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Moravská Třebová se postará o lidi s Alzheimerovou 
chorobou a zajistí i odlehčovací službu

není zajištěna pobytová péče o uživatele, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
postižení stařeckou nebo Alzheimerovou 

demencí, rovněž chybí lůžko-
vá kapacita pro odlehčovací 
službu.“
Součástí úprav obou budov 
bude zřízení nových sprcho-
vých koutů, umyvadel a to-
alet v pokojích. Vyměnit se 
musí i rozvody vody a elek-
třiny, které jsou ve špatném 
stavu, např. elektřina je ve-
dena ještě starými hliníko-
vými kabely a v některých 
místech je problém s tlakem 
teplé vody. Budovy dostanou 
i novou požární signalizaci a komunikační 
systém. Nové budou i podlahové krytiny. 
Samozřejmostí budou rovněž úpravy smě-

Po rekonstrukci domova pro seniory bude 
Moravská Třebová zajišťovat péči o lidi 
s Alzheimerovou chorobou. Speciálně pro 
ně přestaví Sociální služby 
města Moravská Třebová 
budovu C domova pro seni-
ory. Rekonstruovat se bude 
i objekt D. Tam vzniknou 
navíc dvě lůžka odlehčova-
cí služby. To pomůže rodi-
nám, které se dlouhodobě 
starají o seniory a potřebují 
si od neustálé zátěže spojené 
s péčí odpočinout nebo sami 
musí například do nemocni-
ce. Sociální služba domov 
pro seniory je realizována 
ve dvou obytných budovách 
s návazností na provozní ob-
jekty. Areál domova se na-
chází v centru města. Celko-
vá kapacita sociální služby 
v současné době činí 200 lů-
žek. Rekonstrukcí se celková kapacita sníží 
na 154 lůžek, díky čemuž se zlepší i kvalita 
života stávajících klientů. 
První z obytných budov (budova A) pro-
šla v minulých letech zásadní rekonstrukcí 
a modernizací, při níž došlo k odstranění 
pokojů s více lůžky, výsledkem byl vznik 
domova s kapacitou 99 míst. V současné 
době se zde počítá se zřízením jednoho 
nového lůžka, celková kapacita této budo-
vy bude tedy činit 100 lůžek. Na budově 
D bude snížena předimenzovaná lůžková 
kapacita budovy ze 101 lůžek na 54 lůžek. 
„Současná kapacita dvou set lůžek domova 
pro seniory je vzhledem ke stávajícím pod-
mínkám nevyhovující,“ uvedl Milan Janou-
šek, ředitel domova pro seniory a dodal: 
„Skutečnost, že v posledních letech došlo 
k rozšíření nabídky uvedené sociální služby 
a rozvoji lůžkových kapacit v regionu Svi-
tavska, v nedávné době zřízené domovy ve 
Svitavách, Poličce, Bystrém nebo Jaroměři-
cích a v širším okolí, například ve Vysokém 
Mýtě, umožňuje realizovat rekonstrukci, 
jejímž smyslem je zejména zlepšení ubyto-
vacích podmínek našich klientů. Naopak 
v oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska 

řující k vyšší úrovni bezbariérovosti. Budo-
va C, která se nyní nevyužívá pro bydlení 
seniorů, nabídne po rekonstrukci 23 lůžek 

pro potřeby klientů s ACH 
a stařeckou demencí v rám-
ci sociální služby domov 
se zvláštním režimem. 
Domov pro seniory provo-
zuje městská příspěvková 
organizace Sociální služby 
města Moravská Třebová. 
Domov je určen klientům od 
58 let věku. Organizace na-
bízí i pečovatelskou službu. 
Projekt rekonstrukce domo-
va pro seniory bude z čás-
ti hrazen z dotačních pro-
středků Ministerstva práce 
a sociálních věcí, a to ve vý-
ši 36,4 milionů korun. Před-

pokládané celkové náklady činí 60 milionů 
korun. Stavební práce budou zahájeny po-
čátkem prosince.           Pavlína Horáčková
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 
2017 přihlášeno k trvalému pobytu cel-
kem 10 201 občanů ČR. Během měsí-
ce září se do Moravské Třebové přihlá-
silo 8 občanů, odstěhovalo 15 obyvatel, 
zemřelo 5 občanů a narodilo se 8 dětí.
Dle Odboru azylové a migrační politi-
ky MVČR je v Moravské Třebové hlá-
šeno 118 cizinců s povolením k poby-
tu na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové k 30. 9. 2017 
evidováno 10 319 obyvatel.           (ln)

Upozornění
Rádi bychom upozornili občany, že nový 
systém svozu pytlů se separovaným odpa-
dem od domů (respektive hranic pozemků) 
bude prováděn jen v určené dny. Pokud 
chcete odpad ukládat v kódem označených 
pytlích mimo stanovené dny, je nutné je 
umístit do separačního hnízda ke kontejne-
rům. Svozy mimo stanovené termíny ne-
budou prováděny!
Termíny svozu pytlů do konce roku 2017:
Papír – 14. 11., 12. 12.
Plast – 28. 11., 26. 12.             Red.

Městský úřad hledá stážisty

Novinky v jízdním řádu trati 017 Česká Třebová – 
Moravská Třebová – Chornice – Dzbel/Velké Opatovice

Víte, jaké máte povinnosti při provozování 
zdroje znečišťování ovzduší?

Studujete a přemýšlíte, jak zdokonalit své schop-
nosti a dovednosti? Chtěli byste získat také prak-
tické zkušenosti, ale nevíte, kde hledat? Přihlaste 
se na stáž na Městský úřad Moravská Třebová 
prostřednictvím Fondu dalšího vzdělávání, pří-
spěvkovou organizací MPSV ČR. Stačí se zare-
gistrovat jako student do projektu Cesta pro mla-
dé a najít si nabídku Městského úřadu Moravská 
Třebová. V současné době uvítáme administrativ-
ního pracovníka na odbor vnitřních věcí, na od-

bor rozvoje města taktéž administrativního pra-
covníka a projektového konzultanta. Na stáž se 
prostřednictvím tohoto projektu mohou přihlásit 
studenti posledních 4 semestrů vysoké školy v ba-
kalářském nebo magisterském programu, posled-
ních 4 semestrů vyšší odborné školy, posledního 
ročníku střední školy a jednoletého denního stu-
dia jazykové školy. Více informací na http://www.
cestapromlade.cz/ nebo kontaktujte Helenu Brzi-
akovou, personalistku MěÚ Mor. Třebová.     Red.

Na trati dochází k zásadní změně koncepce do-
pravy s důrazem na rozšíření a zpravidelnění 
provozu na využívanějším úseku Česká Tře-
bová – Moravská Třebová a na oslabení pro-
vozu na úseku Moravská Třebová – Chornice 
– Dzbel/Velké Opatovice. Cílem je nabídnout 
cestujícím pravidelné a rychlé spojení z Mo-
ravskotřebovska do České Třebové s možnos-
tí přestupu na dálkové vlaky směr Pardubice 
a Praha a na ostatní osobní vlaky jen s malou 
čekací dobou. Časové polohy spojů mezi Mo-
ravskou Třebovou, Chornicemi a Dzbelem 
jsou pak voleny tak, aby lépe odpovídaly oče-
kávané poptávce cestujících, kterou tvoří ze-
jména týdenní dojížďka a cestování na výlety. 
V základu tak bude nabídnut dvouhodinový in-
terval spojů mezi Českou a Moravskou Třebo-
vou se zahuštěním na hodinu ve špičkách pra-
covních dní. Kromě ranní špičky budou vlaky 
z České Třebové odjíždět okolo 10. minuty, tj. po 
dojezdu přípojů (expres ze směru Praha, osobní 

vlak ze směru Pardubice). Do České Třebové 
pak budou přijíždět okolo 55. minuty, čímž bude 
opět zajištěn přípoj na vlaky směr Praha (expres 
a rychlík vyšší kvality). V ranní a odpolední 
špičce se tak budou vlaky křižovat v Mladějově 
na Moravě. Časové polohy ranních vlaků jsou 
nastaveny tak, aby přijížděly do České Třebové 
okolo 30. minuty s možností rychlého přípoje 
na expresní vlaky směr Pardubice a Praha. 
Odjezdy z Moravské Třebové ve směru Česká 
Třebová tak budou v pracovní dny následují-
cí: 4:11, 4:58, 5:53, 6:55, 7:29, 8:18, 9:18 atd. 
V úseku Moravská Třebová – Chornice – Dzbel 
dojde ke snížení nabídky spojů, zejména v ran-
ních hodinách pracovních dní, a to z důvo-
du velmi nízké vytíženosti. V průběhu dne 
pak pojedou zhruba 3 páry spojů s návaznost-
mi na vlaky ve/ze směru Prostějov ve Dzbelu. 
Podrobnější informace k jízdním řádům a spo-
jení lze nalézt na www.cd.cz nebo v jízdních řá-
dech, které lze zakoupit na nádraží už od 19 Kč.

Důležitou povinností provozovatele zdroje zne-
čišťování ovzduší je bezesporu revize, kontrola 
a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Tuto problematiku upravuje mimo zákon o po-
žární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), také 
vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty. Nejvíc požárů vznikne 
přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. 
Mezi další příčiny požárů patří nevhodná kon-
strukce komína, zazděný trám v komíně a špat-
né spáry v komíně. Při těchto požárech dochází 
i k usmrcení osob nebo k jejich zranění. V pří-
padě požáru sazí v komíně nebo při požárech, 
kde je podezření, že příčinou mohl být špatný 
technický stav komína, vyšetřovatel požárů vy-
žaduje doklad o kontrole čištění spalinové ces-
ty nebo revizi komína. V případě nedoložení 
těchto dokladů pak v přestupkovém řízení hrozí 
fyzickým i právnickým osobám pokuta. Pokuta 
však v konečném důsledku není jediný finanční 
postih, ale může dojít ke krácení pojistného pl-
nění. Základními lhůtami pro čištění spotřebiče 
paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x 
ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně 
na kapalná paliva a 1x ročně na plynná pali-
va. Novela zákona o PO je benevolentní v tom, 
že umožňuje občanům, pokud jsou toho schop-
ni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou 
do roka by měl komín prohlédnout kominík. 

Kompostéry budou 
na jaře 2018 

Dobrovolný svazek obcí Region Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska získal od 
Ministerstva životního prostředí ČR do-
taci ve výši sedm milionů korun. Pořídí 
za ně téměř 2.800 kompostérů pro do-
mácnosti, 4 kompostovací sila a jeden 
štěpkovač. Do projektu se zapojilo čtr-
náct obcí sdružených ve svazku. 
Občanům budou kompostéry vydává-
ny zdarma na základě smlouvy o výpůjč-
ce, po jejímž uplynutí 
(po skončení pě-
tileté lhůty udrži-
telnosti) přejde je-
jich vlastnictví na 
ně. Aktuálně běží 
zadávací řízení 
na dodavatele, 
dodávka kom-
postérů a ostat-
ních kompo-
nentů se před-
pokládá na jaře 
2018.      Red.

O problémech takzvaných „falešných kominí-
ků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „ne-
naletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest 
vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová 
databáze revizních techniků spalinových cest, 
kterou na svých stránkách spustilo MV – gene-
rální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese 
http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spa-
linovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda 
technik, kterého si pozval, má ke své činnosti 
osvědčení.
Dále také upozorňujeme (mimo jiné) na po-
vinnost danou zákonem o ochraně ovzduší 
č. 201/2012 Sb., pro provozovatele zdroje zne-
čišťování ovzduší na pevná paliva, provádět 
jednou za 2 kalendářní roky prostřednictvím 
osoby, která byla proškolena výrobcem spalo-
vacího zdroje a má od něj udělené oprávnění 
k instalaci, provozu a údržbě (dále jen „od-
borně způsobilá osoba“), kontrolu technické-
ho stavu a provozu spalovacího o jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 
který slouží jak o zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění (netýká se lo-
kálních stacionárních zdrojů na pevná paliva) 
a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností doklad o provedení 
této kontroly vystavený odborně způsobilou 
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je in-
stalován, provozován a udržován v souladu 
s pokyny výrobce a tímto zákonem. Povinnost 
zajistit provedení této první kontroly technic-
kého stavu zdroje byl provozovatel do 31. 12. 
2016. Nedoložení tohoto protokolu o kontrole, 
na žádost obecního úřadu s rozšířenou působ-
ností, lze sankcionovat dle zákona o ochraně 
ovzduší až do výše 20 tisíc Kč. 

