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Moravskou Třebovou navštíví osobně Ladislav Velen ze Žerotína
Oslavy města nekončí, ba právě naopak.
Přijďte 19. října na nádvoří zámku přivítat šlechtice moravskotřebovského panství
samotného Ladislava Velena ze Žerotína,
k jehož poctě mu bude slavnostně odhalena
busta. Jelikož byl Ladislav sečtělý a poznání

„Stezka se bude skládat z 11 stanovišť v centru města a jeho nejbližším okolí. Jedná se
buď o panely umístěné na budovách, či v jejich blízkosti na samostatných stojanech.
Některá stanoviště zahrnují několik škol,
protože se v průběhu času v dané budově vy-

pit, anebo objednat (mince ze stříbra) přímo
u mistra raziče. „Zájemci o odborný pohled
do minulosti si mohou zajít na historický seminář, který bude věnován Ladislavu Velenovi ze Žerotína. Konat se bude od 15:00 hod.
v koncertním sále ZUŠ a vystoupí na něm
odborníci na slovo vzatí. Znalkyně zámku, pedagožka a historička
Vladislava Říhová, Lenka Vaňková, kurátorka Národního památkového ústavu v Olomouci, zabývající se renesančními portréty,
nebo starosta města Zábřeh na
Moravě František John, který je
odborníkem na zvony,“ informoval Žáček. Posledním bodem programu je tradiční koncert základní
umělecké školy Podvečer s múzami věnovaný Ladislavu Velenovi ze Žerotína, na jehož začátku
vystoupí skupina Bakchus, která
zahraje kromě renesančních skladeb a písní i ranně barokní hudbu, na kterou navážou vystoupení
Mince Ladislava Velena ze Žerotína vyrobená k slavnostnímu odhalení jeho busty
Foto: archív učitelů a žáků ZUŠ. Osobě Ladislava Velena ze Žerotína je věnována i výstava, která byla připravena pro
chtivý a podporoval Jana Amose Komenskéstřídalo více institucí, nebo je to účelné spovýstavní síň Senátu Parlamentu ČR ve Valdho, Učitele národů, který Velenovi věnoval
jení v případě, že jednotlivé školy stojí blízko
štejnském paláci v Praze. V Moravské Třesvou slavnou mapu Moravy, bude veřejnosti
sebe ve vzdálenosti maximálně několik debové bude k vidění ve výstavní síni zámku
v tento den představena další novinka, naučsítek metrů,“ uvedl Robert Jordán, vedoucí
od 28. října. Pokud jste se tedy nedostali
ná městská stezka Dějiny školství v Moravměstského muzea.
do Prahy, budete mít ještě jednu šanci zde.
ské Třebové.
Program tohoto významného dne bude rozNepromeškejte ji.
Pavlína Horáčková
Ladislav Velen ze Žerotína je osobností, ktedělen na dvě části. Dopolední program je urrá si zaslouží být připomínána. Zvelebil močen pro děti ze základních škol. Žáci z 5. až
ravskotřebovský zámek, který ctil jako svoji
7. ročníků dostanou zvací glejt od Ladislarezidenci a jeho podobu zásadním způsobem
va Velena ze Žerotína, projdou si trasu nové
ovlivnil. „Socha, která bude na nádvoří zámměstské naučné stezky a na zámku budou
ku k jeho poctě nainstalována, je usazena
plnit různé úkoly, které by je měly seznámit
na kamenný podstavec z miletínského píss historickými souvislostmi doby, v které žil
kovce, z něhož jsou vytvořeny místní arkády
Ladislav Velen. Aby studenti nakonec zísopracované rukama šikovných řemeslníků
kali minci z pokladu Žerotína, kterou si buna počátku 17. století. Ke slavnostnímu oddou moci vzít domů, budou muset přijít se
halení dojde 19. října v 16:30, a to na výsvým glejtem na odpolední slavnostní odhachodní straně zámeckého nádvoří, u knihovlení jeho sochy. Minci jim předá sám Žerony, kde bude busta umístěna,“ řekl František
tín. Odpoledne si ostatní návštěvníci podle
Žáček, ředitel Kulturních služeb města.
plánku na vkladném listu uvnitř zpravodaje
13:00–16:00 hod.
Aby se události ze života renesančního
mohou projít trasu nové naučné stezky Dějišlechtice dostaly místním obyvatelům do
ny školství v Moravské Třebové a směřovat
podvědomí, spojily kulturní služby s touto
své kroky na zámecké nádvoří, kde budou
událostí slavnostní otevření naučné městské
připraveny tematické dílny nebo razírna pastezky Dějiny školství v Moravské Třebové.
mětních mincí, které si bude možné zakou-
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3. výzva k podávání
žádostí o poskytnutí
kotlíkové dotace
Pardubický kraj vyhlásí 3. výzvu pro fyzické osoby 27. září. Příjem žádostí bude zahájen 31. října v 6:30 hod. a bude probíhat
elektronicky. K této výzvě Pardubický kraj
připravil pro veřejnost bezplatné informační semináře, které se uskuteční:
2. 10. - 16:00 Svitavy - velká zasedací místnost MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25
4. 10. - 16:00 Ústí nad Orlicí - Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, Na Pláni
1343
5. 10. - 16:00 Jablonné nad Orlicí - ZŠ,
Jamenského 555
9. 10. - 16:00 Vysoké Mýto - Šemberovo
divadlo, Komenského nám. 120
10. 10. - 16:00 Pardubice - sál Jana Kašpara, Komenského nám. 120
12. 10. - 16:00 Hlinsko - kinosál Multifunkčního centra, Adámkova 341
Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému
bude možný ode dne vyhlášení výzvy. Po
registraci si žadatel vyplní žádost a uloží
ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail
s odkazem, ze kterého po zahájení příjmu
svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po
odeslání obdrží další e-mail s informací, že
musí žádost vytisknout, podepsat a do 10
pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na
krajský úřad. Bližší informace naleznete na
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Oznámení

Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové, IČ: 28799984 oznamuje, že
v souladu s § 7 a § 9 Zákona č. 227/1997 Sb.
(o nadacích a nadačních fondech) rozhodla
správní rada nadačního fondu o zrušení společnosti s likvidací a zvolila likvidátora společnosti
Josefa Jílka, Svitavská 1440/32, Moravská Třebová. Správní rada nadačního fondu vyzývá tímto případné věřitele k ohlášení svých pohledávek
za nadačním fondem ve lhůtě do 31. října 2017
k rukám likvidátora společnosti.
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Z města

Začal nový školní rok, prvňáčků je méně
Prvňáčků v letošním roce mírně ubylo. Do tří základních škol v Moravské Třebové 4. září nastoupilo 104 dětí, což je zhruba o 26 méně než v loňském
roce. Prvňáčky do nového školního roku přivítal
starosta města Miloš Izák. „Všem dětem přeji hodně úspěchů. Doufám, že se v novém prostředí budete cítit dobře a svými studijními úspěchy postupně převezmete štafetu starších spolužáků. Velmi
rád vás přivítám i na radnici města, kde si budete

moci prohlédnout její prostory. Pevné nervy přeji
rodičům i učitelům.“ Starosta předal dětem malý
dárek v podobě omalovánek, pastelek a sladkostí. Ve školním roce 2017/2018 bylo otevřeno pět
prvních tříd, z toho tři v základní škole Palackého,
kde povinnou školní docházku zahájilo 68 dětí. Po
jedné třídě otevřela ZŠ Kostelní nám. a Čs. armády, kde byla otevřena stejně jako v minulém roce
i třída přípravná.
Pavlína Horáčková

Sousedské setkání Mikroregionu Mohelnicko
a Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Cílem tohoto setkání byla vzájemná inspirace
v různých typech projektů a portfolii zájmových
oblastí, a současně vyhledání zdrojů pro rozvoj
především malých obcí, které jsou dominantně
zastoupeny v obou dobrovolných svazcích Regionu MTJ a Mikroregionu Mohelnicko. Starostové
obcí byli nadšeni z úspěšné rekonstrukce centra
obce Biskupice nebo opraveného zámečku v Je-

Setkání zástupců regionů

víčku. Dále členové delegace navštívili Městečko
Trnávka, Jaroměřice a Moravskou Třebovou, kde
starostové obcí a měst představili úspěšné projekty realizované z dotací.
Pavlína Horáčková

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2017 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 205
občanů ČR. Během měsíce srpna se do Moravské Třebové přihlásilo 12 občanů, odstěhovalo 23 obyvatel, zemřelo 6 občanů
a narodilo se 10 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. 8.
2017 evidováno 10 323 obyvatel.
(ln)

Foto: archív

Městský rozhlas je ve zkušebním provozu
V rámci projektu Protipovodňová opatření pro
město Moravská Třebová probíhá v současné době
zkušební provoz nově instalovaného městského
rozhlasu. Cílem projektu je výstavba výstražného a varovného systému a aktualizace digitálního povodňového plánu města Moravská Třebová.
Návrh koncepce lokálního výstražného systému
města Moravská Třebová počítá s vybudováním
komplexního systému, který zajistí včasné varování obyvatelstva před povodňovými událostmi a zajistí tak ochranu obyvatel a minimalizaci škodných
událostí ve vazbě na povodňové události. Projekt
zahrnuje dvě části realizace, a to instalaci nového
městského rozhlasu a doplnění systému pro měře-

ní hladiny profilu Kunčinského potoka. V současné době byl nainstalován nový městský rozhlas.
Došlo ke snížení celkové hlasitosti a k optimalizaci připravovaných relací (hlasitost, rychlost hlášeného slova ad.). Individuálně můžeme pracovat
i s nastavením jednotlivých hlásičů. Svoje požadavky a připomínky, prosím, směřujte na vedoucího odboru vnitřních věcí Pavla Šafaříka, email:
psafarik@mtrebova.cz, tel. 603 891 370. Informace k aktualizovanému digitálnímu povodňovému
plánu města Moravská Třebová budou zpracované
vedoucím odboru životního prostředí Pavlem Báčou v dalším čísle zpravodaje.
Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí

V září projela Českem Recyklojízda na podporu
recyklace baterií. Zastávka byla i v Moravské Třebové
Na podporu třídění a recyklace
použitých baterií projel v září
Českou republikou od západu na východ tým
Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na
baterky. Tříčlenná skupinka si dala za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjela 5. září
z Aše a končila 14. září v nejvýchodnější obci
republiky Bukovec. Na cestě měla 23 zastávek
v českých a moravských městech. Jedním z nich
bylo i naše město Moravská Třebová. V pondělí
11. září se uskutečnilo na náměstí T. G. Masaryka
krátké setkání s obyvateli a také se zástupci vedení města. Při této příležitosti předal starosta Miloš
Izák týmu drobné upomínkové předměty s logem
letošních oslav města. Zástupci týmu Recyklojíz-

da 2017 rozdávali občanům krabičky pro ukládání použitých baterií a informace o jejich použití.
Jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o., Gabriela Horčíková předala symbolicky
na oplátku Recyklojízdě 2017 za město použité
baterie. Krátká diskuse byla i na téma Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství. Zatím jen necelá polovina baterií, které
jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci.
Mělo by jich být mnohem víc. Každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. A to
byl hlavní cíl Recyklojízdy 2017 – přesvědčit lidi,
aby použité baterie odevzdávali na recyklaci baterii a ne do popelnice na směsný odpad, který
skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou pří-

padech se z baterií uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu,
podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu,
pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji
šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy,
které mohou sloužit k výrobě nových produktů.
Velký dík patří firmě MOJEKOLO, která pro projekt Recyklojízda 2017 zdarma zapůjčila elektrokola pro zdolání celé trasy. Projektem Recyklojízda 2017 organizátor akce společnost ECOBAT
podporuje Evropský den recyklace baterií,
který připadl na 9. září.
Ludmila Lišková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21

