o tento kroužek
7. 9. Pohybem ke zdraví JUMPING – v 16:00
malá tělocvična ZŠ ČSA MT (vchod ze dvora)
Cvičení na trampolínách. Pod odborným vedením
Lucie Slavíčkové. S sebou obuv do tělocvičny
a pití. Vstup zdarma – otevřená hodina pro veřejnost. Uvítáme zájemce o tento kroužek
16.–22. 9. Evropský týden mobility. Akce ve spolupráci se Zdravým městem a MěP určená dětem
z MŠ. Letos se zaměří na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“. Podrobnosti v propozicích
zaslány do MŠ.
18. 9. Bowlingový turnaj – akce pro veřejnost
a zájemce o kroužek bowlingu od 8 let. Prezence soutěžících 16:00–16:15 Bowling Bar Ohnivá
koule. Vyhodnocení turnaje cca v 17:45. Sebou
sportovní boty. Vstup zdarma
21. 9. Dřevíčková dílnička od 8:00 v klubovně
DDM. Technicko-výtvarný program určený kolektivu dětí z MŠ a žáků 1.–5. tříd ZŠ. Malí technici se
seznámí s opracováním dřeva pomocí drobných dřevoobráběcích strojů a nářadí, prohlédnou si je a sami
vyzkouší. Program pro jednu skupinku trvá hodinu.
Vstupné 100 Kč/dítě. Účast nutná nahlásit v DDM
(kapacita omezená). Propozice zaslány na školy.
Během měsíce září proběhnou minifotbaly pro
ZŠ a přespolní běh

Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí – Pomáháme
zvířátkům - akce určená pro MŠ a Zvířata v nouzi
- akce určená pro ZŠ a veřejnost. Během září a října má veřejnost opět možnost podpořit Záchranou
stanici pro volně žijící zvířata a Psí útulek - Zelené Vendolí. Do DDM můžete nosit: usušené pečivo,
ptačí zob, pšenici, oves, kukuřici aj. zrní, piškoty, psí
a kočičí granule nebo konzervy, použité obojky a vodítka pro psy nebo oblečky, deky, svetry, hračky a pelíšky pro psy. Ve stanici uvítají rovněž pipetky proti
blechám, vitamíny a léky. Pokud by se do této akce
chtěly zapojit školy – kontaktujte DDM. Případné
informace v DDM, webu a v propozicích. Akce ve
spolupráci se Zeleným Vendolím a ZŠ Kunčina
Nabídka zájmových kroužků na školní rok
2017/2018:
Taneční:
Salsa
Sportovní:
Atletika, badminton, basketbal, bowling, drumming, florbal,
gymnastika, hoping - hula hoop,
jezdecký a voltiž, jóga, jumping,
kalanetika, kolektivní sporty, kopaná, korfbal, lezení na umělé
stěně, mažoretky, plavání a vodní
sporty, rytmika, smíšený volejbal,
squash, sportovní plavání, stolní
tenis, střelecký, šachy, tang-soo-do (karate), tenis, thaibox
Výtvarné a rukodělné:
Keramické kroužky, kouzelná vý-