Městský úřad Moravská Třebová, 
OŽP, ochrana ovzduší
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Papírovou úřední desku nahradí moderní elektronická deska

Projekt na odstranění zápachu z čistírny 
odpadních vod v Linharticích

Město Moravská Třebová 
se rozhodlo zprostředko-
vat informace z klasické 
„papírové“ úřední desky 
novým moderním způso-
bem. Zakoupilo elektro-
nickou úřední desku (dále 
EUD), která bude umístě-
na před budovou radnice 
na nám. T. G. Masaryka. 
„V současné době využívá 
město pro klasickou úřed-
ní desku tři vitríny, které 
jsou umístěny před budo-
vou městského úřadu v ul. 
Olomoucké. Dnešním po-
žadavkům na množství 
vyvěšovaných informací 

přestávají vyhovovat 
a vzhledem k omezené-

mu místu jsme nuceni zve-
řejňované informace zmen-

šovat na formát listu A5, který 

je pro řadu občanů těžko čitelný,“ sdělil Pavel 
Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí. Nákla-
dy na údržbu těchto klasických panelů také ne-
jsou zanedbatelné. Čas potřebný pro vyvěšování 
papírových dokumentů využije odbor vnitřních 
věcí pro zajištění jiných služeb občanům. 
Nová elektronická úřední deska bude poskytovat 
komfortní plochu displeje s úhlopříčkou 119 cm, 
obraz bude možné několikanásobně přibližovat 
funkcí zoom. Kiosek bude fungovat nezávisle 
na klimatických podmínkách a je chráněný proti 
vandalům. Úřední deska musí být občanům pří-
stupná 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, z tohoto 
důvodu bude napojena na záložní zdroj radnice, 
který zajistí její nepřetržitý provoz v případě vý-
padku elektrického proudu. „Ovládání elektro-
nické úřední desky bude pro občana jednoduché 
a uživatelsky přívětivé. Dokumenty na úřední 
desce budou pro přehlednost rozděleny do logic-

ky uspořádaných složek s pokročilým vyhledá-
váním. Hendikepované osoby na vozíčku mohou 
snadněji ovládat EUD posunutím interaktivní 
plochy do spodní části obrazovky,“ informoval 
P. Šafařík. Kromě úřední desky může panel zob-
razovat například kalendář akcí, aktuální vydání 
Moravskotřebovského zpravodaje, vysílání Mo-
ravskotřebovské televize nebo hlášení městské-
ho rozhlasu. 
Od začátku prosince poběží zkušební provoz, 
v rámci kterého se bude systém ladit a upravo-
vat. Od nového roku bude EUD v ostrém pro-
vozu a plně nahradí klasickou „papírovou“ 
formu úřední desky. Původní tři vitríny budou 
využity pro informování občanů třeba v Boršo-
vě nebo v blízkosti sportovního areálu Slovan 
Moravská Třebová. Ve výběrovém řízení zvítě-
zila firma emam, s.r.o., z Blanska, celková cena 
kiosku činí 389.687 Kč.    Pavlína Horáčková

Město Moravská Tře-
bová podalo žádost 
o dotaci na technolo-
gické vylepšení od-
straňování zápachu 
z čistírny odpadních 
vod, tzv. dezodorizaci. 
Důvodem byly stíž-
nosti občanů na občas-
ný obtěžující zápach 
v jejím okolí, kvůli 
němuž sepsali i petici. Stávající řešení je po 
platné době vzniku projektové dokumentace pro 
modernizaci ČOV před deseti lety, dnešní tech-
nologie umožňují mnohem efektivnější postu-
py, především s využitím ultrafialového záření. 
„Navržené řešení využívá technologii fotokata-

lytické oxidace, která 
je poměrně novou, ale 
již úspěšně vyzkou-
šenou metodou, jak 
zápach řešit,“ uvedl 
Miroslav Netolic-
ký, vedoucí odboru 
rozvoje města. Tato 
technologie již velmi 
dobře funguje v čis-
tírnách odpadních vod 

v České Třebové nebo v Ivančicích u Brna. Za-
řízení obsahuje katalyzátor a ultrafialové výboj-
ky, které rozbíjejí chemické vazby aromatických 
látek na molekulární úrovni a mění je na neškod-
né prvky. Tento proces umožňuje oxidaci, a tím 
pádem odstranění zápachu, i u těžko rozložitel-
ných nebo specifických látek, jako jsou hydro-
gensulfidy, amoniak nebo merkaptany. V přípa-
dě získání dotace ze Státního fondu životního 
prostředí, bude technologie nasazena ve druhém 
pololetí příštího roku. Odhadované náklady činí 
6 mil. Kč, dotace dosahuje výše 60 %.           Red.

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje v pátek 10. listopadu – 

druhý pátek v měsíci

MESOH
Oznamujeme občanům, že se v průběhu listopadu 
budou vyhodnocovat svozy nádob a pytlů realizo-
vané do 30. 9. 2017. Na základě těchto výsledků 
bude zastupitelstvo města stanovovat výši slev 
na poplatku za odpady na rok 2018 pro občany, 
kteří se zapojili do systému MESOH. Z tohoto dů-
vodu prosíme o kontrolu a potvrzení „inventury 
stanoviště“ v odpadovém účtu na webu www.moje-
odpadky.cz. Osoby neuvedené v této inventuře sta-
noviště nebudou mít nárok na tuto slevu. Věříme, 
že o systém bude stejný zájem jako v pilotních ob-
cích, od kterých jsme se inspirovali, a že budeme 
stejně úspěšní a získáme významná ocenění jako 
například obec Šitbořice nebo obec Těšany.    Red.

Moravské Třebové - 2018

Na četné žádosti spoluobčanů připravuje 
firma CHAS - MT ve spolupráci s městem 
Moravská Třebová nové vydání Inforočen-
ky. Brožurka bude distribuována začátkem 
příštího roku zdarma do každé domácnosti 
Moravské Třebové a spádových obcí.
Pokud máte zájem o prezentaci vaší firmy 
v této užitečné publikaci kontaktujte prosím 
vydavatele na email: chasmt@iex.cz, nebo 
tel. 461 318 482, 605 345 344
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Podzimní Výstava ovoce a zeleniny v Moravské Třebové 
a vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé město 2017
Členové místní orga-
nizace ZO ČZS již tra-
dičně připravili pod-

zimní Výstavu ovoce a zeleniny v sále základní 
umělecké školy na zámku. Pečlivě připravená 
a velmi pěkná expozice obsahovala celkem 141 
vzorků ovoce a 47 vzorků zeleniny. Výpěstky 
poskytli pěstitelé z oblasti Moravskotřebovska, 
Jevíčska, z Poličky, Vendolí, Skalice nad Svita-
vou, Svitav a ze Starého Města. Mnohým z nás 
nezbývalo, než tiše okukovat a tak trochu zá-
vidět, protože v letošním roce byla úroda ovo-
ce velmi špatná. O to víc se hodnotilo, že jsou 
pěstitelé, kterým se urodila nádherná jablíčka, 
hrušky a další ovoce a zelenina. Celá výstava 
byla nápaditě doplněna půvabnými tematickými 
obrázky dětí ze základní umělecké školy. Zají-
mavým doplňkem výstavy byly nádherné bonsae 
pana Klempy. Výstavu zahájil předseda ZO ČZS 
Moravská Třebová Zdeněk Kadlec. Slavnost-
ního otevření se ujali senátor Radko Martínek, 
poslanec Pavel Havíř, starosta města Miloš Izák 
a místostarosta města Pavel Brettschneider. Sou-

částí zahájení výstavy bylo vyhlášení výsledků 
soutěže Rozkvetlé město. V letošním roce bylo 

celkem 1070 soutěžících. Z tohoto počtu bylo 
pořízeno a hodnoceno 147 fotografií. Komise 
vyhodnotila 11 nejhezčích rozkvetlých objektů, 
jejichž majitelé si odnesli hodnotné ceny, kte-
ré věnovalo Zdravé město Moravská Třebová. 
Čestné uznání si odnesla ředitelka Magda Srnco-
vá za pěkně vyzdobenou mateřskou školu v ulici 
Jiráskova a další čestné uznání bylo předáno To-
máši Přidalovi pro Technické služby Moravská 
Třebová, s.r.o., za okrášlení u muzea a parku. 
Výstavu ovoce a zeleniny navštívilo více než 
900 zájemců nejen z Moravské Třebové, ale 
i návštěvníci z Německa ji velmi obdivova-
li. Na výstavě bylo možné zakoupit výrob-
ky z Andělského obchůdku – Oblastní cha-
rity Moravská Třebová. „Děkuji všem, kteří 
jakkoli přiložili ruku k dílu pro zdárný prů-
běh výstavy i soutěže Rozkvetlé město. Vel-
ké díky patří především Zdeňku Kadlecovi, 
který Výstavě ovoce a zeleniny a soutěži Roz-
kvetlé město věnoval nezištně velkou část 
svého volného času.“          Ludmila Lišková, 

koordinátorka Zdravého města a MA21

Velký adventní trh
Milí spoluobčané, letos opět připravujeme pro nás 
všechny adventní trh spojený s kulturním progra-
mem a rozsvícením vánočního stromečku. Trh se 
bude konat na náměstí T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové v neděli 
3. prosince. Ve ves-
tibulu radnice bude 
probíhat od 13:00 
hodin drobný pro-
dej vánočního zboží 
a souběžně s ním na 
náměstí velký ad-
ventní trh. Trh bu-
de doprovázen kul-
turním programem, 
který pro nás připra-
vili moravskotře-
bovští umělci. Tě-
šit se můžete na po-
hádku v podání ochotnického divadelního krouž-
ku J. K. Tyla, vystoupení žáků gymnázia nebo žá-
ků základní umělecké školy. Určitě všechny děti 
potěší živá zvířátka, kterým mohou přinést jablíč-
ka nebo mrkvičku. Občerstvit se můžete nejen 
u stánků, ale i ve Třebovské restauraci, v Cukrár-
ně Pod Věží, v podniku Pizza caffé nebo v občer-
stvení Kebab & Pizza. Těšíme se na vás, přijďte 
„nasát“ vánoční atmosféru a užít si začátek adven-
tu společně.
Odbor majetku města a komunálního hospodářství 

Zhodnocení turistické sezóny 2017
Čas letí jako voda, za 
námi je další turistická 
sezóna, a my přicházíme 
s krátkým zhodnocením 
našich pěti hlavních měsí-
ců. Letošní sezónu, která 
probíhá od 1. 5. do 30. 9., 
můžeme nazvat více než 
vydařenou. Do našeho 
turistického informační-
ho centra zavítalo 8.567 
návštěvníků, což je přes 
tisíc návštěvníků více než minulý rok. Co nás 
opravdu velmi těší je obrovský nárůst rodin s dět-
mi, které začaly cestovat po České republice. Ne-
jen velmi dobrá propagace města, ale také soutěž 
s Českou televizí Probuď Déčko a oslavy výročí 
od založení města způsobily, že jsme se takzvaně 
nezastavili. Spousta dětských očí se u nás rozzá-
řila, když prostřednictvím portálu v našem infor-
mačním centru mohly děti pomoci se záchranou 
jejich oblíbeného televizního kanálu. Celkem 
jsme takto udělali radost 403 dětem. Ano, přes-
ně tolik dětí se u nás zastavilo soutěžit s Déčkem. 
To, že jsme zaznamenali nárůst turistů, potvrzuje 
také Český statický úřad, podle kterého vzrostl 
počet turistů v Moravské Třebové mezi léty 2012 
a 2016 o 89 %. Co se týče zahraničních turistů, 
těch nepatrně ubylo, celkem nás navštívilo 339 
zahraničních návštěvníků. A z jakých zemí k nám 
jezdí nejčastěji? Své prvenství si stále drží samo-
zřejmě Německo, dále je to Slovensko, Nizozemí, 
Polsko, ale také Francie, Itálie či například Rus-
ko. Možná si říkáte, co teď budeme dělat, když 
nám hlavní sezóna skončila. Stále se setkáváme 
s místními obyvateli, kteří jsou překvapeni ze slu-
žeb poskytujících v informačním centru. Jsme 
tady i pro Vás, pro občany města, nejen pro tu-

risty, tak přijďte za námi. 
Kopírujeme, skenujeme, 
laminujeme, máme ve-
řejný internet a spoustu 
krásných suvenýrů vhod-
ných jako dárek pro Vaše 
blízké. Také prodáváme 
vstupenky přes síť Tic-
ketportal, vyhledáváme 
autobusové a vlakové 
spoje a prodáváme mezi-
národní jízdenky Regio-

Jet. A i když jedna sezóna před pár dny skonči-
la, my se už pilně připravujeme na tu další. Už 
teď Vám prozradíme, že se můžete těšit na nové 
magnetky, drobné suvenýry či na velmi žádané 
štítky na hole. A samozřejmě spousta dalšího Vás 
čeká příští rok, který, doufejme, bude tak vydaře-
ný, jako ten letošní. Na závěr nezbývá nic jiného 
než popřát krásné podzimní dny a těšit se na Vaši 
návštěvu. A nezapomeňte, sledovat nás můžete 
i na Facebooku. Tak neshledanou v Turistickém 
informačním centru Moravská Třebová, ať už 
osobně nebo přes sociální síť.     Nikola Kozelková

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Sušice chce po-
děkovat touto cestou Františku Jokešovi za 
zapůjčení autobusu a odvoz na podzimní zá-
vody mladých hasičů do Hartmanic.

Nová telefonní čísla České 
pošty v Moravské Třebové
Pošta Moravská Třebová: 954 257 101
Dodejna Moravská Třebová - doručování: 
954 257 100
Dodejna Svitavy 2: 954 256 800, doručová-
ní balíkových zásilek pro Moravskou Třebo-
vou včetně Udánek, Linhartic, Sušic, Měs-
tečka Trnávky, Kunčiny, Nové Vsi, Starého 
Města u MT
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Vážení spoluobčané, nastalo nám období, kdy se 
již dny zkracují a rychle se stmívá, ráno je poměr-
ně dlouho šero a mlhavo. Je potřeba si uvědomit, 
že nejen cyklisté, ale i chodci by měli své obleče-
ní doplnit o vhodné reflexní doplňky. V některých 
částech města se opravují či budují nové chodní-
ky a chodec jdoucí po silnici ve tmavém oblečení 
může být pro řidiče, kterého zrovna míjí jiné vozi-
dlo, téměř neviditelný. Při použití světlých oděvů 
nás uvidí řidič o několik desítek metrů dál, než 
v oděvu tmavém, ale užijeme-li reflexní doplňky, 
jedná se až o vzdálenost 200 m a tudíž má řidič do-
statek času na reakci. Doplňme tedy oblečení nejen 
svých dětí, ale i naše vlastní, o reflexní doplňky. 
Může nám to ochránit zdraví nebo i život. Také 
není od věci si připomenout, vzhledem k denní 
době a počasí, povinnosti cyklistů. Proto si opět 
zopakujeme nejdůležitější zásady, které ochrání 
zejména vaše zdraví, ale také vaši peněženku. Jízd-
ní kolo je nemotorové vozidlo a jako takové musí 
splňovat určité náležitosti, abychom s ním mohli 
vyrazit do provozu. K povinné výbavě mimo jiné 

patří „odrazky“, které musí být umístěny v pedá-
lech, ve výpletu kola vpředu i vzadu. Dále je cyk-
lista povinen za snížené viditelnosti užít stanovená 
osvětlení. Tedy ve směru jízdy musí svítit světlem 
bílé barvy, zezadu pak světlem červeným. Tzv. 
„blikačku“ můžete užít pouze tam, kde je komu-
nikace dostatečně osvětlena a my dobře vidíme. 
I jako cyklisté používejme světlé oděvy a reflexní 
doplňky. Reflexní doplňky jsou z hlediska bezpeč-
nosti tím nejlepším „módním“ doplňkem. 