Z města
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Jízdní pruhy pro cyklisty (cyklopruhy)
Po rekonstrukci komunikace části ulice Svitavské a v rámci cykloopatření v našem městě
byly nově vyznačeny jízdní pruhy
pro cyklisty. Stojí za to připomenout pravidla silničního provozu
(zákon č. 361/2000 Sb.) týkající
se cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu ve vztahu
k vyhrazeným jízdním pruhům.
Jízdní pruh pro cyklisty – cyklopruh – je typ vyhrazeného jízdního
pruhu sloužící cyklistům, který je
vyznačen vodorovným dopravním
značením a někdy také barevným
odlišením povrchu (viz ulice Svitavská) přímo na vozovce, zpravidla je značen při pravém okraji
vozovky. Je-li vyhrazený jízdní
pruh pro cyklisty, je cyklista povinen ho užít. Cyklopruh může užít
i osoba jedoucí na koloběžce, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním
vybavení.
Ostatní vozidla mohou na cyklopruh vjíždět
v podélném směru ve vyjmenovaných přípa-

dech jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci,

nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, tj. nedostatek místa – přitom nesmí řidič ohrozit ani
omezit cyklistu. Na cyklopruh smí řidič jiného
vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy,

není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo
dostatečné široký, přitom nesmí ohrozit cyklistu jedoucího v cyklopruhu. Řidič
nesmí zastavit a stát ve vyhrazeném
jízdním pruhu a jízdním pruhu pro
cyklisty. Přejíždí-li cyklista z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého
jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí
v tomto pruhu mu to musí umožnit
snížením rychlosti jízdy, popřípadě
i zastavením vozidla. Cyklista je povinen dávat znamení o změně směru
jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních
vozidel. Jede-li cyklista v cyklopruhu jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde
o vzájemné předjíždění. V části ulice Svitavské s novým dopravním
režimem by měli cyklisté používat
k jízdě vyznačené cyklopruhy, nesmí se zde stát s vozidlem, je možné
pouze zastavení mimo cyklopruhy
(na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení přepravovaných
osob anebo k neprodlenému naložení nebo
složení nákladu).
Odbor dopravy MěÚ

Město investuje do bezpečnosti občanů
V září začala stavba nového chodníku a stezky pro chodce i cyklisty. Město tak investuje
do opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů ve městě. Nový chodník podél frekventované
silnice v místní části Sušice naváže na chodník
v Lanškrounské ulici. Bude bezbariérový, a tak
bude pohodlnější pro lidi s omezenou schopností
pohybu nebo orientace. „Jedná se o jednostranný chodník podél silnice II/368 ve směru na Kunčinu. Součástí stavby je rekonstrukce lávky pro
chodce a výměna veřejného osvětlení kvůli nevyhovujícím vzdálenostem a umístění sloupů

Kurzy německého jazyka
Středisko česko-německého porozumění
připravuje na nový školní rok kurzy němčiny pro studenty i dospělé, začátečníky,
mírně pokročilé a pokročilé pod vedením
zkušených lektorek němčiny.
Podrobné informace a přihlášky
do 10. 10. 2017
na adrese: Společnost česko-německého
porozumění, Svitavská 18,
571 01 Mor. Třebová, tel.: 461 316 304,
e-mail: bgz-mtrebova@seznam.cz

Informace pro
posluchače 18. ročníku
Moravskotřebovské
univerzity 3. věku
Dne 1. listopadu v 14:30 hod. bude na zámku
v kulturním sále Základní umělecké školy v Moravské Třebové zahájen 18. ročník MTU3V.
Velice se omlouváme nezařazeným zájemcům.
Vedeme je v evidenci, v případě možnosti je
zkontaktujeme.
Za lektorskou radu MTU3V M. Blažková

veřejného osvětlení,“ řekl Miroslav Netolický,
vedoucí odboru rozvoje města. Celkové náklady
jsou zhruba osm milionů korun. Město využije
při financování dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která bude čtyři miliony tři sta
tisíc korun.
Na své si přijdou v Moravské Třebové také pěší
a cyklisté, pro které město plánuje stezku na hlavní přístupové trase k průmyslové zóně. I ta bude
bezbariérová. „Jedná se o první etapu hlavní přístupové trasy. Stavba začíná v okolí křižovatky
III/3711 a ulice Rybní a dále směřuje východním
směrem k průmyslové zóně,“ uvedl Netolický.
Celkové náklady činí sedm milionů, část zaplatí
dotace. Obě stavby by měly podle předpokladů
trvat čtyři měsíce.
Pavlína Horáčková

Marushka - mapový server nové generace

Kdo je Marushka? Marushka je nový mapový
portál města, který je určen pro prezentaci GIS
dat (grafických a popisných informací) v nejmodernější možné podobě. Občané a široká veřejnost
zde najde zajímavé informace, které se vztahují
na konkrétní území a dají se v mapě přehledným
způsobem zobrazit. „Webová mapová aplikace
umožňuje interaktivní práci s mapou. V mapě se
lze pohybovat, přibližovat,
vyhledávat objekty, klikáním
do mapy zjišťovat informace
k objektům a spoustu dalších operací a úkonů. Na jediné adrese naleznete digitální katastrální mapu pro
celé území obcí s rozšířenou
působností Moravská Třebová, technickou mapu města, soubor leteckých map,
dopravní uzavírky ve městě, stanoviště separovaného
odpadu, zóny zákazu alkoholu, pasport zeleně atd.,“
uvedla Iveta Marková, úřed-

nice GIS městského úřadu. Marushku si můžete
vyzkoušet na http://www.moravskatrebova.cz/
cs/rozvoj/mapovy-portal/mapovy-portal-mesta.
html. Další tematicky zaměřené projekty budou
postupně přibývat i podle zájmu a přání. Případné dotazy, náměty a připomínky k mapovému
serveru Marushka můžete zasílat na e-mail: imarkova@mtrebova.cz.
Pavlína Horáčková
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Nový systém sběru odpadů ve městě
Z důvodu častých dotazů k systému MESOH
na stránky města v sekci Dotazy a odpovědi,
jsme se rozhodli, že budeme v Moravskotřebovském zpravodaji zveřejňovat nejčastější dotazy
týkající se této problematiky. Veškeré informace k novému systému sběru odpadů najdete zde:
http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/novy-system-sberu-odpadu/
Dobrý den, pokud nebudu mít nalepen kód
na popelnici, přestanete nám vyvážet popelnici,
i když platím řádně poplatek za odpad? Je vydána nějaká obecně závazná vyhláška?
Dobrý den, tato povinnost byla schválena a nařízena Obecně závaznou vyhláškou města, která může
tuto povinnost svým občanům uložit. Občané mají
proto povinnost nejen řádně platit poplatek za komunální odpad, ale také plnit další povinnosti, které
s tím souvisejí a jsou Obecně závaznou vyhláškou
uloženy. V našem případě se jedná o Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 2/2017,
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Moravská Třebová schválenou Zastupitelstvem města Moravská Třebová dne 19. 6. 2017
usnesením č. 603/Z/190617. V čl. 3 odst. 4 (poznámka pod čarou č. 8, MESOH) je tato povinnost
uvedena. Na této internetové adrese si můžete vše
ověřit: http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/
vyhlasky-a-narizeni.html. Na webu města najdete

další upřesňující informace k Pravidlům k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (tzv. MESOH), http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/novy-system-sberu-odpadu/.
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku
a komunálního hospodářství
Dobrý den, nenašel jsem na internetu termíny
svozů separovaného pytlovaného odpadu v systému MESOH, které nám byly zaslány spolu
s informační obálkou a kódy na jaře. Prosím
o zveřejnění, ať víme, kdy můžeme pytle přistavovat ke kontejnerovým stáním nebo před domy.
Dobrý den, kalendář je zveřejněn na této internetové adrese již od 6. 4. 2017: http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/novy-system-sberu-odpadu/
svozovy-kalendar-2017.html. Na stejné místo budete přesměrován, i pokud na stránkách Technických
služeb Moravská Třebová kliknete na odkaz Nový
systém sběru odpadů.
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku
a komunálního hospodářství
Dobrý den, mám dotaz ohledně změny užívání
nádoby na odpad v sekci Inventura stanoviště.
Chtěla jsem při odsouhlasení Inventury stanoviště provést změnu v nastavení užívání nádoby
na odpad, a to z užívání v rámci č. p., na užívání
soukromé. Vždy jsem využívala na odvoz odpadu svoji soukromou popelnici a chci, aby tomu
bylo i nadále. Nastaveno mně bylo však užívání v rámci č. p. Změna nebyla provedena s tím,

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Za minulé období přijala Městská policie Moravská Třebová celkem 318 oznámení.

následně muže převzala k dalšímu šetření a převozu na protialkoholickou záchytnou stanici.

V nočních hodinách přijala hlídka MP telefonickou žádost od operačního důstojníka Policie ČR
o součinnost při oznámení, že je na jedné z ulic
města ohrožuje muž střelnou zbraní. Hlídka MP
na místo dorazila jako první, jelikož v dané chvíli
byla hlídka PČR na jiném oznámení v Mladějově
na Moravě. Na místě se nacházeli tři občané, kteří hlídce potvrdili obsah oznámení. Hlídka zpětně vyrozuměla operačního důstojníka Policie ČR
a zajistila oblast až do příjezdu speciálního útvaru
Policie ČR, která následně celou oznámenou událost dořešila. V minulosti neměla MP z dané lokality hlášena žádná přestupková jednání v podobě
rušení nočního klidu.

Při kontrolní činnosti oslovila hlídku MP žena
s tím, že na konci města viděla sedět u vozovky nějakého muže, ale nezastavovala u něj, protože tam
s ním byl velký pes. Po příjezdu hlídky na uvedené místo se v příkopu u silnice nacházel zmatený
muž, který nevěděl kde je, ani jak se na místě ocitl.
Po provedeném šetření na místě se hlídce podařilo zjistit totožnost muže. Hlídka na místo přivolala RZS s lékařem, kterému muže předala. Během
vyšetřování muže hlídka na místo dopravila jeho
manželku.

Ve večerních hodinách přijala hlídka MP telefonické oznámení od občana města, který sdělil,
že před jeho domem v jedné z ulic někdo rozkopává popelnice. Po příjezdu hlídky na místo zde
bylo jednáno s oznamovatelem, který muže popsal
a uvedl, kterým směrem muž odešel. Při kontrole
okolí byl hlídkou spatřen muž odpovídající popisu,
tento se pokusil před hlídkou utéci, ale byl hlídkou
zastaven a vyzván k prokázání totožnosti. Jelikož
nemohl na místě hodnověrně prokázat svoji totožnost, jevil známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky a projevovaly se u něj známky agrese,
byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která si

Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občanky města, že po jedné z městských částí jezdí
v osobním vozidle nezletilí, kteří nemají řidičská
oprávnění a ohrožují bezpečnost silničního provozu. Po příjezdu na místo hlídka jednala s oznamovatelkou, která uvedla další skutečnosti k původnímu oznámení. Hlídka MP poté začala hledat
vozidlo popsané oznamovatelkou a toto vozidlo
nalezla na jedné z polních cest. Řidič se nejprve
pokusil od vozidla MP ujet, poté zastavil a celá
osádka vozu se pokusila hlídce utéci. Hlídka osádku dostihla a ztotožnila. Řidič vozidla byl předán
ke správnímu orgánu MěÚ Mor. Třebová k vyřešení svého přestupkového jednání a osádka vozu
byla vyřešena příkazem na místě pokutou.
Radovan Zobač, velitel městské policie

že musí být odsouhlasena dispečerem. Kdy bude
tato změna provedena? Jak mám dále pokračovat v potvrzení Inventury stanoviště? Potvrdila
bych tak údaj, který je nesprávný. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, tuto a podobné úpravy vám nastaví
dispečink MESOH. Máte uvedeno i v podkladech, prosím kontaktujte paní Bradáčovou tel. 775
688 709, email. bradacova.isnoit@gmail.com,
nebo pana Nevídala tel.:731 540 761, email: nevidal@mojeodpadky.cz.
Gabriela Horčíková, jednatelka
Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.