DDM

tvarná dílna, piráti, praktická dívka, stonožka, šikulové, šití
Hudební:
Praktická kytara pro začátečníky, pokročilé i pro
dospělé
Jazykové:
Angličtina, němčina
Ostatní:
Agility – pes, můj kamarád, blogování, dějiny videoher, deskové a společenské hry, divadelní, fotografický, karaoke, kroužek plastikových modelářů,
kuchtíci, moderátor – komentátor, větrník – pohyb
a turistika
Podrobnosti a konkrétní informace ohledně vedoucích a prvních schůzek budou vydány v samostatné
informační brožuře, kterou děti obdrží ve školách
na začátku školního roku. Seznam všech kroužků
naleznete také na webových stránkách www.ddm-mt.cz. Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat elektronicky na www.ddm-mt.cz do konce
září, ve výjimečných případech je možné přihlášení osobně v DDM (pondělí, úterý a středa od 8:00
do 15:30 hod.). Další informace také na tel. číslech
DDM - 461 316 786, 731 151 790, 731 142 353.
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předkládaných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Usnesení ze 77. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21. 8. 2017
od 16:00 hod v zasedací místnosti radnice
2829/R/210817: předložený program schůze rady města.
2830/R/210817: poskytnutí odměny Mgr. Petru Vágnerovi, řediteli Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v souladu s předloženým návrhem. Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní školy Moravská
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a nemá vliv na
rozpočet města.
Z: Dana Buriánková
2831/R/210817: navržený postup odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku šetření stížnosti
Českou školní inspekcí v Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.
Z: Dana Buriánková
2832/R/210817: uzavření Smlouvy o centralizovaném
zadávání mezi městem Moravská Třebová jako centrálním zadavatelem (centrálním odběratelem) a následujícími subjekty jako veřejnými zadavateli (podřazenými
odběrateli):
ZIKOS, příspěvková organizace, IČO: 00401986, se
sídlem Komenského sady 1642, Moravské Budějovice
TESPRA Hodonín, s.r.o., IČO: 25512251, se sídlem
Velkomoravská 3652/91, Hodonín
TEZA Hodonín, příspěvková organizace, IČO:
66609984, se sídlem Tyršova 3588/10, Hodonín
Město Jaroměř, IČO: 00272728, se sídlem nám. Českomoravské armády 16, Jaroměř
Město Hodonín, IČO: 00284891 se sídlem Masarykovo
nám. 53/1, Hodonín
Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace,
IČO: 66183596, se sídlem Nadační 375/14, Odry
Lázně Hodonín, IČO: 47894733, se sídlem Měšťanská
3559/140, Hodonín
Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace,
IČO: 44164289, se sídlem U Červených domků 3529,
Hodonín
z důvodu poptávky po elektrické energii v hladině vysokého napětí na rok 2018, dle předloženého návrhu.
Z: Viera Mazalová
T: 31.10.2017
2833/R/210817: uzavření předložené příkazní smlouvy
o obstarání správy drobného vodního toku - revitalizovaného ramena Třebůvky, vedeného v centrální evidenci vodních toků Ministerstva zemědělství ČR jako
bezejmenný vodní tok, IDVT 10219569, HP 4-10-0207000-0-00 s Technickými službami Moravská Třebová
s.r.o., IČO: 25970399, se sídlem Moravská Třebová,
Zahradnická 1412/21, jako příkazníkem.
Z: Viera Mazalová
2834/R/210817: uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene ve prospěch města Moravská Třebová jako
oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové
kanalizace na pozemku parc. č. 3791/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová se spoluvlastníky
pozemku. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2802-348/2015 vypracovaným Geodézií Polička, Tyršova 161, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněné Město
Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2017
2835/R/210817: uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene ve prospěch města Moravská Třebová jako
oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové
kanalizace na pozemku parc. č. 3791/22 v obci a katastrálním území Moravská Třebová se spoluvlastníky
pozemku. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2963-216/2017 vypracovaném Geodézií Polička, Tyršova 161, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněné Město
Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2017
2836/R/210817: uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene ve prospěch města Moravská Třebová jako
oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 3791/5, 3791/32
a 3791/30 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová se spoluvlastníky pozemku. Rozsah věcného

břemene je vyznačen v geometrických plánech č. 2963216/2017 a 2802-348/2015 vypracovaných Geodézií
Polička, Tyršova 161, které budou nedílnou součástí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněné Město
Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2017
2837/R/210817: uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene ve prospěch města Moravská Třebová jako
oprávněného za účelem zřízení a provozování dešťové
kanalizace na pozemku parc. č. 3791/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová s vlastníkem pozemku. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 2963-216/2017 vypracovaném Geodézií
Polička, Tyršova 161, který bude nedílnou součástí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněné Město
Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2017
2838/R/210817: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na:
byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.09.2017
byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 124, s platností od 01.09.2017
byt č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19, s platností od 01.09.2017
byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o.
25, s platností od 01.09.2017
byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.09.2017
byt č. 18 o velikosti 2 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností od 01.09.2017
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2017
2839/R/210817: uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce na:
byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké č. o. 12, s platností od 01.09.2017
byt č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7, s platností
od 01.09.2017.
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2017
2840/R/210817: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 6 měsíců na byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T.
G. Masaryka č. o. 37, s platností od 01.09.2017 s podmínkou úhrady závazku vůči městu po splatnosti před
podpisem nové nájemní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2017
2841/R/210817: záměr pachtu pozemků parc. č. 2077/59
o celkové výměře 219 m2 a parc. č. 2077/34 o celkové
výměře 159 m2, oba druh pozemků trvalý travní porost,
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, v zahrádkářské osadě Křížový vrch.
Z: Viera Mazalová
2842/R/210817: pacht pozemku parc. č. 2348/1 o celkové výměře 3 454 m2, druh pozemku orná půda, v obci
a katastrálním území Moravská
Třebová, ul. Na Stráni, za účelem
využití pro 1000 m2 jako zahradu Tab. 1
v zahrádkářské osadě a pro 2454
m2 k sečení trávy a chovu králíků.
Pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, roční pachtovné
bude stanoveno ve výši 1 254 Kč.
Podmínky smlouvy budou stanoveny dle předloženého návrhu.
Z: Viera Mazalová
2843/R/210817: uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM –
0025/2016 na akci „Demolice objektu č. p. 634 ul. Svitavská, Moravská Třebová“ s firmou BISA
s.r.o., Pospíšilova 378/14, 500 03,
Hradec Králové, IČO: 25863258,
Tab. 2
podle předloženého návrhu
Z: Miroslav Netolický
2844/R/210817: uzavření Dodatku