Za minulé období přijala Městská policie Morav-
ská Třebová celkem 115 oznámení.

Přijato tel. oznámení od prodavačky jednoho 
z místních obchodů, že z jejich prodejny jim ně-
jaký muž odcizil několik lahví alkoholických 
nápojů, dal si je do batohu a poté odjel na kole. 
V oznámení podala oznamovatelka hlídce městské 
policie kvalitní popis podezřelého muže. Při pří-
jezdu k prodejně byl hlídkou spatřen muž odpo-
vídající popisu jedoucí na jízdním kole směrem 

Staráme se dostatečně 
o svoje zdraví?

Přišel podzim a nastaly krátké dny. Ráno je dlou-
ho tma a odpoledne brzy zapadá slunce. Mnozí 
z nás spěchají ráno za tmy do práce, děti vodíme 
do školek a do škol. Odpoledne se vracíme čas-
to až za tmy domů. Staráme se opravdu dosta-
tečně o svoje zdraví? Je tma, mlha a zima, jsme 
zachumlaní do kabátů, čepic a šál, většinou tma-
vých barev. Nechybí ještě něco? Co takhle pře-
ce jen připnout ještě nějakou reflexní potvůrku 
na baťůžek, reflexní pásek na rukáv …aby nás 
bylo vidět… Říkáte si, že tenhle slogan je už 
pěkně ohraný. Ale ruku na srdce - staráme se sku-
tečně dostatečně, aby nás, naše děti a naše nejbliž-
ší řidiči opravdu viděli? Jen v letošním roce jsem 
prostřednictvím různých soutěží přidala organizá-
torům do tašek s odměnami pro vítěze a pro ostat-
ní účastníky velké množství reflexních přívěsků, 
figurek, pásků na rukávy, svítítek na kola, reflex-
ních tkaniček do bot a dalších reflexních prvků. 
Naposledy jsme je rozdávali v září v mateřských 
školách při osvětě o bezpečnosti na komunika-
cích mezi nejmenšími. Jaká škoda, že je nikde 
nevidím. Nevidím je ani ráno, když jedu autem 
do práce přes část Sušice, kde rodiče i děti kličku-
jí mezi auty a rozestavěným chodníkem. Nevidím 
je, protože mají tmavé oblečení a přidat něco na-
víc zase zapomněli - nejen děti, i rodiče. Nedávno 
jsem tak na poslední chvíli hupla na brzdy, abych 
nepřejela jednu mámu se školákem. Pěkně ve mně 
hrklo. Nechci ublížit jejich zdraví, ale se mnou 
celý den nic nebylo. Bylo mi smutno, že pořád 
žijeme v představě, že „nám se to stát nemůže“. 
Staráme se dostatečně o svoje zdraví? Mysleme 
více na svoji bezpečnost…          Ludmila Lišková, 

koordinátorka Zdravého města a MA21

z města. Muž byl hlídkou zastaven, ztotožněn 
a vyzván k podání vysvětlení. Muž se ke krádeži 
nápojů doznal. Po prověření muže přes trestní rej-
střík a rejstřík přestupků, byl muž vyřešen hlídkou 
městské policie v příkazním řízení na místě.

Při kontrole ul. Lanškrounské bylo hlídkou měst-
ské policie zjištěno, že u mostku přes Udánský 
potok směrem od města leží po levé straně spadlý 
strom, který je přes chodník a zasahuje do komuni-
kace. Na Povodí Moravy bylo zjištěno, že nemají 
možnost sjednat okamžitou nápravu situace, a pro-
to byla na místo přivolána jednotka HZS, která 
strom odstranila z vozovky a chodníku.  

Hlídka městské policie přijala telefonické ozná-
mení od občana našeho města, který u lesní cesty 
nalezl uhynulou srnu. Jelikož se jedná o soukro-
mou honitbu, zjistila hlídka správce této honitby, 
se kterým spolupracovala na odstranění uhynulého 
zvířete.

Hlídka městské policie přijala telefonické oznáme-
ní od občanky města, že Udánský potok je zřejmě 
znečištěn nějakou ropnou látkou. Na místě bylo 
zjištěno, že na hladině potoka jsou duhové skvrny, 
proto byl přivolán HZS, kterému hlídka poskytla 
součinnost při kladení norné stěny. Následně hlídka 
zjistila zdroj znečištění, které se do potoka dostalo 
z potrubí dešťové kanalizace, která do potoka ústí. 
HZS odebral vzorek vody přitékající tímto potru-
bím. Následně hlídka vyrozuměla pracovníky z Od-
boru životního prostředí MěÚ Moravská Třebová.

Radovan Zobač, velitel městské policie
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme ve středu 1. 11. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 1. 11. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí 
jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý 
zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
6. 11. 

Geostorm: Globální 
nebezpečí /USA/

Po sérii bezprecedentních přírodních katastrof 
ohrožujících naši planetu, se přední představitelé 
z celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě 
satelitů k řízení globálního klimatu, které mají za-
jistit bezpečnost všech obyvatel planety. Ale nyní se 
něco pokazilo – systém vytvořený k ochraně Země 
začne na Zemi útočit a začíná závod s časem, kdy je 
nutné zjistit skutečnou hrozbu dříve, než geomag-
netická bouře smete ze zemského povrchu všechno 
a všechny. 
Režie: Dean Cevlin, Danny Cannon
Hrají: Katheryn Winnick, Jeremy Ray, Taylor Ge-
rard Butler a další
19:00, akční, sci-fi, thriller, 109 min, titulky, 
vstupné: 110 Kč

8. 11. 

Čára /SR/

Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hla-
vou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje 
přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. Když 
ale jedna z dodávek ztroskotá, spustí se lavina kon-
sekvencí, během níž bude muset zpochybnit své 
vlastní mezníky, které dosud nechtěl překročit.
Režie: Peter Bebjak
Hrají: Stanislav Boklan, Zuzana Fialová, Andrej 
Hryc a další
19:00, krimi, thriller, 108 min., vstupné: 110 Kč

11. 11.

Příšerákovi /Německo/

Animovaná rodinná komédie o prekliatí, ktoré 
možno pomôže jednej nie práve spokojnej rodinke 
nájsť šťastie. Aký kostým máš, tým sa staneš! Na 
karnevalovej párty zlá čarodejnica premení členov 
rodiny na Frankensteina, múmiu, upírku a vlasaté-
ho vlkolaka... (Magic Box)
16:00, animovaný, 96 min., vstupné: 110 Kč 

11. 11. 

Milada /ČR/

David Mrnka film Milada připravoval deset let, spo-
lupracoval nejen s historiky, ale i s jedinou dcerou 
Horákových, Janou Kánskou, která se na natáče-
ní přiletěla podívat z Washingtonu, kde žije. Jana 
Kánská tvůrcům zpřístupnila dosud nezveřejněné 
podklady a materiály, např. osobní dopisy, rodin-
né fotografie, paměti svého otce. Na plátna kin se 
tak vůbec poprvé dostane dramatický osud Milady 
Horákové, který ve své době otřásl světem. Scé-
nář Davida Mrnky není založen na popisu tehdejší 
politické situace v Československu, ale na základě 
skutečných událostí, bez zbytečného patosu vypráví 
osobní příběh hlavní protagonistky. Zaznamenává 
Miladiny ambice i pochybnosti, rozpolcenost mezi 
povinnostmi k vlasti a rodině, odhodlání žít v soula-
du se svým přesvědčením.
Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchi-
chev, Karina Rchichev a další
19:00, drama, životopisný, 133 min., vstupné: 120 Kč

ho zpracování se ujal režijně i herecky oceňovaný 
režisér Kenneth Branagh, který se zároveň ujal role 
nejvýznamnější – detektiva Hercule Poirota. V dal-
ších rolích se ujali například Penélope Cruz, Willem 
Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, 
Daisy Ridley, Josh Gad.
19:00, drama, krimi, mysteriozní, titulky, 120 Kč

27. 11. 

Hráči se smrtí /USA/

Skupinka studentů medicíny na sobě dělá odvážný 
pokus - uvádí se do stavu klinické smrti, aby zjistili, 
zda existuje něco jako posmrtný život. Postupně po-
souvají hranice doby, jak dlouho mohou „zůstat mrt-
ví“. A nechtěně tím otevřou bránu do světa, který 
poznat nechtěli.
Režie: Niels Arden Oplev
Hrají: Ellen Page, Kiefer Sutherland, Diego Lu-
na Kiersey a další
19:00, drama, horor, sci-fi, thriller, titulky, vstup-
né: 120 Kč

Kulturní centrum
19. 11. divadlo

Zamilovaný sukničkář 
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec 
ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíž-
dí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak 
Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních 
a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kama-
rádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného 
domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníč-
ko s přitažlivou sousedkou Marianne. Je to dosta-
veníčko dosti pikantní, jelikož se chystají splnit 
si své sexuální fantazie: ona jako francouzská 
služka, on jako Tarzan. Debbie se vrací se svým 
přítelem Joem v domnění, že budou mít celý dům 
pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě bombo-
vého útoku, a tak Harryho sekretářka Faye Bake-
rová a kapitán South z americké námořní pěchoty 
přijíždějí do velvyslancovy rezidence vybudovat 
krizový štáb. Kapitán South nechá pozemek stře-

13. 11. 

Suburbicon /USA/

Útok na rodinu přímo v jejich domě otřese jinak po-
klidným maloměstem.
Režie: George Clooney
Hrají: George Clooney, Ethan Coen, Joel Co-
en, Grant Heslov a další
19:00, komedie, krimi, mysteriozní, titulky, 
105 min., 120 Kč

15. 11. 

Milada /ČR/

19:00, drama, životopisný, 133 min., vstupné: 120 Kč

20. 11. 

Zahradnictví: Nápadník /ČR/

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze 
tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí 
nejdramatičtějších období minulého století a časo-
vě předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví 
o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, 
rodině majitele kadeřnického salonu a rodině ma-
jitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, 
které musely v těchto pohnutých časech prožít nej-
lepší léta svých životů. NÁPADNÍK se odehrává 
na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích po-
znamenaných válkou a komunistickým převratem. 
S tragikomickým nadhledem vykresluje generační 
střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Ná-
padník je romantickou komedií o představách rodi-
čů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. (oficiální 
text distributora)
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Aňa Geisle-
rová a další
19:00, drama, vstupné: 120 Kč

22. 11. 

Vražda v Orient expresu /USA/

Agatha Christie je jednou z nejslavnějších a nej-
prodávanějších spisovatelek všech dob a příběh 
třinácti cestujících podezřelých z vraždy a zároveň 
uvízlých v luxusní vlakové soupravě Orient expresu 
patří mezi její nejznámější detektivky. Jejího nové-

Svatomartinské slavnosti 2017
Vážení milovníci vína, dobré gastronomie 
a kvalitní kultury, dovolte, abychom Vás 
pozvali na již II. svatomartinské slavnos-
ti do Moravské Třebové. Letošní ročník se 
uskuteční během jednoho dne, a to v sobotu 
11. 11. od 11:11 hod., kdy budou slavnostně 
otevřeny nové láhve svatomartinského vína 
na nádvoří moravskotřebovského zámku. 
Mimo bohatý kulturní program, který můžete 
vidět na vkladném listu, si Vás také dovoluje-
me pozvat na svatomartinské menu do vybra-
ných restaurací v Moravské Třebové, které se 
budou ucházet o titul Nejlepší svatomartinské 
menu. Restaurace budou označeny naším lo-
gem, a proto je zcela bezpochyby rozeznáte. 
Soutěž bude vyhodnocena přímo v sobotním 

programu. Další vyhlášenou soutěží bude ta 
výtvarná pro žáky místních škol. V letošním 
roce opět nad slavnostmi převzal záštitu sta-
rosta města Miloš Izák. Svatomartinské slav-
nosti jsou jedinou podobně velkou kulturní 
akcí, která je velmi významným způsobem 
podporována místními firmami a podnikate-
li, jejich prezentace budete moci vidět přímo 
na akci samotné. Za tuto podporu jim patří 
poděkování. Díky nim je možné v letošním 
roce mít vstup na slavnosti zdarma. Doufáme, 
že se všichni budete dobře bavit a že si každý 
najdete ten svůj kousek programu, který bude 
určen právě Vám. Těšíme se na Vás. 
Za pořadatelský tým Jiří Palán, koordinátor, 

František Žáček, ředitel KSMT
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žit jednotkou mariňáků, takže nikdo nemůže pryč. 
Harry zaslechne Debbie, jak si povídá s někým ve 
svém pokoji, a ptá se, kdo to je. Po chvilce váhání 
Debbie dostane spásný nápad a prohlásí, že je to 
její kamarádka Josephine. Joe od té chvíle stráví 
notnou část hry v převlečení za děvče – do kte-
rého se navíc náruživý Harry bláznivě zamiluje. 
Kapitán South má dojem, že je na stopě šílené-
mu teroristovi, a nešikovná a lehce natvrdlá Faye 
málem způsobí zničení Velké Británie. Jak to do-
padne? Vrátí se Lois také s vlastním postranním 
úmyslem? A co sluha Perkins, najde si také lásku? 
Oblíbený a zkušený autor frašek Michael Parker 
slibuje překvapivý konec a množství komediál-
ních situací. Uvádí divadelní společnost HÁTA 
Olgy Želenské.
Hrají: Harry Douglas - Lukáš Vaculík, Perkins 
- Viktor Limr/Pavel Nečas, Joe - Filip Tomsa, ka-
pitán South - Zbyšek Pantůček/Martin Zounar, De-
bbie - Kristýna Kociánová/Hana Kusnjerová/Rad-
ka Pavlovčinová, Marian - Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková/Betka Stanková, Faye - Veroni-
ka Jeníková/Olga „Háta“ Želenská, Lois Douglaso-
vá - Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková
19:00, kinosál muzea, vstupné: 300 Kč, předpro-
dej zahajujeme 1. 11. v 16 hodin

5. 12. divadlo

Tchyně na zabití
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a monto-
vat se do života jejich mladým. Po úžasném Man-
želském čtyřúhelníku napsal Jakub Zindulka pro 
Fanny agenturu novou opět skvělou hru Tchyně na 
zabití. Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, sna-
chou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a mat-
kou, mezi mladými manželi a konečně (a hlavně) 
mezi tchýněmi samotnými. Nenechte si ujít další 
řachandu, navíc okořeněnou duchařinou.
V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Ho-
molovou, Annu Kulovanou a Martina Krause.
19:00, kinosál muzea, vstupné: 250 Kč, předpro-
dej zahajujeme 22. 11. v 16 hodin.