Pozor na podvodníky!
V poslední době došlo na Svitavsku k několika podvodům na seniorech. Podvodníci
lákají peníze od seniorů a seniorek pod legendou, že člen jejich rodiny je ve finanční
tísni, a že si sám nemůže pro peníze přijít,
a proto posílá své známé. Legendu si upravují dle aktuální potřeby. Troufalost těchto
lidí je zarážející, když tito lidé neváhají poslat vozidlo taxi služby, aby jim zajeli peníze
vybrat přímo z banky, když je senioři nemají
u sebe. Nenechte se napálit. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali
k vašim penězům, proto nedůvěřujte cizím
lidem, kteří se často vydávají za známé vašich rodinných příslušníků. V případě, že se
někdo po telefonu vydává za vašeho rodinného příslušníka a hovor vede ze skrytého
čísla, zavolejte zpět tomu, za koho se vydává. Pokud ještě nemáte uložena telefonní
čísla na své blízké, udělejte to. Snadněji je
pak můžete obvolat, zda skutečně pomoc
potřebují. Často také volají na pevnou linku,
kde nemůžete mít čísla rodinných příslušníků uložena. Snaží se z vás lstí dostat jméno
vašeho vnuka, syna atd. Často využívají lsti,
že vás osloví jako: „Ahoj babi, tady je tvůj
vnuk …“, jméno ale neřeknou a čekají, až
jim ho oslovením prozradíte vy. Poté se již
za vašeho příbuzného vydávají a řeknou si
z nějakého důvodu o peníze, pro které ale nemohou přijet sami a místo sebe pošlou kamaráda či kamarádku. NIKDY NEDÁVEJTE
PENÍZE CIZÍM LIDEM!
Podvodníci nevyužívají ke svým lstem jen
telefonů. Vydávají se za různé opraváře, pracovníky úřadu nebo jiných služeb. V situaci,
že vám někdo takový zazvoní u dveří, a nebyl z vaší strany očekáván, využívejte dveřní kukátko a člověka si řádně prohlédněte.
Nechte si předložit služební průkaz instituce,
na kterou se pracovník odvolává. V případě
jakýchkoliv dalších pochybností zavolejte
na linku konkrétní instituce. Pokud si stále
nejste jisti, a službu jste si neobjednali, odmítněte ji. Další možností, kterou v takovém
případě můžete udělat, je zavolat na linku
158, z pevné linky na číslo 156, nebo z mobilu na číslo 604 611 973. (zdroj Policie ČR)

Aktuálně
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Naučná stezka Dějiny školství v Moravské Třebové
I podzim bude bohatý na zajímavé události
spjaté s historií města. Dne 19. října chystáme
v Městském muzeu slavnostní otevření naučné stezky Dějiny školství v Moravské Třebové.
Stezka se bude skládat z 11 stanovišť v centru města a jeho nejbližším okolí. Jedná se buď
o panely umístěné na budovách, či v jejich
blízkosti na samostatných stojanech. Některá stanoviště zahrnují několik škol, protože se
v průběhu času v dané budově vystřídalo více
institucí, nebo je to účelné spojení v případě,
že jednotlivé školy stojí blízko sebe ve vzdálenosti maximálně několik desítek metrů.
Od nejstarší školy latinské se tak návštěvník
stezky dostane až k současnému stavu školství
ve městě. Dozví se při tom spoustu zajímavých
informací. Kupříkladu, že vedle školy městské existovala na konci 17. století v Moravské
Třebové i škola soukromá (tzv. winkelschule).
Mezi oběma školami panovala řevnivost, která se přenášela i na žáky. Je doložena stížnost
z roku 1695 na žáky městské školy, že na popud
svého vyučujícího vytloukli okna konkurenci.
Moravská Třebová byla pro široké okolí vždy

centrem vzdělání, vystřídalo se tu mnoho nejrůznějších škol. Město samotné na jejich existenci vždy mělo svůj zájem, jeho představitelé neustále žádali o povolení té či oné školy.
Se svými snahami se dostávali i na nejvyšší
místa, roku 1758 využil tehdejší primátor Zecha návštěvu císařovny Marie Terezie v Moravské Třebové k přednesení žádosti o zřízení
gymnázia. Neuspěl, ač nabízel zajištění potřebných financí, město se gymnázia dočkalo
až po audienci u císaře Františka roku 1803.
Na počátku 19. století tak v Moravské Třebové
působila městská škola a piaristické gymnázium. Další posun nastal po školských reformách
z let 1867–1870. Tehdy byly otevřeny dvě nové
školy, a to pětitřídní chlapecká obecná škola
a pětitřídní dívčí obecná škola, které nahradily
školu městskou. Následovalo otevření trojtřídní chlapecké a trojtřídní dívčí měšťanky. Počet
žáků místních škol plynule narůstal a musely
být zřízeny i třídy paralelní. Na konci 19. století pak začaly vznikat i školy odborné. I jejich
historie bude na panelech přehledně zpracována. Posledních zhruba 100 let pak ve městě

existovala řada různých škol a krátce zde fungovala i škola vysoká. Vedle informací o konkrétní škole budou texty zahrnovat i obecné
dějiny školství. Lze se tak udělat obrázek o vývoji školství v českých zemích od středověku
až do současnosti.
Doufáme v muzeu, že stezka vzbudí příznivý
ohlas a stane se dalším krokem k poznávání
historie našeho města. Nezapomeňte si ji tedy
co nejdříve projít.
Robert Jordán

Výzva k doplnění
materiálů o dějinách
školství
Prosíme občany Moravské Třebové, kteří mají doma staré fotografie budov moravskotřebovských škol či školních akcí,
zda by je mohli věnovat muzeu, případně
umožnili jejich okopírování. Předem děkujeme.
Robert Jordán

Výzva pro výtvarníky z Moravské Třebové a okolí
Vážené výtvarné umělkyně a umělci z moravskotřebovského regionu, naposled se na vás
obracím s výzvou k účasti na podzimní výtvarné výstavě, která proběhne v rozmezí listopad
- prosinec 2017, a bude důležitou a také jednou z posledních událostí, souvisejících s rokem oslav 760 let města Moravská Třebová.
Veškeré výstavní prostory Městského muzea
v Moravské Třebové by se měly naplnit pestrou škálou výtvarných prací od umělců tvořících na profesionální i amatérské úrovni. Bude
možné vystavit malby, kresby, grafiku, fotografie, keramiku, sochy, objekty, odpovídající videa, konceptuální umění atp.
Milí výtvarníci, přijměte tuto poslední výzvu,
dokončete svá díla, aby během říjnového výběru bylo z čeho vybírat. Ten proběhne v muzeu

v týdnu 23.–27. 10. Práce, které k nám dopravíte, budou uskladněny a připraveny k výstavě. Bez toho, abychom věděli, kolik prací se
sejde, je zatím cílem vystavit dvě díla od jednoho autora, samozřejmě v závislosti na velikosti díla. Můžete se ozývat na e-mailovou
adresu muzeum@ksmt.cz, tel. 736 513 792.
Nebo kurátorské dvojici - Janě Trantírkové:
trantirkova@seznam.cz, 777 691 903 nebo
řediteli kulturních služeb: reditel@ksmt.cz

734 872 178. Těším se na všechna díla, kterými přispějete k výsledné podobě přehlídky
výtvarných prací, která tu už dlouho nebyla
a v roce oslav 760 let města se vrátí na scénu. Děkuji předem všem, kteří přispějí k pestrosti a monumentálnosti souborné výstavy,
která má potenciál naplnit všechny výstavní
plochy muzea a ukázat světu, jak tvůrčí jsou
místní výtvarní umělci.
František Žáček

MUDr. Petra Neužilová

ZO ČSBS Moravská Třebová děkuje radě města za finanční příspěvek, který jsme použili jako
každý rok k návštěvě Terezínské tryzny a místům
spjatých s historickými válečnými událostmi.
Za ZO ČSBS Moravská Třebová Eliška Weissová

neordinuje v pátek 13. října, 2. pátek
v měsíci

Poděkování

strana 6 / říjen 2017

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme ve středu 2. 10. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od středy 2. 10. 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
Hrají: K. Winslet, I. Elba, D. Mulroney a další
19:00, vstupné: 120 Kč, nevhodné pro děti do
12 let, české titulky

Městské kino
4. 10. středa

25. 10. středa

Zahradnictví: Rodinný
přítel /ČR/ 2D

První díl trilogie
Tento film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna. Vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o obchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Macháček, G. Míčová, K. Melíšková, A.
Geislerová a další
19:00, vstupné: 90 Kč, (130 min.)

9. 10. pondělí

Zahradnictví: Dezertér /ČR/ 2D

Druhý díl trilogie
Tento příběh se odehrává v letech 1947-1953. Je
příběhem mužů, kteří nasazovali životy v boji za
svobodu. Přežili vlastní smrt, aby opětovně čelili
ztrátě nadějí, ve které věřili a ke kterým se upínali.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Macháček, G. Míčová, K. Melíšková, A.
Geislerová a další
19:00, vstupné: 120 Kč, (115 min.)
          

11. 10. středa

Wind River /USA/ 2D

Nic není těžší než zjistit pravdu. Stopař Cory
Lambert objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny
Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace Wind
River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na
drsné podnebí, jež tam panuje. Na pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho a společně se
snaží přijít na kloub záhadné smrti.
Režie: Taylor Sheridan
Hrají: Jeremy Renner, Julia Jones, Teo Briones
Apesanahkwat a další
19:00, Akční, Krimi, Mysteriozní, Thriller,
(107 min.)

16. 10. pondělí

Sněhulák /USA/ 2D

Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka s radostí.
Nejúspěšnější autor současné krimi – Jo Nesbo, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole a jeden
z nejcharismatičtějších herců své generace Michael
Fassbender, se spojili v adaptaci slavného detektivního thrilleru, jenž spolu s dalšími 10 „Holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších knih současnosti.
Režie: Tomas Alfredson
Hrají: M. Fassbender, R. Ferguson, CH. Gainsbourg a další
19:00, vstupné: 120 Kč, nevhodné pro děti do
15 let, české titulky

18. 10. středa

8 hlav šílenství

/ČR/ 2D

Nový český film
Aneta Langerová v roli nespoutané ruské básnířky
Anny Barkovové, která před a po 2. světové válce

Bajkeři /ČR/ 2D
strávila přes 20 let v sovětských lágrech a vyhnanství.
Režie: Marta Nováková
Hrají: Aneta Langerová, Z. Fialová, A. Sedláčková, P. Zedníček, M. Táborský a další
19:00, vstupné: 110 Kč, (100 min.), nevhodné
pro děti do 15 let

21. 10. sobota

Esa z pralesa /Francie/ 2D

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale
uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však
byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To
nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také obrovským odhodláním. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu
známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat
v džungli pořádek a spravedlnost. Tak jak to dříve
dělala jeho matka tygřice. Na prales si brousí zuby ďábelsky proradná koala, která nadevše miluje
chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce
jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa
se neohroženě vydávají do boje…
17:00, vstupné: 110 Kč, (97 min.)

21. 10. sobota

Bajkeři /ČR/ 2D

Nová česká komedie
Bajkeři slibují být rozvernou komedií ve stylu
Snowboarďáků. Nevlastní bratři Jáchym a David
a jejich kamarád Saša tráví většinu času ve světě
sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty
s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co
není a největší životní problém pak vybitý mobil
nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se na 200kilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět,
v němž život znamená víc než status na facebooku,
opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než ty
virtuální. Srážka se životem holt nese jistá úskalí.
Režie: Martin Kopp
Hrají: H. Vagnerová, A. Mišík, C. Buckingham, M.
Suchánek, V. Hybnerová a další
19:00, vstupné: 120 Kč, (95 min.)

23. 10. pondělí

Hora mezi námi /USA/ 2D

Dva náhodní spolucestující, muž a žena, se s malým letadlem zřítí uprostřed zasněžených hor.
V těchto extrémních podmínkách nemají jinou
šanci na přežití, než vytvořit silné pouto. Když si
uvědomí, že žádná pomoc nepřijde, vydávají se
na nebezpečnou a dalekou cestu, během níž se učí
vzájemné toleranci, a naleznou v sobě sílu, o níž
neměli ani tušení.
Režie: H. Abu-Adsad

Nová česká komedie
Bajkeři slibují být rozvernou komedií ve stylu
Snowboarďáků. Nevlastní bratři Jáchym a David
a jejich kamarád Saša tráví většinu času ve světě
sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty
s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co
není a největší životní problém pak vybitý mobil
nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se na 200kilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět,
v němž život znamená víc než status na facebooku,
opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než ty
virtuální. Srážka se životem holt nese jistá úskalí.
Režie: Martin Kopp
Hrají: H. Vagnerová, A. Mišík, C. Buckingham, M.
Suchánek, V. Hybnerová a další
19:00, vstupné: 120 Kč, (95 min.)

30. 10. pondělí

TO /USA/ 2D

Když ve městě Derry ve státě Maine začnou mizet
děti, musí skupina mladých chlapců a děvčat čelit
svým největším obavám v boji proti zlému klaunovi jménem Pennywise, jehož vražedná a násilnická
historie se táhne napříč staletími. Film natočen podle předlohy stejnojmenného románu Stephena Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou.
19:00, Drama, Horor, Thriller, vstupné: 120 Kč,
(135 min.)