č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0015/17 na akci „Oprava
komunikace v ulici Svitavská“ s firmou M - SILNICE
a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868,
podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
2845/R/210817: uzavření Dohody o spolupráci a poskytnutí účelového příspěvku na stavební práce vedené pod
názvem „Reko MS Moravská Třebová - Svitavská“,
podle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
2846/R/210817: vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova střechy Dům dětí a mládeže, Moravská
Třebová“ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., Linhartice
60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852.
Z: Miroslav Netolický
2847/R/210817: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova střechy
Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová“ s firmou JS
Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, dle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
2848/R/210817: vítěze zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Inženýrské sítě Dr. Loubala“ firmu Ulehla
Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 56802, IČO:
29212375.
Z: Miroslav Netolický
2849/R/210817: uzavření smlouvy o dílo s vítězem
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Inženýrské
sítě Dr. Loubala „s firmou Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy,
Svitavská 159/52, PSČ 56802, IČO: 29212375, podle
předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
Rada města doporučuje:
2850/R/210817: konání celostátní konference s mezinárodní účastí INOVACE EVROPSKÝCH MĚST, STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, URBANISMUS, SYNTÉZA S UMĚNÍM A KULTUROU,
EVROPSKÉ PROGRAMY A PROJEKTY PRO ROZVOJ MĚST 9. EDA 2018 – duben 2018 v Moravské
Třebové.
Z: Václav Mačát

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

2851/R/210817: schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2017 rozpočtu města, kterou budou změněny
závazné ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč):
a) závazné ukazatele stanovené radě města Tab. 1
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Tab. 2
Z: Dana Buriánková
2852/R/210817: schválit rozpočtové opatření č. 7/2017
rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s vnitřním
předpisem č. 6/2015, Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Moravská Třebová, uvedeným subjektům:
- Náš domov Koclířov, z.s., se sídlem Koclířov 140, 569
11, IČO: 68208553 na dofinancování pobytové sociální
služby Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi
– 10.000 Kč.

strana 14 / září 2017
- Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, Bohnice, IČO: 61383198 na podporu provozu Linky bezpečí, krizové linky pro děti a studenty – 5.000 Kč.
- Pobočný spolek Svazu branně-technických sportů Moravská Třebová, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 121/18,
Moravská Třebová, IČO: 68245807 - na technické
vybavení sportovního klubu mládeže (optická střelnice,
terčová zařízení) – 20.000 Kč.
Dotace budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy.
Z: Dana Buriánková
2853/R/210817: schválit uzavření veřejnoprávních
smluv s příjemci dotací z rozpočtu města dle vnitřního předpisu č. 6/2015, Program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Moravská Třebová, v souladu s předloženým vzorem.
Z: Dana Buriánková
2854/R/210817: schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Moravská Třebová č. OF 0013/2017 s TJ
Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
2855/R/210817: schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Města Moravská Třebová č. OF 0014/2017
s TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511,
v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
2856/R/210817: schválit poskytnutí stipendia studentce
vysoké školy v souladu s vnitřním předpisem 2/2017
Program pro poskytování stipendií studentům vysokých
škol v České republice.
Z: Dana Buriánková
2857/R/210817: schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí stipendia v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková

Usnesení rady města
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2858/R/210817: schválit střednědobý výhled rozpočtu
města na období 2018 – 2020 dle předloženého návrhu.
Z: Dana Buriánková
2859/R/210817: schválit předloženou Koncepci prevence kriminality města Moravská Třebová na období 2017
- 2020.
Z: Hana Navrátilová
2860/R/210817: zřídit obligační předkupní právo ve
prospěch manželů L., pro odkup části pozemku parc.
č. 213/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Piaristická, kterou manželé L. užívají na základě
dohody uzavřené dne 30.09.2005 a to za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem
s tím, že oprávnění manželé uhradí náklady spojené
s převodem nemovitosti. Předmětná část nemovitosti
bude vyznačena na kopii katastrální mapy, která bude
součástí dohody o předkupním právu. Předkupní právo
se nebude vztahovat na právní nástupce zúčastněných
stran a nebude zapsáno do katastru nemovitostí.
Z: Viera Mazalová
2861/R/210817: schválit podání žádosti o bezúplatný
převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví
České republiky, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774, a to
-- pozemku parc. č. 3614 o výměře 313 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová
-- pozemku parc. č. 1482/1 o výměře 340 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová
-- pozemku parc. č. 4753 o výměře 104 m2 v obci Moravská Třebová a katastrální území Boršov u Moravské
Třebové.
Z: Viera Mazalová
2862/R/210817: schválit podání žádosti o úplatný převod a následné nabytí do majetku města z vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, se
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774,

Cvičení s Luckou
Začínáme od 4. 9.
www.cvicenisluckou.cz
605 832 014

a to pozemku parc. č. 2771/44 o výměře 1134 m2 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
2863/R/210817: schválit prodej podílu ideálních
1251/10000 stavební parcely č. 1113 o výměře 318 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí,
ul. Tyršova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
20.686 Kč, kterou dle dohody uhradí pan H. před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová

Rada města bere na vědomí:

2864/R/210817: předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.
2865/R/210817: předloženou zprávu z jednání Komise
památkové péče rady města dne 07.08.2017.
2866/R/210817: rozbor hospodaření města k 30.06.2017.
2867/R/210817: předloženou souhrnnou zprávu o provozu Moravskotřebovského aquaparku v letech 2004 –
2016.
2868/R/210817: předloženou zprávu o výsledku šetření
stížnosti Českou školní inspekcí v Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.
2869/R/210817: rozhodnutí Ministerstva kultury č. j.
MK 36013/2017 OPP, sp. zn. MK-S 10504/2016 OPP
ve věci řízení o prohlášení bývalé polikliniky č. p. 634
se zahradou, obec Moravská Třebová, okres Svitavy,
Pardubický kraj, za kulturní památku - rozhodnutí o neprohlášení za kulturní památku.

Rada města ruší:

2870/R/210817: své usnesení č. 2747/R/030717, kterým
schválila prodej podílu ideálních 1251/10000 stavební
parcely č. 1113 o výměře 318 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, část Předměstí na ul. Tyršově za
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 20.686 Kč,
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
V Moravské Třebové 21. 8. 2017
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

AG - FIT, klub gymnastických sportů
pořádá nábor dětí do oddílů:
• sportovní gymnastika • sportovní aerobik • trampolíny
• všestranná sportovní příprava předškoláků od 4 let
Pondělí 11. září v 16:30 hod.,
malá tělocvična Gymnázium Moravská Třebová, info: www.ag-fit.cz

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Fotbalisté zahájili nový ročník úspěšně
Fotbalový klub SKP Slovan zapojil či zapojí do soutěží
2017/2018 celkem 9 družstev: 3 dospělí (KP, I. B třída
a III. třída), 1x dorost (KP), 3 x žáci (z toho 2x KP, 1x
OP) a 2x přípravka.
Realizační tým „áčka“ tvoří: trenér Zdeněk Válek, asistent Petr Václavek, vedoucí mužstva Pavel Václavek
a masér Josef Bělehrádek. Z jeho kádru odešli: Švanda,
Sedláček (Kunčina), Šrom (Slavonín), Murin (Fulnek).
Novými tvářemi v dresu SKP (pro týmy A+B) jsou pak:
Konečný Zdeněk (Letohrad), Nováček Michal (Pomezí), Okrouhlý Marek (Medlov), Sommer Marek (Třebařov), Válek Jakub (Svitavy), Vykydal David (HFK
Olomouc), Marák Jan (TJ Mohelnice), Mikšánek Patrik
(dorost), Berka Milan (Jevíčko), Bubela Petr (Hradec
n. S.), Jochec Karel (Dlouhá Loučka), Kozák Martin,
Němec Pavel (oba Mladějov), Spálenský Jan (Kunčina),
Matocha David (HFK Olomouc). Zbytek tvoří osvědčení harcovníci: Kamisch, Šatník R., Strouhal, Staněk,
Strnad, Štaffa, Novotný, Špaček, Kudyn, Polák, Matoušek Marek, Frisch, Kalus, Rázl, Oravec, Smékal, Pospíšil, Vykydal, Sedlák, Vančura a další.
Soupiska je tedy dostatečně široká (až 40 jmen), i kvalitní, aby tým by schopen naplnit hlavní cíl. „Cílem našeho
týmu je umístění do páté příčky, vše ostatní bude bráno
jako neúspěch. S přípravou na sezónu musíme být spokojeni, zapojilo se do ní třicet hráčů včetně B mužstva
a probíhalo intenzivní sehrávání týmu. Lze se domnívat,
že obě družstva jsou dobře připravena,“ řekl nám sekretář oddílu P. Matoušek. Úvodním testem výkonnosti
se stala první kola Poháru hejtmana P. k. Týmu SKP byl
přidělen jako soupeř 1. kola ambiciózní TJ Semanín.