Přednáška v rámci 760 let města s významnými 
rodáky

Dalibor Náprávník přednáší 
o svých cestách po Islandu
Cestovatel a světoběžník, který pochází z Morav-
ské Třebové se cestováním živí. Jako průvodce 
ve specializované turistické kanceláři provází ná-

3.11. – Dj T-Maxx

25.11. – Dj Mirek Karásek

4.11.  – Dj Slepi

10.11. – soukromá akce – Dj Maty

11.11. soukromá akce
12.11. – soukromá akce – Dj Maty

18.11.  – Dj T-Maxx

24.11.
KONCERT KAPELY

+ hosté
 – Dj Maty

17.11.  – Dj J.M.X.

vštěvníky po nezvyklých destinacích, které je nut-
né procestovat s notnou dávkou osobního vkladu 
a zaujetí. Na přednášce promluví o zemi, která 
by našinci mohla připomínat jinou planetu - tedy 
o Islandu. Nakolik jsou zážitky a vyprávění bar-
vité, budete moci posoudit sami na předposlední 
letošní přednášce z cyklu uspořádaného při příle-
žitosti 760 let města Moravská Třebová.
Datum bude upřesněn na plakátech, 18:30, kino-
sál muzea, vstupné 50 Kč

sobota 25. 11. 

III. hudební vzpomínka 
na Rudolfa Mánka
Již potřetí za sebou si na podzim připomínáme 
výročí úmrtí houslisty a hudebního pedagoga Ru-
dolfa Mánka, který významným způsobem ovliv-
nil dění na poli klasické hudby v našem městě. 
Za svoji práci byl i oceněn - v roce 2012 získal 
Cenu města. 
Přijďte si poslechnout vynikající hudebníky, kteří 
pocházejí z našeho města a nebo byli žáky Rudolfa 
Mánka a vzdají tak hold nestorovi klasické hudby 
v Moravské Třebové.
Účinkují: Zdeněk Hekl housle, Štěpán Křováček 
violoncello, Lucie Mičková zpěv, Ilina Burianová 
zpěv, Lenka Zahradníková klavír 
Již tradičně provede slovem koncert bývalý mo-
ravskotřebovský evangelický farář Alois Němec.
17:00, dvorana muzea, vstupné 60 Kč

16. 11.

Slavnostní zahájení 
výstavy prací výtvarníků 
z Moravské Třebové a okolí
Na podzim přichází sklizeň, v tomto případě se 
jedná o plody práce, které chtějí představit výtvar-
ní umělci z Moravské Třebové. Po dlouhé odml-
ce uvidíte ve výstavních prostorách muzea výběr 
prací všech výtvarných umělců našeho (mikro)
regionu. Všech, kteří se třeba i dodatečně po vý-
běru prací na konci října přihlásí a teprve datum 
vernisáže je bude aktivizovat rozhodnutí zúčastnit 
se. Všichni zájemci jsou zváni na vernisáž, a kdo 
nebude moci přijít 16. listopadu má šanci zhléd-
nout výstavu až do vánočních svátků, kdy výstava 
skončí. 
18:00, dvorana muzea 

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

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: zavřeno

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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Působení firmy ALEMA Lanškroun, a.s., 
v regionu Moravská Třebová

Dovolujeme si Vám představit ryze českou firmu 
ALEMA Lanškroun, a.s., která působí v našem re-
gionu v místě bývalého areálu HEDVA již 20 let. 
Společnost se specializuje na výrobu plastových 
i kovových dílů pro automobilový, elektrotech-
nický a spotřební průmysl včetně výroby forem 
a nástrojů. Je společností naplňující od roku 2000 
svoji vizi komplexních dodávek z jednoho místa. 
Moravskotřebovský region má dlouholetou tradici 
ve výrobě forem a nástrojů. Společnost ALEMA 
Lanškroun, a.s., navázala na tuto tradici a v Mo-
ravské Třebové začala své působení již v roce 
1997 zahájením činnosti divize nástrojárna. Ta za-
jišťovala kompletní výrobu forem a nástrojů pro 
divize vstřikovna plastů a lisovna kovů, v tu dobu 
působící v Lanškrouně. V roce 2000 byly tyto di-
vize přesunuty do Moravské Třebové a tím byla 
rozšířena působnost společnosti ALEMA v na-
šem regionu. S růstem rozvoje automobilového 

průmyslu se firma v České republice dále rozví-
jela, posilovala svoji pozici a postupně splňovala 
požadavky náročnějších zákazníků. Vybavovala 
se produktivnějšími stroji a zlepšovala firemní 
systém. To jí umožnilo dosáhnout certifikace dle 
normy ISO 9001:2008 pro nástrojárnu a ISO/TS 
16949:2009 pro divize lisoven. Tato skutečnost se 
později ukázala jako důležitý krok pro získání dal-
ších zákazníků. V současné době společnost ALE-
MA Lanškroun, a.s., zaměstnává 145 zaměstnan-
ců v různých výrobních i nevýrobních funkcích. 
V poslední době se zaměřila i na rozšíření o nové 
výrobní prostory v divizích lisovna plastů a lisov-
na kovů. S tím je spojena také výstavba plně au-
tomatizovaného skladu včetně příjezdové plochy 
a parkovacích míst pro zákazníky i zaměstnance. 
Naše výrobky nacházejí uplatnění nejen v České 
republice, ale také v mnoha zemích EU, Latinské 
Ameriky, USA a Indii.             Jiří Jánský, ALEMA

Umění a společnost na přelomu 16. a 17. století
Dne 19. října byla na zámku odhalena busta La-
dislava Velena ze Žerotína. Připomeňme si proto 
dnes a v několika dalších číslech zpravodaje osob-
nost tohoto renesančního šlechtice a dobu, ve které 
žil. Morava byla koncem 16. století bohatou a se-
bevědomou zemí. Šlechta dávala najevo své po-
stavení velkorysými přestavbami rodových sídel, 
podporou podnikání, mecenášstvím umění a věd. 
Rozhled řady moravských šlechticů přesahoval 
hranice země. Zvláště ti s luterským či bratrským 
vyznáním měli za sebou studium v zahraničí a ces-
ty po mnoha zemích Evropy, při nichž získali nejen 
cenné znalosti, nýbrž i hodnotné kontakty na vý-
znamné osobnosti té doby. Tento rozhled se pak 
odrážel ve veškeré jejich činnosti. 
To vše zde platí i pro Ladislava Velena ze Žerotí-
na včetně zjištění, že dokázal jako mnozí další dát 
přednost úspěšnému podnikání před zkoumáním 
rozdílů ve víře, což lze doložit na příkladu novo-
křtěnců. Tato sekta vznikla roku 1525 v Curychu 
pod vlivem názorů reformátora Ulricha Zwingli-
ho. Záhy odtud byla vypovězena a její členové se 
rozptýlili po Evropě. První zmínky o jejich pobytu 
na Moravě pocházejí již z roku 1526. Novokřtěn-
ci zde byli příznivě přijati na panstvích Lichten-
štejnů, Žerotínů, Boskoviců a pánů z Lipé, kon-
centrovali se na jižní Moravě. Jejich počet dosáhl 
podle různých odhadů více než 20 000 osob. Byli 
ceněni pro svou pracovitost a zručnost, se kterou 
se úspěšně věnovali vinařství, mlynářství či výro-
bě keramiky a dalším řemeslům. Z Moravy museli 
odejít roku 1622. Ladislav Velen ze Žerotína jim 
nejen umožnil žít na svém panství, ale podporo-
val i jejich podnikání mimo jiné i četnými nákupy 
jejich výrobků. Jejich příborové soupravy a kera-
miku zcela jistě užíval i Ladislav Velen ze Žero-
tína během pobytu v Moravské Třebové. To by 
však nebyl kompletní výčet inventáře šlechtické-
ho sídla. Vedle mnoha kusů nejrůznějšího nábytku 
jsou doloženy četné nákupy cenných klenotů, lze 
předpokládat i nákupy uměleckých děl a luxusního 

oblečení, nejsou však dochovány příslušné písem-
nosti. Pýchou šlechtice té doby byly nejen vzácné 
umělecké předměty, ale také knihovna. Ladislavu 
Velenu ze Žerotína se v Moravské Třebové poda-
řilo shromáždit úctyhodné množství velmi cen-
ných svazků. Bohužel další osudy jeho knihovny 
byly velmi smutné. Padla společně s dalším ma-
jetkem za oběť konfiskacím, nejprve byla převe-
zena do Mikulova ke kardinálu Dietrichštejnovi. 
Tady se ji zmocnili roku 1645 Švédové a odvezli 
jako válečnou kořist. Knihy Ladislava Velena ze 
Žerotína jsou tak dnes ozdobou mnoha světových 
knihoven. Kupříkladu jeho vlastní deník Itinera-
rium Ladislai Weleni z let 1589-1594 se nachází 
ve Vatikánské knihovně. Na Moravě zůstal jako 
součást žerotínské knihovny na zámku ve Velkých 
Losinách spisek z roku 1593 obsahující noty pro 

spinet. V knihovně piaristického gymnázia v Mi-
kulově byl zase objeven svazek zdobený iniciála-
mi L.W.A.Z., který sloužil mladému Ladislavovi 
k výuce latiny.  
Ladislavu Velenu ze Žerotína byly dedikovány 
i další zajímavé knihy, jako například učebnice 
matematiky vydaná v Olomouci roku 1615 tiska-
řem Pavlem Šramem. O rok později italský lékař 
a alchymista Markus Eugenius Bonacina věno-
val Žerotínovi spis o výrobě tekutého zlata. Toto 
vše vyneslo Ladislavu Velenu ze Žerotína pří-
domek bohatý. On a další významní šlechtici té 
doby ovšem nezůstávali uzavřeni uprostřed svého 
majetku, ale významně se podíleli na správě věcí 
zemských. Tato skutečnost přivedla Ladislava 
Velena ze Žerotína do čela stavovského povstá-
ní na Moravě.                      Robert Jordán  
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1.–30. 11. Výstava iniciál
Pamatujete na ozdobné písmo ve starých knihách? 
Výstava Nadi Kováříkové vám pomůže vzpomínky 
osvěžit. Přijďte se podívat na studie iniciál pocháze-
jících z cestovního breviáře Liber Viaticus (1340–
1364). Studie jsou vytvořené technikou akvarelu 
a kvaše. Výstavu si můžete prohlédnout v dospělém 
oddělení v otevírací době. 
1.–30. 11. Velký výprodej knih
Během listopadu se můžete těšit na velký výprodej 
beletrie a naučné literatury, zejména z oblasti země-
pisu a jazyků. Cena je 5 Kč/kus. 
1.–30. 11. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje tzv. 
Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení najdete se-
znam 20 témat = 20 knih, které je třeba přečíst pro 
splnění výzvy. Od každého z témat je připraveno 
několik knih, které budeme postupně během celé-
ho roku vystavovat, abychom čtenářům usnadnili 
výběr mezi množstvím knih v knihovně. Více in-
formací v dospělém oddělení knihovny nebo na na-
šem webu. Listopad: kniha od držitele Pulitzerovy 
ceny, kniha odehrávající se v budoucnosti, kniha, 
která má na Databázi knih méně než 500 hodnocení. 
1.–12. 11. Soutěž na listopad
Každý měsíc bude probíhat soutěž o novou knihu, 
vstupenku a další ceny. Soutěž bude vždy zveřej-
něna 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 sou-
těžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo 
v knihovně v dospělém oddělení. Ze správných od-
povědí následně náhodně vybereme vítěze, kterého 
budeme kontaktovat. Vítěz si poté bude moci vybrat 
svou výhru. Tu je potřeba převzít osobně v knihov-
ně v otevírací době. 
Na říjnovou otázku „Co je MVS?“ (Meziknihovní 

výpůjční služba) celkem správně odpovědělo 20 
soutěžících, výhercem je A. Nováková.
Otázka zní: Tipněte si, kolik čtenářů navštíví 
dospělé oddělení dne 9. 11. 2017. Vyhrává nej-
přesnější tip. V případě více správných odpovědí 
bude výherce náhodně vybrán. 
Odpověď nám sdělte do 12. 11. Hraje se o jednu 
z těchto knih: Vykonavatel (Juan Gómez Jurado), 
Vampýrská akademie (Richelle Mead), nebo Rebel-
ka (Markéta Hrubešová).
16. 11. Den poezie 
16. listopadu si připomínáme narození Karla Hyn-
ka Máchy. A právě s tímto datem je už osmnáct let 
spjat festival Den poezie. V tento den od nás každý 
návštěvník dostane básničku. 
22. 11. Vánoční jarmark
Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných výrobků 
(perníčky, vánoční ozdoby, šperky, drhané, šité, 
vyšívané, pletené, háčkované, drátkované, batiko-
vané, malované a jiné výrobky).  Akce proběhne  
v půjčovní době knihovny. Přijďte si vybrat origi-
nální dárek v čase 8:30–17:00 hod.
29. 11. Na mámině kole napříč Balkánem
Cestopisná přednáška šumperského rodáka Rado-
míra Čížka se koná v 17:30 hod. v Centru pěstoun-
ské péče na Bránské ulici č. 18. Vstupné je zdarma. 