Kulturní centrum
12. 10. úterý
Přednáška v rámci 760 let města s významnými rodáky

Lumír Moučka přednáší
o svých cestách po Číně

Lumír Moučka bydlí v Moravské Třebové bezmála dvacet let, zažil tu tedy jednu celou výměnu
generací a je tak možné zařadit jeho vystoupení
do cyklu přednášek významných rodáků. Navíc
momentálně cestuje, jak jinak než po Číně, takže
téma jeho přednášky je zcela jisté. Po předchozích
přednáškách o cestách do Říše středu nás jistě,
stejně jako dřív, znovu překvapí novými poznatky
z jeho letošního (cyklo)putování po historických,
kulturních a přírodních památkách v okolí města
Si-an. Jste srdečně zváni.
18:30, kinosál muzea, vstupné 50 Kč

20. 10. pátek

Křemílek a Vochomůrka

Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A kdo
v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše
hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu veselých příhod. A … slyšíte? Z cha-

Kultura
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loupky se ozývá: „Vochomůrko vstávej.“
Veselá pohádka plná hravosti, humoru a písniček.
8:30 a 10:00, kinosál muzea, 60 min., pro MŠ
a I. st. ZŠ, vstupné: 40 Kč

26. 10. čtvrtek

Halina Pawlowská - Chuť
do života

Talk show Haliny Pawlowské aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují,
abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle. Protože: všechno je putna, jen když
nám chutná… Nejčtenější česká spisovatelka, scenáristka, moderátorka a publicistka představí zbrusu novou zábavnou one woman talk-show inspirovanou svojí nejnovější knihou. Halina Pawlowská
je autorkou 22 knih.
19:00, dvorana muzea, vstupné: 120 Kč

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

Vesmír na zámku

Olejomalby Jiřího Ondry s tématikou vesmírných
pohledů

19. 10.

Den na zámku s renesančním
šlechticem Ladislavem Velenem
ze Žerotína

Slavnostní zahájení provozu městské naučné
stezky Dějiny školství v Moravské Třebové
Celodenní program zahájí od 8:00 dopolední program pro žáky II. stupně ZŠ. Na osobní pozvání
majitele zámku a moravského zemského hejtmana Ladislava Velena ze Žerotína budou hledat
poklad, který ukryl jeho dvorní alchymista z Itálie M. E. Bonacina. Děti mimo jiné získají jednu
z pamětních mincí, ale budou pro to muset něco
udělat. Odpolední program pro děti i dospělé přinese tvořivé dílny v knihovně a v prostoru zámku
pod vedením lektorů z DDM Maják a pracovnic
knihovny. Z nádvoří zámku bude možné vyrazit na
naučnou stezku Dějiny školství v Moravské Třebové. Po celé odpoledne si zájemci z řad široké veřejnosti budou moci na zámku nechat vyrazit pamětní
minci k slavnostnímu odhalení busty Ladislava
Velena ze Žerotína. Od 15:00 se bude konat v koncertním sále ZUŠ seminář pro veřejnost i specialisty z oboru historie. V 16:30 bude slavnostně odhalena busta Ladislava Velena ze Žerotína - záštitu
nad touto oslavou renesančního šlechtice, který se
významným způsobem zasloužil o podobu zámku
a města převzal senátor Radko Martínek. Starosta
města Miloš Izák převzal záštitu nad slavnostním
zahájením provozu městské naučné stezky Dějiny
školství v Moravské Třebové, které proběhne souběžně s odhalením busty.
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Program semináře: (od 15:00 v koncertním sále
ZUŠ Moravská Třebová):
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. - Zásluhy Ladislava Velena ze Žerotína na stavebním rozkvětu
zámku v Moravské Třebové
Mgr. Lenka Vaňková, Ph.D. - Nejasnosti kolem
portrétu Ladislava Velena ze Žerotína
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. - Zvony jako
prezentace Ladislava Velena ze Žerotína
Mgr. Robert Jordán - Výstava Ladislav Velen
ze Žerotína a Moravské Athény ve Valdštejnském
paláci
MgA. František Žáček - Vznik busty Ladislava
Velena ze Žerotína jako výzva k renesanci renesance v Moravské Třebové

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

Vernisáž Czerny

23.–27. 10. Odevzdávání výtvarných prací na listopadový Výtvarný sálon umělců z Moravskotřebovska. Po předchozí telefonické nebo emailové
dohodě. Výstava potrvá do 29. 10.

Ladislav Velen ze Žerotína Moravské Athény
Vernisáž výstavy 28. 10. v 16:00 hod. ve výstavních prostorách na zámku

Výstava věnovaná osobě Ladislava Velena ze Žerotína, která byla připravena pro výstavní síň Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze, bude k vidění
v Moravské Třebové. V tento den se můžete těšit také na slavnostní zahájení provozu kavárny Caffé na Knížecí louce. Následně proběhne vernisáž ve výstavních prostorech zámku. Zde bude výstava k vidění do 12. 11. 2017. Pokud jste se tedy nedostali
do Prahy, budete mít ještě jednu šanci doma, v Moravské Třebové. Nepromeškejte ji.

KONCERT KAPEL

6.10.

Holzmaister fest opět za muzeem,
bez deště, ale se svetrem
Letos proběhl druhý ročník Holzmaister festu
111+ (příští rok to bude 112+). Toto hudební setkání v parku za muzeem doplnilo v roce 2016
červnovou egyptskou muzejní noc a bylo součástí
oslav 110. výročí postavení budovy muzea (1906–
2016). A letos? Co se slavilo letos? Technické
služby města, které loni s organizací festiválku
velmi vypomohly, si totiž v tomto roce připomínají 15. výročí své existence, a tak se Holzmaister
fest nesl ve slavnostnější atmosféře, s bohatším
výběrem účinkujících a pestřejší paletou žánrů.
Celá akce navzdory chladnějšímu počasí proběhla
ke spokojenosti organizátorů, účinkujících a především diváků. Na úvod si děti, ale i rodiče užili
čistě vokální kvartet Yellow Sisters. Následovala
kapela, která rozjíždí svou kariéru, přesto, že je
z části zkušenostmi z vystupování přímo ověnčená. Moravskotřebovská skupina PNSband rockovou vlnou proměnila náladu za muzeem a připra-

vila publikum na další změnu hudebního žánru.
Tím byl retro styl skupiny Golden Stars Acoustic
s lídrem Jiřím Palánem a výbornými hudebníky z Boskovic a Jevíčka, kteří prošlápli cestičku
panu Mlčochovi. Kdo je pan Mlčoch? Obdivovatel Karla Gotta. Ale kdyby jen obdivovatel. Je
Mistrovou úspěšnou zpěváckou napodobeninou
- Karlem Gottem Revivalem! Pak, před vystoupením posledních účinkujících, proběhlo vylosování
soutěže o ceny, které věnovaly technické služby.
Výtěžek ze soutěže, který činil necelých 2.500
Kč, bude věnován na ražbu pamětních mincí dne
19. 10. na nádvoří zámku při příležitosti odhalení
busty Ladislava Velena ze Žerotína. A poslední
skupina? Werglův Pjos. Hudebně i tanečně rozehřála své příznivce natolik, že nevnímali, jak je
večerní teplota na začátku září chladivá. Holzmaister fest 111+ skončil, ať žije Holzmaister fest
112+ v příštím roce.
František Žáček

VEvývoj
i! & Queens of Everything & Dan Vertígo
SRVNRQÿHQtSRNUDÿXMH After Party
– Dj J.M.X.

SHWŐLDY\KUDM– Dj T-Maxx
13.10. ãŘDVWQëSiWHNWŐLQiFWpKR – Dj Choruno
14.10. )(51(729É605ãŗVGiUNHP – Dj Maty
20.10. 'DQFH3DUW\ – Dj T-Maxx
21.10. Hrajeme si s GINEM – Dj Mirek Karásek
7.10.

KONCERT KAPEL

27.10.

/ ZNOUZECTNOST / :(5*/š93-26
N.V.Ú.
SRVNRQÿHQtSRNUDÿXMH After Party
– Dj Maty

28.10.

5HWURYHÿHU– Dj J.M.X.
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Pozvánky

Paměť fotografií je nezpochybnitelná
dila i kniha M. BuriaDevatenáctý ročník
na Moravská Třebová
fotopřehlídky Morava okolí na starých poská Třebová, jak ji nehlednicích, která byla
známe je za námi. Připři vernisáži „pokřtěpravila ji Komise pana“ (k prodeji v Tumátkové péče MěÚ.
ristickém informačNávštěvníky klášterní
ním centru). Za dekaple v ul. Svitavské
set dní konání zhlédpotěšila ve dnech 9.
lo fotografie přes 700
až 18. září série více
osob, pozitivní ohlas
než dvou set snímků
měla i u německých
od amatérských fotografů. Ke zhlédnutí Křest knihy M. Buriana Moravská Třebová a okolí návštěvníků Dnů česFoto: Jan Vermousek ko-německé kultury.
byly nezvyklé scené- na starých pohlednicích
Jedna
z návštěvnic odcházela nadšená, což dorie města a jeho okolí, stejně rozmanité zachycetvrdila výrokem: „Podnětná a zajímavá přehlídné městské akce. Srovnávací snímky z minulosti
ka přesně vystihuje ústřední motto Tak šel čas.
a současnosti přesvědčivě ukázaly, jak se měniAno, čas změnil město i nás.“ Historizující remila tvářnost města v čase posledních 50 let. Kroniscence při oslavách 760 let města rozhodně nemě snímků ryze uměleckých tím pádem nechyzklamala, naopak byla přínosná.
(mt)
běly ani ty dokumentární. Úspěch výstavy stvr-

Okénko ZUŠ
Základní umělecká škola Moravská Třebová
pro Vás i v novém školním roce připravila pestrý program. V průběhu každého měsíce školního roku se můžete těšit na již tradiční Podvečery s múzami. Stěžejními akcemi budou Vánoční
večery v závěru kalendářního roku. V lednu nás
kromě pravidelných Podvečerů s múzami, čeká
i Ročníková výstava výtvarného oboru. Měsíc
duben bude věnován převážně našim absolventům, a to v podobě Absolventských vystoupení. V závěru školního roku proběhne Vernisáž
a Výstava výtvarného světa na zámku, třídní
koncerty jednotlivých pedagogů, Vystoupení
tanečního oboru, Slavnostní vyřazení absolventů a Výstava absolventů výtvarného oboru. Již
tradičně největší akcí roku budou Moravskotřebovské arkády. Podrobněji Vás o všech akcích
budeme informovat s předstihem.
Soutěž základních uměleckých škol byla letos vypsána pro hudební a taneční obor. Žáci
hudebního oboru základních uměleckých škol
budou v tomto školním roce soutěžit v sólovém a komorní zpěvu, ve hře na dechové a bicí
nástroje, ve hře smyčcových souborů a orchestrů, ve hře na cimbál, dudy a hře souborů lidové hudby. V druhém zářijovém týdnu proběhly
Umělecké dílny ZUŠ, které pedagogové školy každoročně připravují pro žáky mateřských
a základních škol. Klasické pojetí v podobě
představení jednotlivých oborů naší školy bylo
obohaceno o propojení zpěvu, pohybu a doprovodu na hudební nástroje. Žáci si tak mohli zároveň nejen zazpívat, ale i zatančit a doprovodit se na různé hudební nástroje.
Rozvrhy kolektivní interpretace v letošním
školním roce budou probíhat v časech: Hobby
Band - středa 16:20–17:55, Jejda Band - čtvrtek
15:20–17:05, Zpívánky - pondělí 17:05–18:40,
Sborový zpěv16:30–18:00, Kytarovo - keybordový soubor - pondělí 17:00–17:45.
Srdečně Vás zveme na úvodní Podvečer s múzami, který proběhne 19. října v 17:30 hod.
výjimečně v koncertním sále ZUŠ. Tento úvodní Podvečer s múzami bude zvláštní
v tom, že bude věnován památce renesančního šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína.
Naše škola se tak připojí k akcím, které jsou
spojeny se slavnostním odhalením jeho busty na nádvoří zámku, kde sídlí i naše krásná
škola. A na co můžete těšit? Úvod podvečera
bude patřit minirecitálu skupiny Bakchus, která se věnuje interpretaci staré hudby. Pánové
z této skupiny jsou profesionály, akademicky vzdělanými hudebníky a bude pro nás ctí
po renesančních a ranně barokních skladbách
navázat na jejich vystoupení s dalším programem.
ZUŠ Moravská Třebová