Ten v domácím prostředí dlouho vzdoroval, slovanisté
rozhodli v závěru: TJ Semanín - SKP Slovan Moravská
Třebová 0:4 (0:0). Branky: Okrouhlý, Strnad, Konečný,
Bubela. Úspěšní byli v následném 2. kole, k němuž zavítali na hřiště týmu I. A. třídy Nasavrky. Identický výkon a stejné vítězství 0:4 (0:1). Branky: Dokoupil, Vančura 2, Šatník znamenaly postup do čtvrtfinále, jehož
pokračování je v plánu na začátku roku 2018. Třebovští
pojedou na hřiště svého rivala z KP TJ Lanškroun.
Muži (krajský přebor)
A muži - Česká Třebová 2:1 (0:0) np 4:3
Dobříkov - A muži 1:2 (0:1) np 3:4
Průběžné pořadí: 4. místo 2 2 0 0 2:2 4 body
Také B tým před soutěží sehrál několik přípravných zápasů, k prvnímu zápasu o mistrovské body I. B třída P.
k. nastoupil v Řetové, a po vyrovnaném boji a rovněž
penaltovém rozstřelu získal bod.
Řetová - B-muži 4:3 (1:2) np 4:3 Branky: Sedlák 2, Němec
B muži - Těchonín 3:2 (2:2) np 4:2. Branky: Bubela,
Kalus
Průběžné pořadí: 7. místo 2 1 0 1 5:5 3 body
C muži (III. třída Svitavska)
C muži - Kunčina B 2:0 (0:0) Branky: Sedlák, Štrajt
Třebařov - C muži 1:2 (0:0) Branky: Doseděl, Krutílek
Průběžné pořadí: 2. místo 2 2 0 0 4:1 6 bodů.
(Stav k 20. 8. 2017)
Všechny kategorie intenzivně ladí formu s velkou euforií. Přesto ještě jednu zajímavost, která dokládá radost, již fotbal přináší - starší žáci zvítězili v Konici 2:1,
nad Boskovicem 7:2 a v Lošticích impozantním skóre
21:0! V sestavě se objevuje řada nových nadějí. (mt)

4. ročník König Cup přiblížil slavící město světu
Řeč je o charitativním turnaji dvojic v tenisu, za nímž
stojí cyklistický reprezentant Leopold König. Turnaj se
uskutečnil již po čtvrté za účasti 20 dvojic z celé ČR
(Praha, Žďár n/S., Svitavy) a ze Slovenska. Úspěšně
se přesto prosadili třebovští, jimž patřila druhá příčka
(König L. st., Podhorný L.). Prvenství patřilo svitavským Krejčím (otec a syn). V rámci celodenního turnaje nechyběl ani široký doprovodný program - předváděcí akce Škody Kodiaq, ochutnávka vína, míchaných
nápojů či tradiční trénink mládeže pod dohledem profesionálních trenérů z Přerova (Pavla Hutky ad.). Každý mládežník byl zařazen do tomboly, vyhráli všichni.
Kromě přítomného slavného cyklisty-rodáka byl přítomen také olympionik Tomáš Verner (krasobruslení)
- dokonce aktivně nastoupil ve dvojici s Pavlem Kempou. Výtěžek z dražeb (dres Königa BORA Hansgrode,
tenisová raketa L. Šafařové a olympijský úbor Báry

Strýcové) přinesl 50 tisíc Kč, dalších padesát v darech sportujících a diváků. Symbolické motto turnaje:
Bidon pomáhá, když za 500 Kč si mohl kdokoliv zakoupit tuto cyklistickou láhev a tím přispěl na dobrou
věc. Organizátoři t. č. volí mezi 5 handicapovanými
dětmi (cukrovka, dětská obrna, speciální dieta apod.),
jimž by poukázaná částka (cca 100.000 Kč) měla výrazně usnadnit život. Tak to bylo v preambuli propozic Poháru KC „Není tak velký problém peníze získat,
ale důležitější, a o hodně těžší, je obdarovat a udělat
radost. Spokojenost je na místě,“ podotknul L. König.
Kameramani českého olympijského týmu z turnaje
a celého sportovního areálu točili reportáž, a taková
reklama pro M. Třebovou je k nezaplacení. Celodenně se vystřídaly na kurtech dvě stovky návštěvníků,
i proto tato záslužná sportovně-společenská akce zcela zapadla do rámce oslav 760 let města.
(mt)

Litomyšlský Pešek ovládl moravskotřebovský Papírák
Moravskotřebovský Papírák (Paperman) se přiblížil
už dvacátým narozeninám. Poprvé se uskutečnil (jako
nultý ročník) v roce 1998, od roku 1999 se stal stabilní
a oblíbenou součástí seriálu Cykloman. Snad i proto, že
kratší plavecké distance jsou přijatelnější pro nepravidelně trénující sportovce. Ambice favoritů na vítězství
byly jedna věc, reálná výkonnost účastníků rozhodující.
Kdo je nejzdatnější sportovec, zda plavec, běžec nebo
cyklista, zodpověděl moravskotřebovský závod. Loňský
vítěz J. Ploc z Prahy na startu chyběl, přesto to favorité
neměli snadné. Úvodní disciplínu - plavecké rozplavby,
určující handicapy pro cyklistickou část - absolvovalo
44 startujících. Nejrychleji zvládli distance 100 m junior
D. Jansa a I. Štěpařová (Z1), na dvojnásobné trati kralovali Hartman (Ústí n/O.), Pešek a G. König. Cyklistická
trasa měřila 18 km, peloton se natáhl, rozdrobil, kategorie se promíchaly, přesto se po obrátce v Nové Vsi vytvořila na čele tříčlenná grupa (Pešek, König a Rotter),
která svým čtyřem pronásledovatelům (Štěpař, Kobelka, Kadidlo, Doležel) nadělila před běžeckou částí více
než minutovou ztrátu. Ve vedení zůstali i v závěrečné
fázi (3 km běh), pořadí se však přeskupilo ve prospěch
litomyšlského závodníka. Před týdnem skončil na Litomyšlském triatlonu druhý, do Třebové si přijel pro
vítězství. Rotter udržel druhou pozici, na stupně nejlepších se pak skvělým během dotáhnul Štěpař. Mezi