– rezervace momentálně 
nevypůjčených knih
Nemáte čas hledat knihy a rádi 

byste si je jen vyzvedli a odešli? Našli jste v kata-
logu 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, musí-
te 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 se-
mínka, co u nás nechali jiní pěstitelé. 
Povinná četba - nový koutek
V dospělém oddělení jsme zřídili nový regál s kniha-
mi spadajícími do povinné četby. Knihy jsou rozdě-
leny na beletrii, divadelní hry a poezii. K dispozici 
je také seznam povinné četby z Gymnázia v Morav-
ské Třebové a z Integrované střední školy v Morav-
ské Třebové. Kromě spousty nových tištěných knih 
z oblasti četby k maturitě jsme zakoupili i množství 
audioknih, které je možné půjčit si u pultu.
Připravujeme na prosinec:
5. 12. Mikuláš v knihovně
Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové děkuje Kulturním službám města, 
městu Moravská Třebová, Klubu českých turistů, 
ochotnickému souboru J. K. Tyla a městské policii 
za spolupráci při pořádání lampiónového průvodu, 
kterého se zúčastnilo 153 občanů města.
Knihovna dětem
Tvořivé středy 
  1. 11. Strašidýlko
  8. 11. Sova
15. 11. Ježek
22. 11. Veselá opička (8:30–17:00 hod.)
29. 11. Čert
Začátek vždy ve 14:00 hod. v dětském odděl. MěK.
Tvoření pro nejmenší
29. 11. Čert pro děti od 2 do 5 let v doprovodu do-
spělého (9:00–11:00 hod.)
Já jsem Tvůj člověk - Zvíře
Městská knihovna se připojuje k soutěži Klubu dět-
ských knihoven při Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků regionu východní Čechy a vyhla-
šuje v rámci projektu Kde končí svět 2017-2018 
literární a výtvarnou soutěž pro děti s mottem: Já 
jsem Tvůj člověk, kde hlavním tématem je zvíře. 
Oblast literární: napište pohádku, příběh, bajku, ko-
miks, básničku atd. na uvedené téma. Hodnocení 
prací bude probíhat ve třech kategoriích (6-9 let, 10-
12 let, 13-16 let). Literární práce zašlete na e-mail: 
knihovna@mkmt.cz do 18. 1. 2018. Formát zasla-
né práce: MS Word, písmo: Times New Roman vel. 
12, rozsah: max. 3 strany A4. Nezapomeňte uvést: 
své jméno a příjmení, datum narození, název práce, 
kategorie, škola. Práce z jiných krajů zasílejte, pro-
sím, do knihoven ve vašem regionu. 
Oblast výtvarná: namalujte, nakreslete, modelujte 
oblíbené, nejkrásnější, nejnebezpečnější, vymy-
šlené zvíře, zvíře z mytologie… Hodnocení prací 
bude probíhat ve čtyřech kategoriích (předškolní 
věk do 5 let, 6-9 let, 10-12 let, 13-16 let). Výtvarné 
práce odevzdejte do knihovny do 18. 1. 2018. Neza-
pomeňte uvést na zadní stranu: své jméno a příjme-
ní, datum narození, název práce, kategorie, škola. 
Práce z jiných krajů zasílejte, prosím, do knihoven 
ve vašem regionu. 
1.–30. 11. Podzim
Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Staré Město. 
Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském od-
dělení v půjčovní době.
14. a 28. 11. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Za-
čátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–30. 11. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy: 
Tkanička Anička. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. 
Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
28.–29. 11. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lovci 
perel, kteří budou mít možnost utratit vydělané mo-
riony. Směna bude probíhat v čase otevírací doby 
dětského oddělení knihovny.

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Klub se představuje. Kdo k nám může chodit?
Cílová skupina uživatelů: 
Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 8 do 
26 let z Moravské Třebové a okolí, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci (např. v oblasti rodiny, 
školy, práce, atd.) a z různých důvodů nevyužívají 
standardní formy volnočasových aktivit.
Možné nepříznivé sociální situace cílové skupiny 
(osoba se nachází v obtížné situaci, kterou neumí 
nebo nemůže sama řešit):
• problémy v rodině (rozpad rodiny, alkoholismus 

rodičů, nedostatek finančních prostředků k zajiště-
ní rodiny, aj.),

• problémy ve škole a v práci (záškoláctví, problé-
my s učením, nezaměstnanost, aj.),

• problémy ve vztazích (šikana, problémy s re-
spektováním ostatních, konfliktní vztahy mezi 
vrstevníky, neschopnost navázat komunikaci 
s vrstevníky, aj.),

• ohrožující životní styl (delikventní chování, nad-
měrné požívání alkoholu, předčasné sexuální zku-
šenosti, experimentování s návykovými látkami, 
poruchy příjmu potravy, pasivní trávení volného 
času, aj.),

• ve volném čase (nevyužívání standardních forem 
volnočasových aktivit – z důvodu povinné pravi-
delné docházky, z finančních důvodů, z důvodu 
jiného zaměření volného času a koníčku a tedy ne-

Komenského 371/46 (za městskou policií), tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska, 
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

pokrytí potřeb daného uživatele v cílové oblasti).
Další (doplňkové) charakteristiky:
• nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou 

či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy 
služeb,

• vyhýbají se standardním formám institucionalizo-
vané pomoci a péče,

• nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních 
volnočasových aktivit,

• dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
• dávají přednost trávení volného času mimo rodinu 

či jinou sociální skupinu,
• mají životní styl, kvůli kterému se dostávají do 

konfliktů, a je ohrožující pro ně samé nebo jejich 
okolí.

NK Díra může odmítnout uzavření dohody o po-
skytování služby:
• v případě, že osoba žádá o jiný typ sociální služ-

by, nebo osoba nespadá do výše uvedené cílové 
skupiny;

• z důvodu naplněné kapacity služby;
• v případě, že byla osobě v době kratší než 6 mě-

síců vypovězena dohoda z důvodu porušení z ní 
vyplývajících povinností.

Kapacita služby
Kapacita služby je stanovena platnou registrací služ-
by: počet uživatelů 50 (25 ve Svitavách, 25 v Morav-
ské Třebové), počet kontaktů (10 min. jednání) 1800.



strana 10 / listopad 2017 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Školy

ZŠ Palackého
Fotbalový nábor
Hurá na hřiště. V pátek 15. 9. jsme byli se 
žáky pozváni na fotbalové hřiště, kde se ko-
nal nábor žáků do fotbalového týmu. Poča-
sí celkem přálo, děti s radostí vyrazily. Když 
jsme však došli a viděli to množství dětí z růz-
ných škol, trochu jsme se zalekli. Jak to asi 
bude? To si ani nic nestihneme vyzkoušet. 
Slavnostní nástup proběhl již na hřišti, kde 
nás seznámili i s průběhem celé akce. Paráda, 
to by se mělo zvládnout. Zkusili jsme nějaké 
štafety, mohli jsme malovat na silnici, lano 
jsme použili k přetahování, žebříky ke ská-
kání na zemi, trefovali jsme určitý cíl v bran-
ce a fotbal jsme si též zahráli. Celá akce byla 
organizačně velmi zdařilá. Nám nezbývá než 
trenérům a jejich pomocníkům poděkovat, po-
přát mnoho šikovných fotbalistů a ještě více 
fotbalových úspěchů.   Třídní učitelé 2. tříd

Dřevíčkování
Ve čtvrtek 21. 9. se žáci 2. C ze ZŠ Palacké-
ho vypravili do DDM, kde probíhala Dřevíč-
ková dílnička. Ze všech žáčků se stali techni-
ci, kteří se nejprve seznámili s jednotlivými 
stroji i nástroji a jejich používáním. Všichni 
žáčci dostali dřevěný polotovar, který si mu-
seli opracovat a celý výrobek sami dokončit. 
Pro mnohé to byl nevšední zážitek, jelikož 
se s takovou prací nikdy nesetkali. Byli však 
i tací, na kterých bylo znát, že často pomáhají 
tatínkovi nebo dědečkovi třeba v garáži. Kaž-
dopádně výrobek se povedl všem a my za ce-
lou akci děkujeme.          Třídní učitelka 2. C

Tajemný dům
Obvyklým cílem vycházek mladších dětí 
bývá nejbližší okolí školy. I my se rádi pro-
cházíme školní zahradou, pozorujeme změny 
přírody, sbíráme rostliny nebo materiál pro 
výtvarné práce. A právě tehdy se žáčci čas-
to ptají, co je to za starou budovu, o níž jim 
dědeček vyprávěl, že se tam kdysi učil. Teď 
je hezky opravená, ale stále z ní dýchá trochu 
tajemna. 27. září se zde konal Den otevře-
ných dveří a tak jsme se rozhodli, že si toto 
tajemno trochu osvětlíme. Již více než 10 let 
sídlí v budově bývalé základní školy denní 
stacionář Domeček pro lidi s mentálním nebo 
kombinovaným postižením. S jeho klienty se 
setkáváme denně v naší školní jídelně, kam 
chodí na obědy. Přes den se věnují různým 
rukodělným činnostem, které jsme si moh-
li při návštěvě taky vyzkoušet. Vyráběli jsme 
krásné papírové krabičky, namalovali jsme 
si tašku speciálními barvami na textil, pro-
hlédli jsme si dílnu na svíčky a na pralinky. 
A když jsme se pak při odchodu mohli ještě 
vyřádit ve skákacím hradu, byli jsme nadmí-
ru spokojeni.       Lenka Čápová a žáci 3. A

Nejmenší školáčci začali pracovat 
s pomůckami zdarma

Bojovníci ze ZŠ Palackého aneb krajské kolo přespolního běhu

Sponzorské dary pomohly dětem z přípravné 
a první třídy základní školy v ulici ČSA našláp-
nout první kroky v novém pracovním životě bez 
toho, aby je do nich museli vybavit rodiče. Vý-
tvarné potřeby, pomůcky do pracovního vyučo-
vání a další výukové pomůcky obdržely ve škole 
zdarma a oba již uplynulé školní měsíce se tak 
děti mohly plně věnovat prvnímu učení i nejrůz-
nějším druhům výtvarných aktivit. Kromě estetic-
kých činností se také seznamovaly s literaturou. 
Výborně připravenou prezentaci nových knih při-
šly na první stupeň předvést pracovnice Městské 
knihovny Ladislava z Boskovic, třeťáčci zavíta-
li do prostor zámecké knihovny dokonce sami. 
Jejich starší kolegové zatím navštívili programy 
připravené pro jejich věkové skupiny, zaměře-

Již cesta z Moravské Třebové byla „uplaka-
ná“. V místě závodů nejlepších přespolních 
běžců Pardubického kraje, hlineckých Ra-
tajích, na nás čekalo počasí, při kterém by 
„ani psa nevyhnal“. Všichni kluci se s těmi-
to podmínkami vyrovnali na výbornou. Ne-
jen svými výkony, ale i přístupem k závodům 
příkladně reprezentovali nejen naši školu, ale 
i město Moravská Třebová. Družstvo chlapců 

né na jejich zájmy, potřeby či další směřování 
ve školním životě. Mezi ně patřila návštěva vol-
nočasového zařízení Díra, či cesta do Ústí nad Or-
licí na další z řady Technohrátek, do Střední školy 
automobilní, místa konání dalšího dílu projektu, 
který pod patronací hejtmanství Pardubického 
kraje již několik let úspěšně motivuje vycházející 
školáky k volbě technických a odborných profesí. 
V našem městě se deváťáci v září ještě stihli po-
dívat na přísahu studentů Vojenské střední školy 
ministerstva obrany a děti z prvního stupně obdi-
vovaly výpěstky třebovských zahrádkářů na vý-
stavě ovoce a zeleniny konané 9. října v prosto-
rách třebovského zámku.           Dagmar Zouharová

kategorie III. (Marek Vavřín, Bruno Zeman, 
Jakub Dostál, Josef Haas, Matěj Šimon, Jiří 
Vrtěna) vybojovalo díky obětavému výkonu 
všech členů první místo a postup na republi-
kové finále. Žáci kategorie IV. (Martin Šmer-
da, Matěj Cerman, Jan Málek, Josef Málek, 
Filip Jansa, Michal Marek) nezůstali pozadu 
a v čele s bojovníkem Martinem Šmerdou ob-
sadili třetí místo.     Roman Cápal