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
21. ročník Týdne knihoven: 2.–8. 10.
3. 10. Hydroterapie = léčba vodou
V úterý 3. 10. se bude konat přednáška Kateřiny
Zelinkové. Dozvíte se, jak využít léčebné účinky
vody podle V. Priessnitze, MUDr. V. Partykové,
lékaře a filosofa Masuru Emoto, lékaře F. Batmanghelidj a psychotronika Jana Hnilici. Akce se koná
od 17:30 hod. v malém sále ZUŠ v Moravské Třebové. Vstup zdarma
4. 10. Listování: Co jsem to proboha udělal
(za účasti autora Roberta Fulghuma)
Další představení z cyklu Listování se bude konat v 17:30 hod. v sále Na Písku. Součástí akce
bude diskuze s autorem, autogramiáda a prodej
knih. Hrají: V. Hollá a A. Novotný (alt. J. Ressler). Vstupenky je již 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.
6. 10. Lampiónový průvod – tradiční akce nejen
pro děti. Vítáme malé účastníky průvodu v kostýmech. Sraz u městského muzea v 18:00 hod.
Na programu spolupracují: Kulturní služby města Moravská Třebová, ochotnický soubor J. K.
Tyla a členové Klubu českých turistů. Ukončení
v knihovně. Součástí akce je večerní půjčování
pro děti i dospělé od 18:30 do 20:00 hod.
1.–31. 10. 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.–31. 10. Velký výprodej knih
Během října se můžete těšit na velký výprodej beletrie a naučné literatury, zejména o zvířatech a zahradě. Cena je 5 Kč/kus.
1.–31. 10. 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. Říjen: kniha, která je starší než
čtenář, kniha poprvé vydaná v roce 2017, kniha,
která je autorovou prvotinou.
1.–13. 10. Soutěž na říjen
Každý měsíc bude 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.
Otázka zní: Knihovna poskytuje mimo jiné tzv.
MVS. Co tato zkratka znamená?
Odpověď nám sdělte do 13. 10. Hraje se o jednu

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová
Komenského 371/46, 733 598 576, dira-mt@
mován, jak s těmito údaji pracovníci nakládají,
osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska,
má možnost kdykoliv nahlédnout do dokumenww.osbonanza.cz
tace, týkající se jeho osoby.
Díra se představuje
Bezpečí - klub nabízí bezpečný prostor
Srdečně Vás zveme na Den otevřepro uživatele z okruhu osob bez omezených dveří v Nízkoprahovém klubu
ní, pokud respektuje pravidla klubu. Při
Díra 11. 10. od 9:00 do 17:00 hod. Poporušování pravidel (omezování bezpečDÍRA
sláním nízkoprahového zařízení pro děti
ného prostoru pro ostatní uživatele a praa mládež Nízkoprahový klub Díra je poskytovat
covníky) má klub definované sankce.
podporu a pomoc dětem a mládeži, která se ocitRespekt - pracovníci respektují individualitu
la v nepříznivé sociální situaci a usilovat o jejich
uživatele a pracují rovnocenným přístupem. Prasociální začlenění. Vytváříme podmínky podpocovníci respektují právo uživatele chybovat ve
rující jejich schopnost a motivaci podílet se na
svém životě, přijímat přiměřené riziko a následřešení svých problémů a podporujeme rozvoj
ky svého jednání, respektují jeho práva, potřeby,
jejich osobnosti. Základním principem poskytozájmy, názory a rozhodnutí. Stejně tak respektují
vané služby NK Díra je princip nízkoprahovosti,
schopnost uživatele řešit náročné situace vlastkterý funguje na těchto principech:
ními silami.
Bezplatnost - veškeré základní činnosti služby
jsou bezplatné.
Dobrovolnost - nevyžaduje se pravidelná docházka do zařízení, uživatelé mohou přicházet
a odcházet v rámci provozní doby zařízení dle
svého uvážení. Každý uživatel může zvážit, zda
se nabízených činností bude účastnit, nebo je
odmítne. Každý uživatel se sám rozhoduje, zda
chce pomoci a jak bude svou situaci řešit.
Anonymita - uživatel má možnost zůstat v anonymitě, v klubu může vystupovat pod svou přezdívkou apod. Pracovníci získávají jen ty údaje
uživatele, které jsou nezbytné pro poskytování
odborných a kvalitních služeb. Uživatel je inforNÍZKOPRAHOVÝ
KLUB
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z těchto knih: Hádův faktor (Robert Ludlum), Bez
matky ne! (Meral al-Mer), Kriminálník (Karin
Slaughter).
Vítězkou zářijové soutěže je Jitka Haubertová Ryšánková, které tímto srdečně gratulujeme a prosíme ji, aby se za námi zastavila pro svou výhru.
A jaká byla správná odpověď? Naše knihovna
nese název Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové od roku 1997. Správně
odpovědělo 20 soutěžících.
– 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.
Knihu lze rezervovat online pomocí vašeho čtenářského konta. Abyste mohli využívat tuto službu, musíte mít ve svém čtenářském účtu zadaný
kontaktní email nebo telefon. Za jednu rezervovanou knihu zaplatíte 5 Kč.
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.
Knihovna dětem
1.–31. 10. Podzim
Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Staré Město. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském
oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy pro děti
4. 10. Lampion
11. 10. Mlýn
18. 10. Pavouci
19. 10. Den s Ladislavem Velenem ze Žerotína dopolední program pro ZŠ, odpolední dílničky pro
nejmenší
25. 10. Podzimní strom
Začátek vždy ve 14:00 hod. v dětském oddělení.
NOVINKA! Tvoření pro nejmenší
25. 10. Podzimní strom – pro děti od 2 do 5 let
v doprovodu dospělého 9:00–11:00 hod.
1.–31. 10. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy:
Listy. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Od října začínají pravidelné aktivity:
Startuje 20. ročník velkých čtenářských soutěží
Čte celá třída a 14. ročník Kdo čte, ten se nenudí.
Odpoledne s babičkou začíná až v listopadu.
Připravujeme na listopad
8. 11. přednáška šumperského rodáka Radomíra
Čížka: Na mámině kole napříč Balkánem
22. 11. Vánoční jarmark - Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných výrobků
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Pracovat v Itálii nás bavilo i obohatilo
šenosti z práce v prostředí mezinárodního hoteIntegrovaná střední škola Moravská Třebová se
lu v zahraničí. Žáci oboru Sociální činnost měli
v rámci trvalého zvyšování kvality výuky snamožnost se seznámit s praktickými ukázkami
ží dlouhodobě umožnit žákům rozšíření klíčozdravé kuchyně a středomořské diety pro budouvých i odborných kompetencí. Kromě realizací klienty. Po skonce odborných kurčení těchto kurzů
zů nad rámec výupracovali v domoky, seminářů a exvech pro seniory
kurzí na odborná
pod vedením italpracoviště, hledáských tutorů. Běme další metody,
hem odborné pramožnosti a matexe byli rovněž
riály pro moderna pracovištích senizaci výuky a zaznámeni s aplikapojení do mezinácí moderních akrodní spolupráce.
tivizačních metod
Z uvedených dův rámci psychovodů jsme se zasociální aktivizapojili do projektu
ce seniorů. Kromě
ERASMUS+, ktepracovní části abrý nám umožnil
Foto: archív solvovali účastnírealizovat výjezd Žákyně ISŠ při práci se seniorem
ci stáže i edukativní exkurze a poznávací výležáků na odbornou praxi do Itálie (oblast Rimity s degustacemi italských produktů. Díky tomu
ni). Projekt byl v souladu s dlouhodobými cíli
se blíže seznámili s italskou kulturou, mentalitou
naší školy, tj. příprava vzdělaného profesionáa okolím, kde stáž proběhla (rybí trhy, muzeum
la s odpovídajícím portfoliem odborných komsoli, tradiční trh s farmářskými produkty, výklad
petencí. Je to optimální způsob jak mohou žáci
o tradiční výrobě zmrzliny z primárních surovin,
získat novinky v oboru, vyměnit si zkušenosexkurze do výrobny vín a olivových olejů, eduti a materiály, získat další motivaci vzdělávání
kační park apod.).
se. Konečným cílem těchto aktivit je větší konNa závěr projektu si účastníci, mimo jiné, přikurenceschopnost našich budoucích absolventů.
pravili prezentace o průběhu praxe, o svých zkuOdborná praxe proběhla v jednom běhu v průšenostech a zážitcích a představili je na semiběhu měsíců květen a červen 2017 v délce dvou
nářích, organizovaných pro ostatní spolužáky.
týdnů. Díky projektu vyjelo na stáž 18 žáků oboCelý projekt byl připraven s důrazem na procviru Hotelnictví a 12 žáků oboru Sociální činnost.
čení a rozšíření odborných kompetencí v rámŽáci oboru Hotelnictví absolvovali kurzy italské
ci studovaných oborů a pracovníci školy, kteří
gastronomie ve vzdělávací instituci IAL a poté
se na organizaci projektu podíleli, jsou přesvědpracovali v provozu vybraných hotelových začeni, že byl přínosem pro všechny zúčastněné
řízení na úseku kuchyně, restaurace nebo ubyžáky. O tom ostatně svědčí i jejich kladné ohlasy
tovací části. Žáci během praxe získali ucelené
v závěrečných hodnotících zprávách.
know-how o středomořské gastronomii a servise
Libor Čáp, zástupce ředitele
typických pokrmů a nápojů, procvičili komuniIntegrované střední školy Moravská Třebová
kační dovednosti v cizím jazyce a v získali zku-

Historická školní budova má spoustu
stavebních vylepšení
Výhled z oken je v letošním školním roce
o něco radostnější pro žáky všech tříd základní školy v ulici ČSA. Stoletá budova
doznala přes prázdniny několika významných změn k lepšímu. Patří mezi ně rekonstrukce elektroinstalace za téměř milion korun, výměna světel a osmi desítek zářivek,
kompletně byly vyměněny všechny rozvody včetně zapravení a kompletní výmalby
všech prostor ve třetím patře. Provedena
byla úprava osvětlení, aby v případě vypnutí proudu a nouzové situace svítilo páteř-

ní osvětlení pro nouzové opuštění budovy.
V rekonstruovaném třetím patře byla realizována také výměna oken a to za více než
dva miliony korun. Podle informací Odboru rozvoje města Městského úřadu Moravská Třebová bude v objektu ještě provedena
rekonstrukce dvou komínových těles nad
střechou. Děti se po prázdninách vrátily
do nově vymalovaných tříd, v několika je
nový nábytek, položená lina a nechybějí další vylepšení pro dobrý pocit žáků v novém
školním roce.
Dagmar Zouharová

ZŠ Kostelní náměstí na republikovém finále OVOV 2017
Ve dnech 8. a 9. září se v Brně uskutečnilo republikové finále OVOV. Své zástupce měla i ZŠ Kostelní náměstí. Počasí sportování přálo a děti si závody
velice užily. A nejen závody. Obrovskou motivací
bylo setkání s úspěšnými olympioniky dob minulých a především současných. Velikou radost měly
děti ze setkání s Josefem Dostálem a Míšou Hrubou.