ženami vyhrála J. Dulajová před K. Obstovou. Nejlepší junior zaostal za vítězem o pět minut. „Byl to pěkný
závod, v příjemné atmosféře. Sedla mi zejména rychlá
cyklistická část. Soupeři byli zdatní, palec vzhůru pro
ně, pro mne to byl dobrý trénink na delší závody. Triatlonista musí být zdatný ve všech disciplínách,“ glosoval
svůj úspěch vítěz. Skvělou náladu sportovního odpoledne okořenil cyklistický reprezentant L. König, který
nejlepší dekoroval. Výsledky:
1. Pešek Pavel (M1) SBR TRI Team Litomyšl 0:42:25
2. Rotter Michal (M2) CK Slovan 0:43:22
3. Štěpař Petr (M3) CK Čerti Kunčina 0:43:54
4. König Gabriel (M1) Team Netapp B 0:44:22
5. Kobelka Martin (M1) M. Třebová 0:44:31
6. Kadidlo Jiří (M2) CK Slovan 0:45:31
7. Doležel Josef (M3) CK Slovan 0:46:49
8. Uhlíř Dalibor (M1) AT&T Brno 0:47:12
9. Scheur Jan (M3) 0:47:23
10. Široký Štěpán (J) M. Třebová 0:48:28
Doprovodnou součástí Papíráku byl dětský triatlon jako
šestá část seriálu Cyklománek. Třicítka malých nadšenců zvládla boj s vlastní pohodlností se ctí.
Příště na startu: Kunčinský duatlon (2. září) - crosscountry (14 + 14 km) a vložený běh (3 km). 13:30 areál hřiště
Kunčina. Prezence od 12 hodin. Sedmý závod seriálu
Cykloman 2017.		
(mt)
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Zářijová sportovní
pozvánka

Fotbal
2. 9. 9:30 Žáci st., ml, (KP) - Pardubičky
13:00 Žáci (OP) - Křenov
14:30 Dorost - Hlinsko
17:00 B muži - Sloupnice
3. 9. 9:30 Žáci st. - Pardubičky
9. 9. 10:15 C muži - Boršov (hřiště St. Město)
17:00 A muži - Třemošnice
13. 9. 16:45 Žáci st., ml. (KP) - Č. Třebová
17:00 Dorost - Libchavy
16. 9. 10:15 C muži - Březová n/Sv.
16:00 A muži - Lanškroun
23. 9. 9:30 Žáci st., ml. (KP ) - Lanškroun
13:00 Žáci (OP) - Hradec n/Sv.
24. 9. 13:30 Dorost - Slatiňany
16:00 B muži - Lanškroun
28. 9. 10:00 Žáci (OP) - Sebranice
13:30 Dorost - Litomyšl
30. 9. 10:15 C muži - Sebranice
Hokej
Přátelská - přípravná utkání
2. 9. 18:00 HC Slovan - Uničov
5. 9. 18:30 HC Slovan - Boskovice
8. 9. 18:00 HC Slovan - HC Blansko
16. 9. 18:00 HC Slovan - HC Choceň
23. 9. 18:00 HC Slovan - HC Hlinsko
Regionální liga mladšího dorostu
17. 9. 10:30 HC Slovan - HC Polička
29. 9. 19:15 HC Slovan - HC Litomyšl
KLSŽ
16. 9. 11:00 HC Slovan - HC Skuteč
28. 9. 11:00 HC Slovan - HC Choceň
KLMŽ
16. 9. 9:00 HC Slovan - HC Polička
28. 9. 9:00 HC Slovan - HC Choceň
Volejbal P-A Z2 (9 účastníků)
2. 9. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová - Tesla
Pardubice A
10. 9. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová - SK
Slatiňany
24. 9. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová - Sokol
Chrudim
Atletika
4. kolo I. a II. ligy
26. 9. stadion Jablonec n/N. (muži), stadion (ženy)
16. 9. stadion 2. ZŠ ul. Palackého – 8:30 an. Moravskotřebovské víceboje (www.mtviceboje)