Okénko ZUŠ
Soutěž základních uměleckých škol byla v letoš-
ním školním roce vypsána pro hudební a taneční 
obor. Žáci hudebního oboru základních umělec-
kých škol se letos utkají v sólovém a komorní 
zpěvu, ve hře na dechové a bicí nástroje, ve hře 
smyčcových souborů a orchestrů, ve hře na cim-
bál, dudy a hře souborů lidové hudby. Přípravy 
na Vánoce by se mohly zdát poněkud unáhlené, 
ale to neplatí v případě ZUŠ Moravská Třebová. 
Všechny studijní obory si již teď připravují svůj 
vánoční program, který bude možné částečně 
zhlédnout, jak 7. a 19. prosince na Podvečerech 
s múzami, tak zejména 13. a 14. prosince, kdy 
se uskuteční Vánoční večery. Podrobněji Vás 
o těchto událostech budeme informovat v úvodu 
prosince. Naši žáci již pilně pracují na svém sou-
těžním i vánočním repertoáru a my jim držíme 
palce i v další přípravě. Školní kola proběhnou 
v úvodních měsících nového kalendářního roku. 
Elektronický informační systém základních 
uměleckých škol používá naše škola již třetím 
rokem. I v letošním školním roce probíhá systém 
plateb pouze elektronickou formou. Tímto prosí-
me rodiče, aby dodržovali specifické a variabil-
ní symboly úhrady školného. Velice děkujeme 
za pochopení. Každé studijní zaměření hudební-
ho oboru má od určitého ročníku své specifické 
plnění kolektivní interpretace, mezi které patří 
sborový zpěv, orchestrální hra, souborová nebo 
komorní hra. Jejich plnění je povinnou součástí 
základního studijního zaměření a má svá zásadní 
opodstatnění, ať už v podobě prestižních ocenění 
v soutěžích základních uměleckých škol, která 
jsou výsledkem letité spolupráce a dlouhodo-
bé přípravy, či v dalším hudebním rozvoji žáků 
v kolektivní interpretaci. V měsíci listopadu Vás 
srdečně zveme na Podvečery s múzami, které 
proběhnou 9., 23. a 30. 11. v 17:30 hod. v Ko-
morním sále ZUŠ.          ZUŠ Moravská Třebová

Žákovská výstava
V moravskotřebovské základní škole na Kostel-
ním náměstí je již tradicí, že se začátkem září 
pořádá výchovně vzdělávací projekt Mezi pražci 
mladějovské úzkokolejky zaměřený na poznává-
ní historie a přírody regionu. Letos se již po jede-
nácté vypravila skupina žáků do Průmyslového 
muzea Mladějov a 3 dny zde intenzivně studo-
vala pozoruhodnosti našeho kraje. Výsledky prá-
ce žáků v projektu se již také tradičně prezentují 
na výstavě, která se letos koná ve vestibulu rad-
nice na náměstí T. G. Masaryka od 6. do 30. listo-
padu. Výstava se netýká jen dění v projektu, ale 
některými exponáty připomíná i letošní 760. vý-
ročí založení Moravské Třebové. Jak je pro ško-
lu na Kostelním náměstí charakteristické, díla 
prezentovaná na této výstavě se mnohdy svou 
kvalitou či velikostí vymykají obvyklé produkci 
dětí na základních školách, s čímž nepochybně 
budou souhlasit všichni, kteří si přijdou výstavu 
prohlédnout.                                            V. Novák

 

 

 

 neděle 26. listopadu v 16:00 hod. 
sál kina Astra v Jevíčku 

Vstupné:  děti 20 Kč / dospělí 50 Kč 
předprodej v TIC Jevíčko od 1. 11. 2017 

 Srdečně zve Kulturní komise města Jevíčka  
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4. 11. Deskoherní odpoledne - přijďte si vy-
zkoušet deskové hry do DDM s Petrem Frajval-
dem od 14:00 do 18:00 hodin. Hry staré i nové, 
pro dva i více hráčů. 
5. 11. Den leváků na ledě - akce je určená veřej-
nosti. Přijďte si vyzkoušet, jak se žije levákům 
mezi praváky a opačně. Akce se koná od 13:00 
do 15:00 hod. na zimním stadionu v Mor. Tře-
bové, ve spolupráci s Technickými službami MT 
a Zdravým městem. Podrobnosti na plakátě.

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

 Dům dětí a mládeže

9. 11. Florbal chlapci III. kategorie - v tělo-
cvičně Gymnázia M. Třebová od 14:00 hod. 
15. 11. Florbal dívky III. kategorie - v tělocvič-
ně Gymnázia M. Třebová od 14:00 hod. 
22. 11. Florbal dívky IV. kategorie - v tělocvič-
ně Gymnázia M. Třebová od 14:00 hod. 
23. 11. Florbal chlapci IV. kategorie - v tělo-
cvičně Gymnázia M. Třebová od 14:00 hod. 
29. 11. Okres Florbal dívky III. kategorie - 
v tělocvičně Gymnázia M. Třebová od 9:00 hod. 

30. 11. Okres Florbal dívky IV. kategorie - 
v tělocvičně Gymnázia M. Třebová od 9:00 hod. 
V průběhu měsíce listopadu:
Krása podzimu - výtvarná soutěž a Keramické 
dílny pro školy. Podrobnosti v propozicích
Upozornění:
Kroužek RC modelářů se schází každý čtvrtek od 
16:00 ve dvoraně muzea. Uvítáme další zájemce. 
Připravujeme v prosinci:
15. 12. Ježíšek dětem a pro děti - akce pro ro-
diče s dětmi od 16:00 hod. ve dvoraně muzea. 
Srdečně zveme děti, které se chtějí setkat se sv. 
Petrem a odeslat dopis nebo obrázek pro Ježíška 
nebeským faxem. Připraven doprovodný pro-
gram a jiná překvapení nejen pro děti.
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Provozní doba:
pondělí: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
 9:30–10:30 hod. cvičení MIMI 
 a MAMI pro děti 1,5–3 roky

úterý: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Charita Moravská Třebová informuje

Bohoslužba Církve 
adventistů sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne se 
bude konat v sobotu dne 18. listopadu v 10 hodin 
v prostorách fary Českobratrské církve evange-
lické v Moravské Třebové, ul. Svitavská 40. Ká-
zat bude E. Miškej. Srdečně zveme.

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
Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19:00 hod. společná adorace klášterní 
kostel

Setkání seniorů se 
uskuteční 6. 11. v 10:00 v refektáři františkán-
ského kláštera v MT. Svoz seniorů za účelem 
návštěvy hřbitova proběhne 15. 11.  Odjezd 
v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. 
Svitavské. Dotazy na tel: 730 545 871. Od 1. 1. 
2018 budeme nově provozovat terénní charit-
ní pečovatelskou službu s působností ve všech 
obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
kde vznikne potřeba ze strany klientů. Bližší 
informace podá vedení organizace.
STD Ulita
Blíží se 8. listopad, kdy naše Charita pořádá 
každoročně akci pro handicapované klienty cha-
ritních či jiných spřátelených soc. služeb - Sva-
tomartinské veselí. Na co se mohou klienti těšit? 
Čeká je bohatý program - živá hudba Domino 
p. Bayera, vystoupení mažoretek, harmonikářek, 
flétniček, taneční vystoupení a vystoupení klien-
tů a slavnostní losování. Tuto akci každoročně 
pořádáme ve spolupráci s VSŠ a VOŠ MO Mo-
ravská Třebová, které tímto děkujeme.
DS Domeček
Klienti DS Domečku s pracovníky se také při-
pravují na Svatomartinské veselí a zapojují se 
do přípravy programu. Mimo jiné se budou učit 
péci svatomartinské perníčky.
SAS
Sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu 

s dětmi nabízí bezplatnou pomoc a podporu rodi-
nám s dětmi. Pokud potřebujete řešit svou situaci 
s výchovou a zajištěním potřeb dětí, obraťte se 
na nás: terénně po tel. dohodě s rodinou od 7:00 
do 18:00 a ambulantně po-st od 12:00 do15:30. 
Službu lze sjednat ve výjimečných případech 
i mimo pracovní dobu.
Občanská poradna
Snažíme se poradit klientům při řešení obtíž-
ných situací (exekuce, rozvody, výživné apod.). 
Veškeré služby jsou bezplatné a poskytujeme je 
i v Jevíčku každé úterý od 8:00 do 14:30. Do-
poručujeme 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 pěs-
tounství. Můžete se obracet na tel. č. 733 742 
083 nebo 733 742 024, e-mail:martina.jinkova@
mtrebova.charita.cz
Dobrovolnické centrum
Chcete se stát dobrovolníkem nebo potřebuje-
te s něčím pomoci, co může vyřešit dobrovol-
ník? Pak se obraťte na naši koordinátorku: bo-
zena.splichalova@mtrebova.charita.cz, tel. č. 
731 608 323. Za vykonání dobrovolnické služby 
vystavíme dobrovolníkům Osvědčení, nabídne-
me supervizi, školení a podporu koordinátorů 
programů Déčko, Lebeda a Kamarád.

Půjčovna zdravotních pomůcek
Provozní doba půjčovny: po-st-čt od 12:00 
do 14:00. Vedoucí půjčovny Renáta Husáková, 
tel: 733 742 028, E:pujcovnapomucek@mtrebo-
va.charita.cz
Podrobnější informace najdete na: www.mtrebo-
va.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.
trebova, případně osobně na adrese Charity, Svi-
tavská 655/44, Moravská Třebová.
Krásné podzimní dny přejí zaměstnanci CHMT

Koclířovská túra se psy
Klub pejskařů pozitivního tréninku zve všechny 
příznivce pohybu na Koclířovskou túru se psy. 
Start túry bude 4. listopadu v 8:30 na fotbalovém 
hřišti v Koclířově. Délka trasy je cca 15 km, pro 
předem přihlášené máme připravený účastnic-
ký balíček. Startovné je 50 Kč za tým (psovod 
a pes). Psovodův „lidský“ doprovod startovné 
neplatí. Více informací na www.kppt.cz nebo 
facebooku Klub pejskařů pozitivního tréninku. 
Těšíme se na Vás i Vaše mazlíčky.

Pavla Lipavská, členka klubu kppt, z. s.

Turistický a vodácký oddíl Čochtani

Poděkování skupiny ESPIRAL za sezónu 2016/2017 

Turistický oddíl mlá-
deže Čochtani je od-
díl starých, mladých, 

mladších a úplně nejmladších kamarádů. Jsme 
členy Asociace turistických oddílů mládeže a zá-
roveň členy Klubu českých turistů. Schůzky 
máme každý pátek v 16:00 hod. v naší klubovně. 
Přijďte se k nám podívat, třeba i s rodiči. Alespoň 
jednou měsíčně vyrazíme na výlet (někdy i více-
denní), ať už pěší, cyklo či na lyže nebo na vodu. 
O prázdninách pořádáme týdenní dětský vodácký 
tábor po našich či zahraničních řekách (samozřej-
mě sjíždění řeky je uzpůsobeno dětem pod vede-
ním instruktora).
V našem oddíle děti hrají různé hry, učí se mno-

Před rozjezdem nové soutěžní sezóny 
2017/2018, která začne Národním twirlin-
govým pohárem v Lomnici nad Popelkou již 
18. 11., bychom chtěli poděkovat všem našim 
přátelům, příznivcům, rodičům, trenérkám An-
dree Štolové, Iloně Kužílkové a Monice Vlko-
vé, bez kterých by nebylo možné stále zvyšovat 
úspěšnost našich členů. Gratulace patří potom 
všem našim šikovným mažoretkám a twir-
lerkám za skvělou sezónu 2016/2017. Přesto, 
že našich členů není zrovna velký počet, tak 
během tohoto soutěžního roku posbíraly ma-

ha různým dovednostem (uzly, morseovku, práce 
s mapou, naučí se poznávat značky, stopy, ohně, 
kulturní památky, rostliny a zvířata a plno dal-
ších dovedností), zažijí spoustu srandy, dobro-
družství a kamarádství. Získávají sebedůvěru 
i zkušenosti díky vlastním zážitkům. Oddíl ve-
dou vyškolení vedoucí a v neposlední řadě máme 
výborné zázemí a plno vybavení. Roční členský 
příspěvek pro děti je 300 Kč za kalendářní rok 
(členství nese též plno výhod a slev: https://www.
sphere.cz/pouzivani-karty). Telefon pro případ-
né další dotazy: 605 291 614 (Jan Filipi), http://
cochtani.webnode.cz/. Přijďte se podívat mezi 
nás. Adresa: Piaristická 238/8, Moravská Tře-
bová.       Turistický a vodácký oddíl Čochtani

žoretky po celé ČR neuvěřitelných 66 medai-
lí. Z toho bylo i několik titulů: 3x titul mistra 
ČR, 1x I. vicemistr ČR a 2x II. vicemistr ČR. 
Díky těmto úspěchům se naše trenérky probo-
jovaly i na mistrovství Evropy ve Slovinsku. 
Tímto musíme poděkovat Radě města Morav-
ská Třebová za poskytnutý finanční příspěvek 
na fungování našeho kroužku a na účast děvčat 
na mistrovství Evropy. Nyní se již tvrdě připra-
vujeme na novou sezónu, tak nám všichni držte 
pěstičky a my se pokusíme co nejlépe repre-
zentovat naše město.       Andrea a Jitka Štolovy

Společnost česko-německého porozumě-
ní ve spolupráci s Mohelnickým spolkem 

ručních řemesel srdečně zvou na 

Výstavu ručních prací 
a panenek 

dne 2. 11. 2017 v sále SČNP v 14:00 hod. 
Otevřeno úterý až čtvrtek, 9-12 a od 14-16 
hodin. Výstava potrvá do 20. 12. 2017.