V konkurenci dětí z celé republiky se naši závodníci neztratili. Petra Podhorná, ročník 2002, skončila
na nádherném třetím místě. Jakub Koblovský, ročník 2005, se umístil na šestém místě. Oba ze sebe
vydali vše a ve většině disciplin si udělali osobní rekordy. Oběma velice děkuji za reprezentaci
naší školy.
Za učitele TV V. Machačová

Školy

Podzimní plavání
Zveme všechny školní děti a mládež, kteří
nevědí, jak naložit s volným časem a mají
rádi vodu, na podzimní plavání do bazénu
v II. ZŠ, ul. Palackého v Moravské Třebové. Plavání je bezplatné a bude probíhat každé pondělí od 15:00–17:00 hod.
ve dnech: 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11.
Akce se uskuteční pod záštitou koordinátorky prevence kriminality Hany Navrátilové ve spolupráci s plaveckou instruktorkou Ilonou Markovou. Informace podá:
Ilona Marková, plavecký instruktor - tel.
732 388 675 (vždy po 14:45 hod.), e-mail:
plavecka.vyuka@seznam.cz nebo Hana
Navrátilová, koordinátor prevence kriminality, tel. 731 121 261, e-mail: hnavratilova@mtrebova.cz

Sešity na ZŠ Palackého
I v letošním školním roce ZŠ Palackého využila akce státního podniku Lesy České republiky.
Sešity darované Lesy České republiky nám opět
zpříjemnily začátek školního roku. V rámci projektu se děti seznamují s tím, co se děje v lese
a s využitím dřeva jako obnovitelného zdroje.
Každý typ sešitů přináší dětem ponaučení
ve formě básničky, písničky, kvízu, tajenky nebo
omalovánky. Dětem se sešity moc líbily a měly
z nich velkou radost.
Andrea Draesslerová

Vítání prvňáčků
na ZŠ Palackého
V pondělí 4. září jsme přivítali na naší škole 68
nových prvňáčků. Slavnostní zahájení školního
roku proběhlo ve třech krásně vyzdobených třídách, do kterých mohli rodiče své děti doprovodit, usadit je a vychutnat si s nimi atmosféru tohoto významného dne. Nové žáčky přišel uvítat
také starosta města Miloš Izák v doprovodu zástupkyně školy paní Hrdinové. Od pana starosty
děti dostaly drobné dárky a pozvání na radnici
i se svými třídními učitelkami. Všem prvňáčkům
přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby našli
nové kamarády a kamarádky a společně s podporou učitelů a svých blízkých prožívali pěkné
chvíle a objevovali nové věci. Také rodičům našich nových školáků přejeme hodně síly, trpělivosti a vytrvalosti při doprovázení dětí během
prvního roku ve škole. Třídní učitelky 1. ročníku

Přehlídka středních škol
Svitavy 2017
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách, pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy a vybraných středních škol z jiných regionů
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách
Přehlídku středních škol 2017. Přehlídka SŠ se
koná ve čtvrtek 19. října, pro veřejnost v době
od 9:00 do 17:00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika). Srdečně
zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky,
výchovné poradce a všechny, kteří chtějí získat
přehled o nabídce vzdělávání v našem regionu.

DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
11. 10. Stolní tenis 6.-7. tříd družstva od 14:00
hod. v hale stolního tenisu
12. 10. Stolní tenis 8.-9. tříd družstva od 14:00
hod. v hale stolního tenisu, postup do okresu
16.–20. 10. Den stromů pro 1. st. ZŠ. Výlet podzimní přírodou plný zajímavých a naučných úkolů, poznávání stromů, keřů, rostlin a náznaků přicházející zimy. Propozice zaslány do škol. Bližší
informace také na webu DDM. Účast nutná nahlásit v DDM
21. 10. Badminton IV. ročník soutěže ve spolupráci s I. ZŠ a Zdravým městem od 8:30 hod.
ve velké tělocvičně I. ZŠ
24. 10. Šachový turnaj základních škol Moravskotřebovska a Jevíčska, od 8:00 hod. v muzeu. Jedná se o postupovou soutěž žáků základních
škol ve dvou věkových kategoriích, a to 1.-5. třída
ZŠ a 6.-9. třída ZŠ a příslušné ročníky gymnázia.
Přihlášky zasílejte emailem na z.sojma@mtr.cz
nejpozději do 20. 10. Propozice zaslány do škol.
Podzimní prázdniny
26.–27. 10. Abeceda zdraví na Majáku, denně
8:00–16:00 hod. v DDM. Pro děti 1.-5. tříd ZŠ.
Podzimní prázdniny strávené ve zdravém životním stylu. Čtvrtek: Tematická výtvarná dílna
v DDM, pohybové aktivity - bowling, jumping,
Zeleninový přebor o ceny. Pátek: Dýňování, halloween a dušičky - tvořivá dílna v DDM, výroba
dušičkového věnečku, Co nám šeptá les - naučná stezka. Strava - 2x svačina, oběd, pitný režim
zajištěn. Kapacita - 15 dětí/den. Cena 180 Kč/
den. Děti můžete přihlásit na jeden nebo oba dny.
Přihlášky telefonicky v DDM do 20. 10., tel.:

461 316 786, Z. Tauerová. Leták s bližšími informacemi a přihláška ke stažení na webu DDM,
www.ddm-mt.cz. Akce ve spolupráci se Zdravým
městem MT.
Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí
Pomáháme zvířátkům - akce určená pro MŠ
a Zvířata v nouzi - akce určená pro ZŠ a veřejnost. Během 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.
Otvíráme nový filmový a scénáristický kroužek,
základy scenáristiky a filmové tvorby, kroužek
bude probíhat v pondělí od 17:00 hod. v muzeu,
cena 1.100 Kč, vedoucí: lektor Vojtěch Landa,
1. seznamovací schůzka bude 9. 10. v 17:00 hod.
před muzeem. Využijte nabídky zájmových
kroužků na školní rok 2017/2018. Seznam všech
kroužků naleznete také na webových stránkách
www.ddm-mt.cz. Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat elektronicky na www.ddm-mt.cz,
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.



ABECEDA ZDRAVÍ NA MAJÁKU
26. – 27. 10. 2017
Denně 8:00 – 16:00 v DDM







Podzimní prázdniny strávené ve zdravém životním stylu
Pro děti 1. –tříd ZŠ
Čtvrtek:
 Pohybové aktivity–ERZOLQJMXPSLQJ
 9ýtvarnádílnDY''0
 =eleninový přebor o cenyCena 180 Kč
Pátek:
 Dýňování, halloween –tvořivá dílna v''0
 9ýroba dušičkového věnečku
 Co nám šeptá les –naučná VWH]NDCena 180 Kč
(Strava na oba dny v ceně)

Děti můžete přihlásit na jeden nebo oba dny. Přihlášky
telefonicky v DDM do 20. 10. 2017 – 461 316 786.
Leták sbližšími informacemi a přihláška ke stažení na
www.ddm-mt.czAkce pod záštitou Zdravéhoměsta
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Střípkovské prázdniny
Hlásíme se vám opět z týmu Střípků a Střípečků. O prázdninách si děvčata jistě odpočala, ale
i tvořila nové twirlingové choreografie. Twirlingová soutěžní sezóna začíná již v listopadu Libereckým pohárem, pokračuje Národním twirlingovým pohárem v Lomnici nad Popelkou
a Kolínským pohárem, a tak některá děvčata musejí pilně nacvičovat svá vystoupení, aby oslnila
porotu a dovezla nějaký ten kov. Dne 17. 8. se
členka Střípků 1 Nikola Malachová zúčastnila
ME České mažoretkové a twirlingové federace v Kadani a umístila se na krásném 3. místě,
za což jí patří velká gratulace. Koncem prázdnin zajistila trenérka Andrea Janků Bryndová
pro Střípky 2 soustředění v rekreačním místě Bozeňov. Počasí přálo a tak si děvčata nejen
zacvičila, ale zbylo i na soutěže, stezku odvahy,
opékání buřtů, koupání v místní přehradě a dovádění na dětském hřišti. Všechny jsme si to moc
užily a těšíme se na další společnou akci. Mažoretková a twirlingová skupina Střípky nabízí svá
vystoupení pro soukromé i veřejné účely. Jedná
se jak o sóla, dua, miniformace, od nejmenších
dětí po nejstarší děvčata, ale v neposlední řadě
o velkou formaci s názvem Titanik, na kterou
dostala dotaci z Pardubického kraje. Tímto Pardubickému kraji a městu Moravská Třebová moc
děkujeme za projevenou podporu. Celý říjen vás
velmi rádi přivítáme do našeho kolektivu Střípků
a Střípečků. Děvčata i chlapce, kteří se chtějí naučit tomuto krásnému sportu, jenž není jen o pochodování a „míchání vařečkou“, jak si někteří
myslí, ale že to je náročná ladná práce celého
těla, někdy i s modřinami. Další Informace o nás
najdete na webu a v DDM Moravská Třebová.
Těšíme se na vás.
Tým Střípků a Střípečků
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Informace

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů se
uskuteční 2. 10. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v ulici Svitavské. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 11. 10. Odjezd
v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na tel: 739 002 744.
STD Ulita
Andělský obchod v ulici Bránské prošel proměnou. Jeho nová tvář byla představena 27. 9., kdy
se uskutečnil Den otevřených dveří Oblastní charity M. Třebová. V obchůdku můžete ochutnat
kvalitní lahodnou kávu z našeho kávovaru, ručně
vyrobené sušenky a čokoládové pralinky. Můžete
posedět nebo si naše produkty odnést s sebou. Na
obsluze se podílejí klienti terapeutických dílen.
DS Domeček
Klienti Domečku mají v rámci služby možnost
účastnit se aktivizačních činností s prvky arteterapie a využít nabízené Bazální stimulace. Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání. Umožňuje
klientům zprostředkovat vjemy svého vlastního
těla. Činnosti s prvky arte - jedná se o léčbu uměním - pomocí výtvarného umění, poslechem hudby, četbou, divadlem, tancem.
SAS
Pokud potřebujete pomoci s řešením sociální si-

tuace ve vaší rodině, obraťte se na vedoucí služby Martinu Jínkovou, tel. 733 742 083. Provozní
doba služby: terénně od 7:00 do 18:00. Službu lze
sjednat ve výjimečných případech i mimo uvedenou dobu.
Občanská poradna
Snažíme se poradit klientům při řešení obtížných
situací (exekuce, rozvody, výživné apod.). Veškeré služby jsou bezplatné. Doporučujeme předchozí 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 dalších činnostech charity). Máte-li zájem o dobrovolnictví,
hlaste se.
Půjčovna zdravotních pomůcek
Provozní doba půjčovny: po, st, čt: 12:00–
14:00. Vedoucí půjčovny Renáta Husáková, tel:
733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtrebova.
charita.cz

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
pondělí: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
úterý:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum

Dětská burza proběhne opět v prostorách fary,
kde sídlí i Centrum pro rodinu Sluníčko (Kostelní
nám.). Podzimní a zimní zboží můžete nosit od
středy 4. 10. Další informace najdete na letáčcích.

Další informace najdete na:www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova,
případně osobně na adrese Oblastní charita Mor.
Třebová, Svitavská 655/44.
Krásné podzimní dny přejí zaměstnanci CHMT

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, čt, pá, so 18 hod. klášterní kostel
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Zveme případné dospělé zájemce o křest na pravidelná setkávání v rámci přípravy dospělých
ke křtu. Příprava bude probíhat od 11. října každou středu od 19 hodin ve františkánském klášteře ve Svitavské ulici.

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová
Farář sboru: Ivo David, tel.: 728 143 334
Pravidelný program:
čtvrtek - 17:00 Biblická hodina
neděle - 9:00 Bohoslužby v kostele
Každý čtvrtek souběžně s biblickou hodinou
v 17:00 probíhají romská shromáždění s pastorem Janem Vrbou

Usnesení zastupitelstva města

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

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo
v pondělí 4. 9. 2017 od 15:00 hod. v zasedací místnosti v ulici Olomoucké
Zastupitelstvo města schvaluje:

628/Z/040917: předložený program zasedání zastupitelstva města.
629/Z/040917: 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
630/Z/040917: schvaluje 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.
- 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
631/Z/040917: 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

632/Z/040917: 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
633/Z/040917: 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
634/Z/040917: 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
635/Z/040917: uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
636/Z/040917: střednědobý výhled rozpočtu města na
období 2018 – 2020 dle předloženého návrhu.
Z: Dana Buriánková
637/Z/040917: předloženou Koncepci prevence kriminality města Moravská Třebová na období 2017 –
2020.
Z: Hana Navrátilová
638/Z/040917: prodej bytové jednotky č. 55/4
v domě na Zámeckém náměstí č. o. 3, č. p. 55 včetně
podílu v rozsahu id. 541/2500 na společných částech
domu, venkovních úpravách a na stavebním pozemku parc. č. 252 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Město, za vzájemně sjednanou kupní
cenu ve výši 320.000 Kč, kterou kupující uhradí před
podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě.
Z: Viera Mazalová
639/Z/040917:
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, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
20.686 Kč, kterou dle dohody uhradí kupující před
podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
640/Z/040917:
prodej
pozemku parc. č. 1339/2
Tab. 1