Program činnosti
Klubu českých turistů
2. 9. Spoluúčast na zabezpečení prezence
DP Pochod po dálničním tělese R43 pořádaného KČT Boskovice. Start dle propozic
akce (viz srpnový zpravodaj). Akce je určena pro pěší i cykloturisty. Cíl pochodu i cyklojízdy je v Mladkově u Boskovic. Odjezd
zájemců o společnou cyklojízdu v 9 hod.
z nádvoří zámku. Zajišťuje: P. Harašta
6. 9. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 19 hod. Příprava programu
na říjen a doplnění informací k oblastnímu
zájezdu do Rychlebských hor.
9. 9. Účast na akci Lanškrounská kopa.
Sraz zájemců o cyklojízdu v 8 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: L. Weinlich
14.–17. 9. Oblastní zájezd Rychlebské
hory. Podrobnosti pro přihlášené účastníky
v propozicích akce, příp. na schůzce 6. 9.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz
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Atletiský vrchol letní sportovní sezóny v Moravské Třebové
V Moravské Třebové se bude v sobotu 16. září na atletickém stadionu při 2. ZŠ konat již 15. ročník atletického mítinku pro všechny věkové kategorie
- CHAS MORAVSKOTŘEBOVSKÉ VÍCEBOJE
2017, největší v České republice co do počtu závodníků a kategorií. Chcete si hodit oštěpem s Bárou

Špotákovou? Zaběhnout si s Pavlem Maslákem nebo
Zuzkou Hejnovou? No, tak to musíte jinam. Tady
na vás ale taky čeká nejeden mistr republiky. A především pohodová atmosféra. Není nic jednoduššího,
než se registrovat do 14. září na www.mtviceboje.
cz (později ani na místě to již nebude možné). Ka-

tegorie máme od těch nejmenších, co sotva chodí,
po ty nejstarší, co sotva chodí.
Sekanina, Nečas,
Jílek (MTvíceboje) či zkratka SekNeJí (MTvíceboje)

Stolní tenisté před náročnou sezónou
Table-tenisté vstupují do náročného soutěžního ročníku 2017/2018. Po roční odmlce (krajská soutěž)
bude třebovský celek znovu bojovat o body v divizi Pardubického kraje, což nebude dle slov předsedy oddílu J. Maděry nikterak snadné. „Soupeři
jsou ještě kvalitnější, mnozí mají i ligové zkušenosti,
zdobí je větší herní jistota. My příliš novinek nemůžeme nabídnout než bojovnost a entuziasmus. Snad
to bude stačit.“ Čtveřice „statečných“ Milan Mrva,
Miloš Kalandra, Jaroslav Maděra, Patrik Zítka zahajuje již 23. září v České Třebové. V domácí herně

můžete vidět jejich boj až 21. října proti KST Linea
Chrudim A a TJ Trojovice. „Našim cílem je důstojné
účinkování v soutěži, tzn. udržení se v ní,“ potvrdil
představy M. Mrva. V soutěžích okresního měřítka
budou zapojena rovněž další dvě družstva. Soupisky
jsou prozatím orientační, oficiální a rozlosování bude
k dispozici na přelomu září a října.
B - muži (okresní přebor): Riemer Tomáš, Palatka
Edward, Smetana Jaroslav, Vykydal Richard, Muselík Miroslav. Cíl je jasný - vítězství v okresním přeboru a návrat do krajské soutěže.
C - muži (okresní přebor): Grepl Luboš, Konečný
Pavel, Němečková Eva, Šimek Martin, Durák Lubomír, Grepl Lubomír, Holešovský Bohumil, Kalandra
Miloslav st., Peškar Jindřich, Peša Luděk, Tichý Miloslav. Cílem je i nadále zachovat příslušnost k této
úrovni soutěže.
Oddíl stolního tenisu bude i nadále spolupracovat
s DDM při výchově nových nadějí stolního tenisu pod vedením zkušených trenérů E. Palatky a E.
Němečkové.
		
(mt)

Hokej na startu nové sezóny

Volejbalistky plné
odhodlání

Kádr volejbalistek se po intenzivním procesu letní
přípravy příliš nezměnil, resp. na místo K. Šimonové
se vrátila z hostování Karolína Maděrová. Děvčata jsou
přesto dostatečně odhodlaná odčinit „neúspěch“ z uplynulé sezóny. V závěru nezvládly důležité utkání a úroveň soutěže KP I. musely vyměnit za KP II. Jsou si
vědomy náročnosti soutěže, nové týmy se budou chtít
vytáhnout, neprodat kůži lacino. Soupeřem jsou týmy
Slatiňan, Litomyšle, Chrudimi, Nasavrk, Třemošnice,
Holic a dva celky Tesly Pardubice (A, B). „Naše parta má i přes nízký věk dostatek zkušeností, neúspěch
si nepřipouštíme. Chceme návrat do KP I.,“ prozradila nám usměvavá nahrávačka Anička Cvrkalová.
„Takže kdy můžete přijít fandit ono povzbuzující hej?
Začínáme 1. září v 10 hodin proti silnému celku Tesla
Pardubice A,“ dodala jako pozvánku. V Pardubickém
kraji jsou zapojeny do soutěží také juniorky, a to ve
čtyřčlenné skupině s TJ Spartak Polička, VO TJ Lanškroun a Českou Třebovou. Soutěž se hraje vícekolově.
Začíná se v říjnu. V Olomouckém kraji jsou přihlášeny
do soutěže mladší a starší žákyně (12 účastníků). (mt)