Společnost česko-německého porozumě-
ní připravuje na 10. 12. adventní koncert 
s Martino Hammerlem- Bartolottim 
v doprovodu klavíristky Heleny Fialové 
a klarinetisty olomoucké filharmonie Aleše 
Janečka. 
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Rada města schvaluje:
2986/R/161017: předložený program schůze rady města.
2987/R/161017: předložený návrh plánu činnosti komise 

rady města sociální, zdravotní a péče o děti na II. pololetí 
2017. Z: Eliška Trefilová

2988/R/161017: následující termíny schůzí rady města 
v roce 2018: 08.01., 22.01., 19.02., 05.03., 19.03., 09.04., 
14.05., 21.05., 04.06., 02.07., 23.07., 06.08., 20.08., 
17.09., 01.10., 15.10.,  29.10., 12.11., 26. 11., a to vždy od 
16:00 hod. Z: Miloš Izák

2989/R/161017: následující termíny schůzí rady města 
jako jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Moravská Třebová s.r.o. při výkonu funkce valné 
hromady společnosti v roce 2018: 19.02., 09.04., 21.05., 
20.08., 12.11., a to vždy od 15:00 hod. Z: Miloš Izák

2990/R/161017: navržený postup realizace doporučení 
vyplývajících ze zprávy o provedené veřejnosprávní kont-
role v Základní umělecké škole Moravská Třebová v roce 
2016.     Z: Pavel Vaňkát

2991/R/161017: odpis pohledávky Sociálních služeb měs-
ta Moravská Třebová za firmou NJK UNICOS, Klatovy, 
IČO: 18237576 ve výši 2 527,56 Kč v souladu se zákonem 
o dani z příjmu.   Z: Milan Janoušek

2992/R/161017: změnu odpisového plánu organizace 
Sociální služby města Moravská Třebová pro rok 2017 
dle předloženého návrhu. Celková výše ročních odpisů po 
změně činí 229.718,00 Kč.

 Z: Milan Janoušek
2993/R/161017: čerpání částky 25.660 Kč z fondu odměn 

příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z Bo-
skovic v Moravské Třebové a její využití na překročení 
prostředků na platy v roce 2017. Z: Mgr. Lenka Greplová

2994/R/161017: čerpání rezervního fondu příspěvkové 
organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové do výše 146.000 Kč k časovému překlenu-
tí nesouladu mezi výnosy a náklady. 

 Z: Mgr. Lenka Greplová
2995/R/161017: předložený operační plán zimní údržby 

místních komunikací v Moravské Třebové a Boršově pro 
sezónu 2017-2018.    Z: Gabriela Horčíková

2996/R/161017: smlouvu č. objednatele: OKST 0017/17, 
č. poskytovatele: zak01/207, o poskytování služeb GDPR, 
mezi městem Moravská Třebová a firmou MANA Consul-
ting s.r.o., se sídlem U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk, 
IČO: 27460941, dle předloženého návrhu. 

 Z: Stanislav Zemánek
2997/R/161017: poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu 

č. 7/2016, směrnice rady města Zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, a to v souladu s ustanovením článku 
12 odst. 1 písm. b) tohoto předpisu, na dodávku služby 
nastavení systému zabezpečení osobních údajů podle NA-
ŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Dodavatelem této služby bude firma 
MANA Consulting s.r.o., se sídlem U Daliborky 1177, 564 
01 Žamberk, IČO: 27460941.   Z: Stanislav Zemánek

2998/R/161017: uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o po-
skytování služeb technické podpory k typovému aplikač-
nímu programovému vybavení (SPOD) – modulu Sociálně 
právní ochrana dětí a mládeže s firmou GEOVAP, spol. 
s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Par-
dubice, IČO: 15049248, dle předložených návrhů. 

 Z: Jana Zemánková T: 30.11.2017
2999/R/161017: uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene na zřízení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 1735/4,  parc. č. 1758/3 v obci a katas-
trálním území Moravská Třebová s GasNet, s.r.o. Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 
jako budoucím oprávněným. Rozsah věcného břemene 
bude vyznačen v geometrickém plánu č. 2951-234/2017, 
který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou 
jednorázové odměny ve výši 605 Kč včetně DPH, na dobu 
neurčitou. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí 
povinný z věcného břemene.    Z: Viera Mazalová

3000/R/161017: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní 
smlouvy na zřízení a provozování zemního kabelového 
vedení vn a nn na pozemcích ve vlastnictví města parc. 

Usnesení z 81. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala  
v pondělí 16. 10. 2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice

bytem tamtéž, s platností od 01.11.2017. 
 Z: Viera Mazalová, T: 30.11.2017
3004/R/161017: uzavření nájemní smlouvy na dobu urči-

tou od 15.10.2017 do 30.4.2018 na byt č. 4 o velikosti 1 + 
1 v ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové se Sabinou 
Valasovou, bytem tamtéž.

 Z: Viera Mazalová, T: 31.10.2017
3005/R/161017: poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na uby-

tovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové 
ve výši 311 Kč Michalu Kačurikovi, ubytovanému tam-
též, z důvodu hospitalizace v nemocnici ve Svitavách od 
27.08.2017 do 31.08.2017. 

 Z: Viera Mazalová T: 31.10.2017
3006/R/161017: prodloužení umístění zařízení lunaparku 

Josefa Lagrona, bytem Dlouhá 75, Břehy, na nám. T. G. 
Masaryka do 15.10.2017. Z: Viera Mazalová

3007/R/161017: pořádání trhů na nám. T. G. Masary-
ka v Moravské Třebové organizovaných manželi Ivetou 
a Jiřím Němcovými, bytem Chotěboř, ul. Kosmonautů 
1580/44 v termínech 18.04., 20.06., 19.09. a 19.12.2018 za 
částku ve výši 20.000 Kč/trh.    Z: Viera Mazalová

3008/R/161017: záměr pachtu dvou částí pozemku parc. 
č. 2779/1 o výměrách 23 m2 a 8 m2, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, v ul. Dr. Janského, za účelem 
pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 

 Z: Viera Mazalová
3009/R/161017: záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 

o výměře 26 m2, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, v ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleni-
ny u bytového domu.   Z: Viera Mazalová

3010/R/161017: záměr pachtu pozemku parc. č. 3740 
o celkové výměře 263 m2, v obci Moravská Třebová a ka-
tastrálním území Boršov u Moravské Třebové za účelem 
sečení trávy.   Z: Viera Mazalová

3011/R/161017: záměr pronájmu dvou částí pozemku 
parc. č. 572/1 o výměrách 80 m2 a 50 m2, v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebo-
vé, za účelem údržby pozemku, uložení dřeva a zahradní 
techniky.   Z: Viera Mazalová

3012/R/161017: záměr pronájmu části pozemku parc. č. 
781 o výměře 197 m2, v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová, za účelem zřízení odstavné plochy. 

 Z: Viera Mazalová
3013/R/161017: pacht části pozemku parc. č. 1375 o vý-

měře 35 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebo-
vá, ul. Školní, Josefu Dudášovi, bytem Moravská Třebová, 
část obce Předměstí č. p. 1209, ul. Jiráskova č. o. 106, za 
účelem pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1773/050405, bod 2.

 Z: Viera Mazalová
3014/R/161017: pacht pozemku parc. č. 279/3 o celkové 

výměře 80 m2, Václavu Novotnému, bytem Moravská Tře-
bová, část obce Boršov č. p. 153, za účelem sečení trávy. 
Pacht bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční vý-
povědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/050405, bod 4.    Z: Viera Mazalová

3015/R/161017: pronájem nebytového prostoru o vý-
měře 30,9 m2 v domě č. p. 207 na Zámeckém náměstí č. 
o. 6 v Moravské Třebové Svatopluku Herůfkovi, IČO: 
63407281, se sídlem Dlážděná 382, 691 05 Zaječí. Smlou-
va bude uzavřena od 01.01.2018 na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 2532/031297.

 Z: Viera Mazalová T: 31.01.2018
3016/R/161017: uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 

o užívání ze dne 17.11.1992 ve znění dodatků, před-
mětem kterého je výpůjčka nebytových prostor o cel-
kové výměře 103,63 m2 v budově muzea č. p. 315 v ul. 
Svitavské č. o. 18 v Moravské Třebové od 18.11.2017 
do 17.11.2022  za účelem provozování střediska Společ-
nosti česko - německého porozumění Walthera Hensela 
z.s.,  IČO: 46452788, se sídlem Svitavská 315/18, Před-
městí, 571 01 Moravská Třebová.

 Z: Viera Mazalová T: 30.11.2017
3017/R/161017: úpravu čl. IV. odst. 1 smlouvy o výpůjč-

ce č. OMM 38/13 ze dne 15. dubna 2013, kterou Město 
Moravská Třebová vypůjčilo Sboru dobrovolných hasi-
čů Sušice, Moravská Třebová IČO: 64211452 se sídlem 

č. 2556/1, 2527/5, 2526/3 a 2489 v obci a katastrál-
ním území Moravská Třebová a o právu provést stavbu 
s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 jako budoucím 
oprávněným. Rozsah věcného břemene bude vyznačen 
v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve 
výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení 
uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně 
však 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené 
ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady spo-
jené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného 
břemene.      Z: Viera Mazalová

3001/R/161017: uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti  na zřízení a uložení veřejné kanaliza-
ce a vodovodu na pozemku parc. č.  2087/40 a 2087/66 
a na pozemku parc. č. 2087/19 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová mezi manželi Ing. Milanem 
a Martou Königovými, bytem Strážnického 1612/47, 
Moravská Třebová a městem Moravská Třebová. Rozsah 
věcného břemen je vyznačen v geometrickém plánu č. 
2966-225/2017, který bude nedílnou součástí smlouvy. 
Věcné břemeno - služebnost se zřizuje bezúplatně na 
dobu neurčitou.   Z: Viera Mazalová

3002/R/161017: uzavření nájemní smlouvy na dobu urči-
tou 1 rok na:

1. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Morav-
ské Třebové s Jánem Bockem, bytem tamtéž, s platností 
od 01.11.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy

2. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 
v Moravské Třebové s Jiřím Bockem, bytem tamtéž, s plat-
ností od 01.11.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči 
městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy

3. byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 
13 v Moravské Třebové s Dětským domovem Moravská 
Třebová, IČO: 63609177, se sídlem J. K. Tyla 570/65, 
předměstí, 571 01 Moravská Třebová, s platností od 
01.11.2017

4. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 
v Moravské Třebové s Dagmar Faktorovou, bytem tamtéž, 
s platností od 01.11.2017

5. byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 9 v Moravské 
Třebové s Jaroslavou Hrubou, bytem tamtéž, s platností 
od 01.11.2017

6. byt č. 1 o velikosti 2 + 0 v ul. Svitavské č. o. 7 v Morav-
ské Třebové s Marcelou Kopalovou, bytem tamtéž, s plat-
ností od 01.11.2017

7. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 1 v Moravské 
Třebové s Boženou Kopřivovou, bytem tamtéž, s platností 
od 01.11.2017

8. byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 128 v Morav-
ské Třebové s Karlem Ondrášem, bytem tamtéž, s platností 
od 01.11.2017

9. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 v Moravské 
Třebové s Mgr. Petrem Potyšem, bytem tamtéž, s platností 
od 01.11.2017

10. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 17 v Morav-
ské Třebové s Miroslavem Šimáčkem, bytem tamtéž, s plat-
ností od 01.11.2017 s podmínkou úhrady závazků vůči 
městu po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy

11. byt č. 7 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 
v Moravské Třebové s manželi Jaroslavem a Marií Vágne-
rovými, bytem tamtéž, s platností od 01.11.2017

12. byt č. 1 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 16 v Morav-
ské Třebové s Blankou Vrábelovou, bytem tamtéž, s plat-
ností od 01.11.2017

13. byt č. 6 o velikosti 3 + 1 v ul. Nádražní č. o. 17 v Morav-
ské Třebové s manželi Stanislavem a Martinou Smékalo-
vými, bytem tamtéž, s platností od 01.11.2017

14. byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Morav-
ské Třebové s Petrou Ševčíkovou, bytem tamtéž, s platnos-
tí od 01.11.2017

15. byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 
v Moravské Třebové s Lýdií Štrambachovou, bytem tam-
též, s platností od 01.11.2017

 Z: Viera Mazalová T: 30.11.2017
3003/R/161017: uzavření nájemní smlouvy na dobu ur-

čitou 6 měsíců na byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitav-
ské č. o. 7 v Moravské Třebové s Dagmar Jarošovou, 
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Sušice 150 (dříve Sušice 57), Moravská Třebová budovu č. 
p. 150, stojící na pozemku parc. č. 3791/27, v obci a kata-
strálním území Moravská Třebová takto: usnesením rady 
města Moravská Třebová č. 3092/R/250313 byl schválen 
podnájem vypůjčené budovy s tím, že Sbor dobrovolných 
hasičů Sušice předloží smlouvu o podnájmu k připomínko-
vání Městu Moravská Třebová a k 31. 12. každého kalen-
dářního roku sdělí půjčiteli výši nájemného, které v daném 
roce obdržel a předloží vyúčtování jeho použití. Platnost 
této úpravy bude od 01.01.2018  do 31.12.2020. 

 Z: Viera Mazalová
3018/R/161017: záměr prodeje pozemku parc. č. 1893/5 

o celkové výměře 40 m2, druh pozemku zahrada v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Jevíčská. 

 Z: Viera Mazalová
3019/R/161017: záměr prodeje podílu ideálních 541/10000 

stavební parcely č. 2772 o výměře 417 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí, ul. Dr. Janské-
ho v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 

 Z: Viera Mazalová
3020/R/161017: záměr prodeje pozemku parc. č. 3808/3 

o celkové výměře 88 m2, druh pozemku zahrada v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Morav-
ské Třebové. Z: Viera Mazalová

3021/R/161017: záměr prodeje pozemku parc. č. 3374/1 
o celkové výměře 138 m2, druh pozemku zahrada v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Morav-
ské Třebové. Z: Viera Mazalová

3022/R/161017: uzavření Smlouvy č. 232/B1/2017 o po-
skytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Chodník po-
dél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská 
Třebová“ se Státním fondem dopravní infrastruktury se 
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, 
v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Miroslav Netolický
3023/R/161017: uzavření Smlouvy č. 232/2017 o po-

skytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Stezka pro 
chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská 
Třebová“ se Státním fondem dopravní infrastruktury se 
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, 
v souladu s předloženým návrhem.  Z: Miroslav Netolický

3024/R/161017: uzavření Závěrkového listu s vítězem 
výběrového řízení firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., se 
sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
25458302, na dodávku elektrické energie v rámci sdruže-
ných služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladi-
ně vysokého napětí pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, 
se sídlem Palackého 1351/33, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 62031813, od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

 Z: Viera Mazalová T: 31.10.2017
3025/R/161017: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory 
v Moravské Třebové“ firmu FORTEX - AGS, a.s., Jílová 
1550/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00150584. 