Tab. 2

o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Palackého, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 3.640
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní
smlouvy.
Z: Viera Mazalová
641/Z/040917: prodej pozemku parc. č. 2711/143
o výměře 135 m2, druh pozemku ostatní plocha
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část
Předměstí, ul. Holandská, který vznikl novým geometrickým plánem z původního pozemku parc. č.
2711/1 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
19.611 Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Nad rámec kupní ceny uhradí kupující
náklady spojené s převodem nemovitosti a to ve výši
4.819 Kč.
Z: Viera Mazalová
642/Z/040917: výkup pozemku parc. č. 3395/9 o výměře 1 m2, druh pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky, který
vznikl novým geometrickým plánem z původního
pozemku parc. č. 3395/6, z vlastnictví paní Z., za
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 109 Kč, která
bude prodávající uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti
uhradí město Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
643/Z/040917: výkup pozemku parc. č. 3110/9 o výměře 138 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, část Udánky, z vlastnictví paní S. za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.502 Kč, která
bude prodávající uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, a z vlastnictví manželů R., za vzájemně
sjednanou kupní cenu ve výši 7.502 Kč, která bude
prodávajícím uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní
smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti
uhradí město Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
644/Z/040917: podání žádosti o převod pozemku parc. č. 3110/10 o výměře 15 m2, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace z vlastnictví ČR
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 01312774.
Z: Viera Mazalová
645/Z/040917: podání žádosti o bezúplatný převod
a následné nabytí do majetku města pozemků:
- 3892/12 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha
- 3892/10 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha
- 3893/9 o výměře 142 m2, druh pozemku ostatní plocha
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- 3893/11 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha
- 3893/12 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní plocha
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová
z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO:
65993390.
Z: Viera Mazalová
646/Z/040917: 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: 1312774, 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
647/Z/040917: 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: 1312774, a to
pozemku parc. č. 2771/44 o výměře 1134 m2 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
648/Z/040917: zřízení obligačního předkupní práva
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
649/Z/040917: uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s., se sídlem Antala Staška
1076/36a, 140 00 Praha 4, IČO: 01428357, jejímž
předmětem je poskytnutí nepeněžního daru městu za
účelem zkvalitnění prostředí Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a objektu zimního stadionu, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
650/Z/040917: záměr rekonstrukce objektu na ul.
Josefské č. p. 405, č. o. 12, která je součástí pozemku
parc. č. 768 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová pro sociální bydlení.
Z: Viera Mazalová

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

651/Z/040917: předloženou informaci o plnění usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.
652/Z/040917: předložený zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23.08.2017 včetně jeho příloh 1, 2,
3, 4, 5, 7.
653/Z/040917: předložený zápis z jednání finančního
výboru zastupitelstva města ze dne 28.08.2017.
654/Z/040917: rozbor hospodaření města
k 30.06.2017.
655/Z/040917: informaci o stavu a možnosti využití objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. o. 12, která je
součástí pozemku parc. č. 768 v obci a katastrálním
území Moravská Třebová.
656/Z/040917: 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.
657/Z/040917: předložené dokumenty „Závěrečné vyhodnocení akce“ a „Protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP ČR“
pro akci „Město Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV.“
658/Z/040917: návrh na vydání Regulačního plánu
Městské památkové rezervace Moravská Třebová.
659/Z/040917: vyhodnocení výsledků projednání
Regulačního plánu Městské památkové rezervace
Moravská Třebová s určeným členem zastupitelstva
města.
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Zastupitelstvo města odvolává:

660/Z/040917: Michala Hegera z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravská Třebová z důvodu změny bydliště mimo město Moravská Třebová.
Z: Stanislav Zemánek
Zastupitelstvo města vydává:
661/Z/040917: Regulační plán Městské památkové
rezervace Moravská Třebová formou opatření obecné
povahy.

Zastupitelstvo města ukládá:

662/Z/040917: radě města zabývat se předloženým
doporučením finančního výboru zastupitelstva města ve věci poskytnutí dotací dle vnitřního předpisu
6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová - 2. kolo (žádosti do
20.000 Kč).
Z: Dana Buriánková
663/Z/040917: radě města zadat zpracování studie
rekonstrukce objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. o.
12, který je součástí pozemku parc. č. 768 v obci
a katastrálním území Moravská Třebová, pro sociální bydlení v souladu s podmínkami připravované
dotace.
Z: Viera Mazalová
664/Z/040917: starostovi města zveřejnit oznámení
o vydání Regulačního plánu Městské památkové

Usnesení zastupitelstva města
rezervace Moravská Třebová vyvěšením na úřední
desce a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Z: Miroslav Netolický

Zastupitelstvo města volí:

665/Z/040917: návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Lenka Bártová
- Mgr. Roman Cápal
- Ing. Miloš Mička
666/Z/040917: ověřovatele zápisu:
- Josef Odehnal
- Miroslav Jurenka
667/Z/040917: Pavla Koudelku členem Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Moravská Třebová.
Z: Stanislav Zemánek

Zastupitelstvo města konstatuje:

668/Z/040917: ověření, že návrh Regulační plán
Městské památkové rezervace Moravská Třebová
není v rozporu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování a se stanovisky dotčených orgánů.
V Moravské Třebové 4. 9. 2017
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

Sport
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Atletické víceboje uzavřely atletický rok
Chas Moravskotřebovské víceboje přilákaly na závěr bohaté sezóny atletů AKMT na stadion II. ZŠ
téměř 150 závodníků všech věkových kategorií
z celé ČR. Samozřejmě nechyběla ani ligová esa
domácího AKMT. Atleticky nadaných dětí se sešlo
75. Počasí se tentokráte příliš nevyznamenalo, jen
maskot mítinku Jummy vylepšoval náladu zkřehlých dětí, které se zahřívaly tancem. Výborné úrovni
nakonec přispěla i účast „hvězd“, z nichž ta největší
- Jan Doležal (AC Olymp Praha) si celkový primát
devítiboje odvezl s sebou do Prahy, mezi ženami
sedmibojařkami pak Daniela Janatová do Olomouce. V centru pozornosti kromě domácích závodníků
zůstávali několikanásobný vítěz Baar (TJ Jiskra Litomyšl), jemuž se podařilo ovládnout svou kategorii, či Slovák B. Puvak. Z domácích závodníků byli
nejlepší Jan Tichý (Muži B), Martin Bína (Dorost),
Denisa Borbélyová (Ženy II.) a Zuzana Bačáková
(Žákyně starší).
Umístění atletů AK Moravská Třebová (bez zřetele
ke kategoriím):

Muži: Samuelis Peter (4), Nárovec Jiří (5), Havlík
Michail (7), Žouželka Jaroslav (14), Tichý Jan (3),
Svoboda Ondřej (5), Bína Martin (2), Koblovský Jakub (6), Zeman Bruno (4), Maurer (7), Škrabal (12),
Žouželka Vít (12). Ženy: Borbélyová Denisa (2),
Havlíková Monika (4), Musilová Erika (8), Bačáková Zuzana (2), Dolečková Lucie (4), Matoušková
Jana (7), Václavíková Dita (1).
Výsledky devítiboje (muži):
1. Doležal Jan (7060 bodů), 2. Baar Pavel (6586),
3. Pulíček Tomáš (6454), 4. Večeřa Jindřich (6191),
5. Puvak Branislav (5768), 6. Samueli Peter (5458).
7. Nárovec Jiří (5295), 8. Borek Michal (5284),
9. Havlík Michael (5138), 10. Flídr Jan (5118).
Výsledky sedmiboje (ženy):
1. Janatová Daniela (4152), 2. Haršányová Kristína
(4010), 3. Kadavá Kateřina (3957), 4. Forchtsamová
Eliška (3584), 5. Hájková Kateřina (3505), 6. Borbélyová Denisa (3436), 7. Koktavá Ivana (3429), 8.
Bochníčková Dominika (3223), 9. Průšová Radka
(3023), Havlíková Monika (2946)
(mt)

Začal hokejový maratón
Management oddílu, vedený nadále J. Kavanem
a P. Kršňákem, věří, že právě zahájená sezóna bude
stejně úspěšná jako ta uplynulá. A to i přesto, že
v oddíle došlo k několika rošádám, ať už na trenérských postech či zejména v kádrech jednotlivých
družstev (odchod 10 hráčů).
Realizační týmy odpovědné za své svěřence tvoří:
A muži - Igor Čikl, Pavel Kršňák, Koudelka Vladimír; Dorost - Jaroslav Faltus; Žáci - Miloš Černý,
Jaromír Parolek, Daniel Prokop.
Led je plně využíván v Rehau hale od začátku září.
Domácí HC Slovan sehrál v září osm přátelských
střetnutí vesměs se známými týmy z okolí. V jejím průběhu se proměňoval a stabilizoval základní,
značně proměněný kádr. Výsledky:
HC Slovan - HC Uničov (KLM Jm-Zk) 5:7
HC Slovan - HC Boskovice
6:2

HC Uničov - HC Slovan
6:7
HC Slovan - HC Blansko
3:4 po SN
HC Hlinsko - HC Slovan
5:4 po SN
HC Slovan - HC Choceň
8:4
Kádr tvoří: brankáři Pospíšil a Turek, hráči Kolařík,
Pokorný, Bednařík, Smolka, Navrátil, Rajnoha, Aulehla, Černý, Čikl, Faltus, Kobza, Maška, Muselík,
Řehulka, Fibrich, Langr, Ministr, Horký, Janošek
a Schneider. Tým je příznivě naladěn, do bojů půjde
s vervou a cílem vítězit. Vyrovnanost zúčastněných
týmů v KLM je ovšem větší, než bývala.
V B týmu (oblastní přebor Ústecko-Orlicka) budou mj. nastupovat hráči širšího kádru „áčka“. Viz
www.hcslovan.com. Své mistrovské soutěže již rozehráli také žáci a dorostenci. Do uzávěrky MTZ se
výsledky nevešly, věřme, že vše dopadlo ke spokojenosti hráčů i činovníků oddílu.
(pk, mt)

Mažoretková a twirlingová skupina ESPIRAL
na Mistrovství Evropy ve Slovinsku
Ve dnech 7.-10. 9. se trenérky mažoretkové a twirlingové skupiny Espiral Moravská Třebová zúčastnily
Mistrovství Evropy EMA mažoretkového sportu ve
Slovinsku. Děvčata jela především sbírat zkušenosti, přesto jejich výsledky byly skvělé. V kategorii
duo senior získala Monika Vlková a Ilona Kužílková úžasné 4. místo a tedy nepopulární bramborovou
medaili. V kategorii sólo senior v obrovské konkurenci skončila Ilona Kužílková na 5. místě, Monika
Vlková na 9. místě a Andrea Štolová na 11. místě.
Za tuto krásnou reprezentaci ČR, ale i našeho města

Moravská Třebová děvčatům mnohokrát děkujeme
a věříme, že v příštím roce bude naše výprava ještě
početnější. Celá skupina začala hned po návratu trenérek ze Slovinska trénovat nové sestavy na sezónu
2017/2018. Již v listopadu začínají twirlingové soutěže, tak nám držte palce, ať se nám i nadále daří. Rádi
mezi sebou přivítáme i nováčky, kteří by se chtěli
tento velmi rychle se rozvíjející sport naučit. Přijďte
se podívat na náš trénink každý pátek v čase 15:00–
18:00 hodin v tělocvičně ZŠ Kostelní náměstí (vchod
zezadu od parkoviště).
Jitka a Andrea Štolovy

Atleti budou se ženami příště v 2. lize
Krátké působení moravskotřebovských atletů
v 1. lize je minulostí. Už před závěrečným čtvrtým kolem bylo zřejmé, že ani případné vítězství
nemůže zvrátit nelichotivý osud. Soupeři zvučných
atletických destinací se ukázali být nad síly třebovských. Zvláště v situaci, kdy tým nebyl zcela
kompletní. Na stadionu v Jablonci nad Nisou jich
v dresu AKMT soutěžilo pouhých devět, jen dva
z nich dosáhli na body (Havlík 5, Janků 3). Celková bilance 8. místo, a stejné i po dlouhodobé
soutěži je předurčila k baráži. Následná kvalifikace
o případné setrvání v 1. lize proběhla rovněž na stadionu v Jablonci n/N. za účasti 14 týmů. Role třebovských atletů nebyla snadná. Zisk 47 bodů stačil pouze na 9. místo. Nejvíce získali Havlík 10,
Bína 7, Janků 6, Žouželka 6, Nárovec 5, Strouhal 4,
Stenzl 1, Sekanina, Částka a Bárta zůstali bez bodů.
Prvoligová opona se tak za nimi zavřela a v roce

2018 vstoupí opět „jen“ na druholigovou scénu.
Tam se budou setkávat se svým okresním rivalem
TJ Jiskra Litomyšl (v baráži šestá). „Rozhodně nelitujeme této nově získané zkušenosti. Ukázalo se,
že atletika je systematická dřina a leckdy pofidérní
úspěch. Za zážitky naše krátké působení určitě stálo,“ poznamenal předseda oddílu J. Matuška.
Závěrečné čtvrté kolo naopak zvládly v Jablonci druholigové atletky AKMT (skupina C). I ony
měly rezervu v týmové sestavě (8 závodnic), nicméně úpornou snahou a vůlí dosáhly nesrovnatelně lepších výsledků než muži. Celkově se to
projevilo v zisku 65 bodů, což stačilo na 7. místo
(v konkurenci 13 týmů), v konečném pořadí obsadily 10. místo, což značí, že v roce 2018 je znovu
uvidíme na ligových stadionech. Zajímavostí je, že
každá závodnice dosáhla bodového zisku - nejvíce
Borbélyová 14, Hájková a Škrabalová 9.
(mt)

Říjnová sportovní
pozvánka

Fotbal
1. 10.
7. 10.
8. 10.
14. 10
21. 10.