Od května hýřili hokejisté aktivitou. Nejdříve se pro
všechny kategorie uskutečnila tzv. suchá příprava,
v letních měsících následovaly tréninkové kempy.
V současnosti příprava vrcholí, od začátku září totiž
předpokládají třebovští led, přípravná utkání a také
bezkonfliktní vstup do jednotlivých soutěží (krajských
lig), resp. oblastní ligy (B tým). Fanoušci si zaslouží
znát systém, podle něhož se bude sezóna 2017/2018
odvíjet. Stejně jako v uplynulém ročníku, v němž HC
Slovan dosáhl na třetí místo, se přihlásilo stejných jedenáct klubů – obhájce prvenství HC Světlá nad Sázavou, HC Kohouti Česká Třebová, HC Slovan Moravská Třebová, HC Ledeč nad Sázavou, HC Chrudim,
HC Spartak Choceň, HC Litomyšl, BK Havlíčkův
Brod B, HC Hlinsko, HC Spartak Polička a HC Cho-

těboř. V základní části (říjen až listopad) se dvoukolově střetne každý s každým doma a venku. Následovat bude nadstavba (prosinec až leden) o 1.–6. resp.
7.–11. místo, přičemž nejlepší šestka bude mít zajištěn
v předstihu postup do vyřazovací části a ve „spodní“
skupině vzejdou dva celky do play off. Přesné rozlosování a aktuality zajištěnosti kádrů přineseme v říjnu.
Krajská liga začne úvodním kolem v neděli 1. října,
ovšem HC Slovan se do soutěže zapojí až 4. října derby zápasem v Poličce. Již v září sehrají A muži HC
Slovan pět přátelských utkání s celky Uničova, Boskovic, Blanska, Chocně a Hlinska, současně budou
zahájeny boje o mistrovské body v kategoriích Liga
mladších a starších žáků a Regionální liga mladšího
dorostu. Viz Zářijová sportovní pozvánka.
(mt)

Amper Cup 2017
Cyklistická sezóna je v plném proudu. Obdobou Čs.
poháru je Moravský pohár, jehož desátým podnikem v roce 2017 se stal znovu moravskotřebovský
Amper Cup. Rozdílný počet okruhů na náročné trati
mezi M. Třebovou, Křenovem, Jevíčkem, Březinou
znamenal jednotlivé tratě 90 km, 70 km a 50 km.
Závod v jednotlivých kategoriích absolvovalo 125
silničářů z celé Moravy. Oddělený start jednotlivých
kategorií stabilizoval atmosféru na silnici, neznamenal však, že by nezuřil boj vždy uvnitř dílčích pelotonů. Výkonnostní převaha jednotlivců se projevila
v samotném závěru, resp. ve výsledných časech (až
2 minuty rozdíly na pódiových místech). Výjimečně
se rozhodovalo v cílový spurtech (70/D, 50/Z, 50/E).
V jednotlivých kategoriích dominovali:
90 km: Zechzmeister Tomáš (TJ Favorit Brno);
70 km: Pelc Ladislav (Force KCK Zlín); 50 km:
Hájková Markéta (SKP Duha Lanškroun/CK M.
Třebová), Kolařík Stanislav (Silný tým Uničov).
Mezi účastníky nechyběli ani třebovští cyklisté (byť
v barvách jiných klubů) a dlužno podotknout, že byli
úspěšní (Rotter Michal, Hájková Markéta, Schön

Martin, Cvrkal Richard). K závodu byl přiřazen
6. díl seriálu Cykloman. Pokud se třebovští cyklisté nezúčastnili vyššího levelu (Moravského poháru),
nemohli chybět na startu domácího podniku, který
se blíží k cíli a každý bod bude důležitý. Silná skupina (8 lidí) se v druhém kole rozdělila na menší segmenty, boj mezi sebou sváděli především aspiranti
na celkové umístění: Kadidlo, Štěpař, Kvapil, Antl,
König. Mladší bratr čs. reprezentanta Gabriel potvrdil své ambice na celkové vítězství v seriálu, svým
pronásledovatelům „nadělil“ 3 minuty, další cyklisty
v pořadí dělily jen sekundy (Kadidlo - Kvapil, Štěpař - Antl).
Celkové výsledky (TOP 5):
1. König Gabriel (M1. NetApp B) 02:23:30
2. Kadidlo Jiří (M2, CK Slovan) 02:26:19
3. Kvapil Jiří (M1, CK Slovan) 02:26:20
4. Antl Karel (M3, CK Čerti Kunčina) 02:37:16
5. Štěpař Petr (M3, CK Čerti Kunčina) 02:37:16
V další kategoriích uspěli: Jansa D. (J), Legátová A.
(ZJ), Krčál A. (M4, Kralice), Suchánková L. (Z2,
Bike Klub Svitavy).		
(mt)
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