15:30 A muži - Žamberk
10:15 B muži - Zámrsk
15:30 Dorost - Česká Třebová
9:30 Žáci st., ml. (KP) - Svitavy
13:00 Žáci (OP)- Pomezí
9:30 Žáci st., ml. (KP ) - Holice
15:00 A muži - Moravany
10:00 Žáci (OP) - Dolní Újezd
15:00 B muži - Dolní Újezd
12:30 Dorost - Přelouč
14:00 A muži - Choceň
9:30 Žáci st., ml. (KP) - Polička

22. 10.
28. 10.
29. 10.
Hokej
KLM
8. 10.
17:00 HC Slovan - HC Světlá n/S.
18. 10.
19:00 HC Slovan - HC Chrudim
1. 11.
19:00 HC Slovan - HC Litomyšl
Regionální liga mladšího dorostu
13. 10.
20:00 HC Slovan - TJ Loko Č. Třebová
29. 10.
16:30 HC Slovan - TJ Lanškroun
KLSŽ
7. 10.
11:00 HC Slovan - TJ Loko Č. Třebová
14. 10.
17:00 HC Slovan - HC Litomyšl
28. 10.
17:00 HC Slovan - HC Hlinsko
KLMŽ
7. 10.
9:00 HC Slovan - TJ Loko Č. Třebová
14. 10.
15:00 HC Slovan - HC Litomyšl
28. 10.
15:00 HC Slovan - HC Hlinsko
Cyklistika
7. 10 Silniční časovka - 8. díl seriálu Cykloman
2017, trasa: Boršov - Křenov - Březina a zpět,
www.cykloman.cz
Stolní tenis (divize P. k.)
21. 10. 9:00 TJ Slovan M. Třebová - KST Linea
Chrudim A
13:30 TJ Slovan M. Třebová - TJ Trojovice A
Volejbal (PA-Z2)
7. 10. 10:00 a 13:00 Slovan M. Třebová - ŽSK Třemošnice
8. 10. 10:00 a 13:00 Slovan M. Třebová - Tesla Pce A

Program činnosti
Klubu českých turistů

7. 10. Účast na Hvězdicovém pochodu – 50
paní Stromouchové z Letohradu na Lanšperk v délce 10-17 km. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6:20 hod., návrat v 17:05 nebo
19:05 hod. Zajišťuje: H. Kopřivová
Účast na akci Biskupické kaléšek.
Sraz zájemců o cyklovýlet do Biskupic
v 10:00 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: L. Weinlich
11. 10. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 18:00 hod. Příprava programu na listopad a doplnění informací k výletu
do Posázaví.
15. 10. Účast na společné akci s turisty
z Velkých Opatovic. Bližší informace
na schůzi 11. 10. nebo ve vývěsní skříňce.
Zajišťuje: V. Komárková
28. 10. Pěší výlet Posázavím (Stvořidla)
a na hrad Lipnici. Délka tras 10-16 km. Odjezd pro přihlášené z autobusového nádraží
v 7:00 hod. Cena pro členy KČT 200 Kč, pro
ostatní 250 Kč. Přihlášky do 22. 10. Zajišťuje: H. Kopřivová
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz
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Úspěch žákovských atletických nadějí
Celostátní republikové finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) se konalo v Brně.
Třebovští atleti, žáci II. ZŠ, tam vyrazili jako jeden
z favoritů s cílem minimálně obhájit loňské druhé
místo. Konkurence byla značná – 640 dětí ze 196
škol. Třebovští přesto nezklamali. Osmičlenný
tým složený ze 4 chlapců (Žouželka, Horáček, Cápal, Dostál) a 4 dívek (Cedzová, Orálková, Dolečková, Matoušková), mezi 41 školami (44 družstev)
skončil znovu druhý, za Kroměříží a před Opavou
ziskem 46.181 bodů. „Nebylo to nikterak snadné, v družstvu jsme měli kromě ostřílených borců
i řadu nováčků. Ti se však předvedli jako tvrdošíjní
bojovníci, takže se nám zaslouženě podařilo cíl naplnit,“ zhodnotil působení svých svěřenců Roman

Cápal. Úspěšně si vedli i další atleti v kategoriích
jednotlivců. Suverénní vítězkou se stala již potřetí za sebou Hana Hájková, druhý skončil Martin
Šmerda, na třetí místa se prosadily Eliška Cedzová,
Lucie Dolečková a Petra Podhorná (III. ZŠ). Další umístění: Koblovský J. (III. ZŠ - 6.), Žouželka
J. (7.), Steffanová N. (M. Trnávka - 9.), Kasalová
N. (10.), Soukal L. (10.), Žouželka V. (12.), Horáček T. (27.). Dostál J. (28.). Orálková K. (33.),
Matoušková J. (37.), Kolářová T. (39.), Cápal R.
(73.). Třebovským se v Brně líbilo, panovala tu po
dva dny soutěživá atmosféra, olympiáda nabídla
skvělé zázemí ve vesničce, besedy, autogramiády.
Plně se prokázalo, že sport je důležitou součástí
zdravého životního stylu.
(mt)

Volejbalové ohlédnutí před novou sezónou
Trenéři R. a M. Adamovi hodnotí uplynulou sezónu
slovy: „Ve všech kategoriích, které trénujeme, jsme
se zaměřili na zlepšení herních činností se zřetelem
na techniku, bez ohledu na výsledky. Osvědčená taktika, co nejvíce odehraných zápasů se silnými soupeři, dává slibný předpoklad do nové sezóny. Ve třech
kategoriích – přípravka, mladší žákyně a starší žákyně jsme všichni strávili na palubovkách téměř 60 víkendových dní, počtem zápasů blížícím se číslu 220.
Ve všech kategoriích jsme hráli proti starším soupeřkám, a naučili jsme se postupně bojovat o každý
balón. V kvalifikacích jsme zaplatili vždy nováčkovskou daň a tvrdě jsme se drápali nahoru ode dna.
V přípravce jsme naskočili hned do trojkového volejbalu s odbíjením, podáním atd. V konečném součtu
se hráčky umístily ve středu tabulky. Mladší žákyně
se v kvalifikaci zařadily do skupiny C, postupným

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

zlepšovánín se umístily na 7. místě v Olomouckém
kraji. Starším žákyním se nepovedla kvalifikace,
zařadily se do skupiny D. Postupným zlepšováním
končily mezi nejlepšími čtyřmi celky. Vyvrcholením
sezóny byl mezinárodní turnaj v Bílovci za účasti 20
družstev ze tří zemí (Polsko, Slovensko, Rakousko)
a české výběry KCM s výsledkem pouze 2 proher
a konečné 8. místo. Následoval turnaj v Žichlínku,
o prázdninách proběhlo týdenní soustředění, dva turnaje v Písečné a Poličce. Lze konstatovat, že na novou sezónu 2017/2018 jsme připraveni dobře.” Také
vy u toho můžete být - oddíl stále přijímá hráčky
všech věkových kategorií. Tréninky jsou v hale gymnázia ve středu a v pátek. Můžete se přijít jen podívat na trénink, jistě Vás tento kolektivní sport chytne za srdíčko.
Richard a Majka Adamovi,
mobil 775 939 374 a 775 939 367

Kunčinský duatlon
bez překvapení

O organizaci a zdar letošního Powermanu
(duatlon), osmého závodu cyklistického seriálu Cykloman, se opětně přičinili kunčinští čerti (CK Čerti Kunčina). A dlužno podotknout,
že závod připravili plný zajímavostí a ke spokojenosti účastníků. Jako legendární antický
vojevůdce Caesar v duchu hesla přišel, viděl,
zvítězil, nechyběl ve startovním poli Sandor Pocsai. „Je to vlastně můj srdeční závod,
moje trať. Proto nemám žádný důvod pro neklid v pelotonu, mým cílem je dojet,“ skromně glosoval již pětinásobný vítěz před startem.
Mezi čtyřicítkou jezdců dominovali ti, kteří
mají ambice být vítězi (celkovými či v jednotlivých kategoriích), tj. Štěpař, Kadidlo, Doležel, Jansa, Kvapil ad. Silné soupeře jim dělali
„hosté“. Cyklisté se houževnatě rvali s náročnou tratí 14 km bike, 3 km běh a 14 km bike.
Žádný z renomovaných favoritů nepropadnul,
třebaže museli o vítězství tvrdě zápolit s mladíky (Kobelka, Jansa, Dopita). Po stereotypním úvodu, kdy všichni měli ještě dostatek sil
a snahy uspět, se tlupa bikerů postupně rozdělovala. Závěr zcela režíroval právě Pocsai, který svůj nepatrný náskok udržel až do cíle. Teprve další místa patřila domácím duatlonovým
expertům. „Vždyť jsem říkal, že mým cílem
je dojet. Že bych opomněl přidat, že na bednu? Promiňte,“ podotknul ještě skromně, leč
spokojeně. „Takto to byla pro mne příjemná,
v sychravém počasí, hřejivá sobota“.
Výsledky
1. Pocsai Sandor (M2), CK Čerti Kunčina
1:19:51
2. Kadidlo Jiří (M2), CK Slovan 1:20:42
3. Kvapil Jiří (M1), CK Slovan 1:21:09
Další pořadí: 4. Doležel Josef (M3), 5. Sirový
Aleš (M2), 6. Dejdar, 7. Štěpař, 8. Sedláček T.,
9. Jansa, 10. Antl
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší: M1 Kvapil, M2 - Pocsai, M3 - Doležel, M4 - Pustina (CK Čerti Kunčina), J - Jansa Dominik
(M. Třebová), ŽJ - Dulajová Jitka (M. Třebová), Z1 - Doleželová Monika (M. Třebová),
Z2 - Schneiderová Bedřiška (CK Čerti Kunčina).
Do cíle Cyklomanu 2017 zbývají pouze dva
závody: 7. 10. - silniční časovka proti chronometru a 4. 11. výjezd do vrchu.
(mt)

Moravskotřebovští travní lyžaři sbírají nové úspěchy
Lyžaři TJ Slovan M. Třebová mají za sebou první
část náročné sezóny na trávě, v níž se zúčastnili
desítky závodů na celostátní i mezinárodní úrovni, přičemž dosáhli řady pozoruhodných úspěchů.
Ta se nyní chýlí ke konci, na řadě šampionátech
dochází ke konfrontaci, takže přibližme jejich aktivitu. Na přelomu srpna a září italské středisko
Sauris hostilo MS juniorů. Z třebovských lyžařů
se do nabité české reprezentace prosadil Václav
Mačát a mezi 40 startujícími si vedl skvěle. V obřím slalomu získal 6. místo, stejný výkon a úspěch
zopakoval i ve slalomu. Nejvíce se mu dařilo v superkombinaci, v níž se prosadil až do TOP 5, když
od bronzové medaile jej dělilo pouhých 14 setin
sekundy. Na závěr přidal ještě 7. místo v super-

obřím slalomu. Zařadil se tak právem mezi světovou špičku tohoto sportu. Bezprostředně poté se

uskutečnilo MS dospělých v rakouském Kaprunu.
V nominaci se objevil znovu i úspěšný junior Václav Mačát a ani tentokráte mezi sedmdesátkou startujících nepaběrkoval. V obřím slalomu se prosadil
na 19. místo a nahlédl vážně mezi světovou travařskou elitu. Česká reprezentace si pak z Rakouska odvezla 3 zlaté, 3 stříbrné a jednu bronzovou
medaili a potvrdila roli favoritů. V obou stěžejních šampionátech se stala nejúspěšnější výpravou. „Z jejich vystoupení jsem ohromně nadšený,
pracujeme tak, abychom vždy měli nějakého šampióna,“ zhodnotil účast státní trenér Daniel Mačát. Závěr letní sezóny vrcholí mistrovstvím ČR
v Předklášteří u Tišnova. Přípravu na zimní část
přiblížíme příště.
(dm, mt)
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