 Z: Miroslav Netolický
3026/R/161017: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadá-

vacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce budov 
C a D domova pro seniory v Moravské Třebové“ firmou 
FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, 
IČO: 00150584, podle předloženého návrhu. 

 Z: Miroslav Netolický
3027/R/161017: vítěze zadávacího řízení na veřejnou za-

kázku „Parkoviště u kulturního domu v Boršově, Morav-
ská Třebová“ firmu M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO: 42196868.   Z: Miroslav Netolický

3028/R/161017: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadá-
vacího řízení na veřejnou zakázku „Parkoviště u kulturního 
domu v Boršově, Moravská Třebová“ s firmou M-SILNICE 
a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, dle 
předloženého návrhu.     Z: Miroslav Netolický

3029/R/161017: změnu výšky parkovací věže projek-
tu Dopravní terminál Moravská Třebová z 6,50 m na 
11,00 m a kapacity z 66 na 118 parkovacích pozic. 

 Z: Miroslav Netolický

Rada města souhlasí:
3030/R/161017: se zařazením projektových záměrů škol-

ských organizací města do Strategického rámce Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Morav-
ská Třebová do roku 2023 v souladu s předloženým návr-
hem. Z: Dana Buriánková

Rada města doporučuje:
3031/R/161017: řediteli Základní školy Moravská Tře-

bová, Palackého 1351, okres Svitavy okamžité uzavření 
bazénu z důvodu narušených železobetonových stropů 
v 1. podzemním podlaží budovy.    Z: Mgr. Petr Vágner

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
3032/R/161017: schválit následující termíny zasedání 

zastupitelstva v roce 2018: 05.02., 12.03., 23.04., 18.06., 
03.09., 05.11., 10.12., a to vždy od 15:00 hod.

 Z: Stanislav Zemánek
3033/R/161017: schválit obecně závaznou vyhlášku města 

Moravská Třebová o regulaci provozování hazardních her 
v souladu s předloženým návrhem.    Z: Viera Mazalová

3034/R/161017: schválit změny v místních a pomístních 
názvoslovích v katastrálním území Moravská Třebová 
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, dle 
předložených návrhů.   Z: Viera Mazalová

3035/R/161017: schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2087/38 o výměře 1384 m2, druh pozemku orná půda 
a parc. č. 2087/67 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní 
plocha včetně stavby komunikace, veřejné části kanalizace 
a vodovodu a kabelu veřejného osvětlení v nich uložených 
a uložených také v pozemcích parc. č. 2087/19, 2087/38, 
2087/40 a 2087/66 z vlastnictví Ing. Antonína Vykydala, 
bytem Rešovská 516/7, Bohnice, Praha 8 a Jana Vykydala, 
bytem ul. Strážnického 1620/48, Moravská Třebová. 

 Z: Viera Mazalová
3036/R/161017: schválit dohodu o úhradě dluhu ve výši 

13.615 Kč ve splátkách tak, že Marta Vitoulová, bytem 
Moravská Třebová, Město, č. p. 47, ul. Bránská č. o. 17, 
uhradí tuto částku v 25 pravidelných měsíčních splátkách. 
Z: Viera Mazalová

Rada města bere na vědomí:
3037/R/161017: předloženou informaci o plnění usnesení 

rady a zastupitelstva města.         
3038/R/161017: předložený zápis z jednání Samosprávné 

komise Sušice ze dne 21.09.2017. 
3039/R/161017: předložený zápis z jednání komise 

rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané dne 
26.09.2017.

3040/R/161017: předloženou zprávu z jednání Komise pa-
mátkové péče rady města dne 02.10.2017.

 Z: Miloslav Kužílek
3041/R/161017: vítěze výběrového řízení firmu CENT-

ROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 
01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302, na dodávku elektric-
ké energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické 
energie v napěťové hladině vysokého napětí pro příspěv-
kovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Pa-
lackého 1351, okres Svitavy, se sídlem Palackého 1351/33, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 62031813, od 01.01.2018 
do 31.12.2018. 

 Z: Viera Mazalová T: 31.10.2017
3042/R/161017: předložené nabídky uchazečů na využití 

budovy Dětské nemocnice.
3043/R/161017: předložené statické posouzení železobe-

tonových stropů v 1. podzemním podlaží budovy bazénu 
v areálu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy. Z: Miroslav Netolický

Rada města pověřuje:
3044/R/161017: organizátora zadávacího řízení, aby Výzvu 

k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakáz-
ce „Implementace CAF“ odeslal následujícím firmám:

- ATTN Consulting s.r.o., IČO: 25894978
- Icontio CR, s.r.o., IČO: 29305012
- CATANIA GROUP s.r.o., IČO: 28253591
Z: Pavel Šafařík
3045/R/161017: organizátora zadávacího řízení, aby Vý-

zvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce „Strategický plán rozvoje města“ odeslal následu-
jícím firmám:

- CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s.r.o., IČO: 
28093941

- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170
- BERMAN GROUP s.r.o., IČO: 25924206
 Z: Miroslav Netolický
Rada města vyhlašuje:
3046/R/161017: zadávací řízení na veřejnou zakázku „Im-

plementace CAF“ a schvaluje:
1. Komisi pro otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodno-

cení nabídek, která bude současně plnit funkci komise pro 
posouzení kvalifikace uchazečů:

- Ing. Pavel Brettschneider, člen, Ing. Václav Mačát, náhradník
- Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Marek Němec, náhradník
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, JUDr. Jana Zemánková, 

náhradník
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník
- Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník
2. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu 

na služby zadávaná podle metodického pokynu poskytova-
tele dotace „OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATE-
LE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRA-

MU ZAMĚSTNANOST“, číslo vydání 6, datum účinnosti 
01.05.2017.

3. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 10 kalendářních 
dnů ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek.

4. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: 
nabídková cena včetně DPH.   Z: Pavel Šafařík

3047/R/161017: zadávací řízení na veřejnou zakázku 
„Strategický plán rozvoje města“ a schvaluje:

1. Komisi pro otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodno-
cení nabídek, která bude současně plnit funkci komise pro 
posouzení kvalifikace uchazečů:

- Ing. Václav Mačát, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník
- Ing. Miroslav Netolický, člen, Karel Musil, náhradník
- Ing. Stanislav Zemánek, člen, JUDr. Jana Zemánková, náhradník
- Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Dana Buriánková, náhradník
- Miroslav Jurenka, člen, Ing. Daniela Maixnerová, náhradník 
2. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu 

na služby zadávaná podle metodického pokynu poskytova-
tele dotace „OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATE-
LE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRA-
MU ZAMĚSTNANOST“, číslo vydání 6, datum účinnosti 
1. 5. 2017.

3. Lhůtu pro podání nabídek: minimálně 10 kalendářních 
dnů ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek.

4. Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího 
kritéria ekonomická výhodnost nabídky, které je složeno 
ze dvou dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

- KRITÉRIUM Č. 1: Nabídková cena předmětu veřejné za-
kázky (v Kč včetně DPH), váha 60 %

- KRITÉRIUM Č. 2: Kvalita Koncepce realizace strategické-
ho plánu, váha 40 % Z: Miroslav Netolický

3048/R/161017: v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, 
směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku technický dozor stavby „Re-
konstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské 
Třebové“ a schvaluje: 

1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání 
nabídky: 

- Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, IČO: 28814878 

- JAFIS s.r.o., Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01 Lito-
myšl, IČO: 25963244  

- OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, PSČ 
56601, IČO: 15030709

- LP staving s.r.o., Domašov, Větrov 160, PSČ 66483, IČO: 
29222745

- K4 a.s., Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 
60734396  

- INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 
Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 60742470     

2. Hodnotící komisi ve složení: 
- Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - 

náhradník 
- Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník   
- Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Maixnerová - ná-

hradník 
- Pavel Mitáš - člen, Ing. Petr Vrbka - náhradník
3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
- Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakáz-

ky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoce-
ny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po 
nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše 
bez daně z přidané hodnoty.

 Z: Miroslav Netolický
Rada města promíjí:
3049/R/161017: TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 

43508511 úhradu za pronájem prostor Městského mu-
zea na společenský večer travních lyžařů konaný dne 
03.11.2017. Z: František Žáček

Rada města ukládá:
3050/R/161017: řediteli Základní školy Moravská Třebo-

vá, Palackého 1351, okres Svitavy přijmout opatření k za-
jištění náhradní výuky plavání a informovat o nich radu 
města.   Z: Mgr. Petr Vágner

Rada města odkládá:
3051/R/161017: projednání tisku č. 27, Vjezd na pozemek 

města.     Z: Viera Mazalová
3052/R/161017: projednání tisku č. 32, Oblastní charita - 

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti.
 Z: Viera Mazalová
V Moravské Třebové 16. 10. 2017

Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města

Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města
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Program činnosti 
Klubu českých turistů

8. 11. Schůze odboru turistiky v klubovně 
odboru KČT od 18 hod. Upřesnění programu 
na měsíc prosinec a příprava plánu činnosti 
na rok 2018.
11. 11. Výletová večerní hra pro děti Bojí-
te se strašidel? Sraz u obřadní síně na Křížo-
vém vrchu. Postupný odchod skupin účastníků 
na okružní trasu od 17 hod. Podrobnější infor-
mace na plakátech. Zajišťuje: M. Paděra
25. 11. Pěší výlet zejména pro děti s rodi-
či Za čertovským perníkem na trase z Mor. 
Třebové do Městečka Trnávky. Sraz zájemců 
o společný odchod v 10 hod. u Písku. Rodiče 
s dětmi mohou volit přesun na hrad Cimburk in-
dividuálně. Setkání s čerty na hradě Cimburku 
od 13 do 15 hod. Návrat zpět linkovým autobu-
sem v 15:13 a 15:18 hod. Zajišťuje: J. Kuncová 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo interne-
tových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz

Silniční cyklomanskou časovku nejlépe zvládl svitavský Kuda
Akcie dvou favoritů na celkové prvenství v seriálu 
(Kvapil, Kadidlo) povážlivě klesly ve chvíli, kdy byl 
odtajněn seznam zúčastněných cyklistů. Prognózy 
vzaly za své - nechyběla v něm rychlostní esa z Ostra-
vy, Zlína, Brna, Svitav, Poličky, Č. Třebové, Lipníku, 
Havl. Brodu, ani cyklisté z nejbližšího okolí. Závod tak 
skýtal znovu přitažlivý boj o sekundy ve značně frek-
ventovaném silničním provozu. Ti nejlepší byli rozese-
ti napříč startovním polem, a tak každý musel jet tvrdě 
„za své“. Největší aspiranti roztažený peloton 50 jezd-
ců uzavírali a úspěšné v cíli lehce znervózňovali. Již 
potřinácté se zúčastnil svitavský Pavel Kuda, který již 
osmkrát triumfoval. Počasí ukázalo přijatelnou tvář, 
takže bojovná atmosféra byla cítit i podél trati. Nejčas-
tější vítěz silniční časovky zase dominoval, jel průměr-
nou rychlostí 42,9 km/hod. „Samozřejmě jsem potěšen, 
stačit těm mladším buldokům není věru snadné,“ dodal 
v cíli. Sedmička závodníků pak celkový čas stlačila 
pod 34 minut.
Mezi ženami excelovala českotřebovská Monika Simo-

nová (Cyklotrénink F. Trkal), protřelá účastnice MČR, 
ME či amatérského MS. Na náročné trati (23 km, Lin-
hartice - Chornice a zpět) byla nepřehlédnutelná. Za 
vítězem zaostala o pouhých 5 minut. Pozornost na sebe 
poutal i zdejší rodák, dnes jezdec CK Zlín, Zdeněk Or-
ner. „Na tomto báječném podniku nemohu chybět. Vzal 
jsem to jako trénink na Hawai, kam se po roce vracím 
na dlouhý triatlon Xterra World Tour,“ komentoval své 
třetí místo v kategorii M4.
Výsledky - 23 km
1. Kuda Pavel (M2) SCS Mirva Svitavy 0:32:10
2. Rotter Michal (M2) CK Slovan MT 0:32:49
3. Machotka Karel (M2) Yogi Racing Ostrava 0:33:08
4. Vodička Václav (M2) Cycling Brno 0:33:18
5. Drábek Zdeněk (M1) NikoSam /Svitavy 0:33:20
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší: M1 - Drá-
bek Zdeněk, M2 - Kuda Pavel, M3 - Doležel Josef, 
M4 - Tomek Jaromír, J - Jansa Dominik (M. Třebo-
vá), ŽJ - Dulajová Jitka (M. Třebová), Ž 1 - Simono-
vá Monika (Č. Třebová).      (mt)

Říjnová sportovní 
pozvánka

Listopadová sportovní pozvánka
Fotbal 
4. 11. 13:30 Dorost SKP (KP) - Prosetín
5. 11. 10:00 Žáci (OP) - Březová n/S.
 10:15 B muži (1. B) - Horní Újezd
11. 11.   9:30 Žáci st., ml. (KP) - Choceň

Hokej
KLM
1. 11. 19:00 HC Slovan - HC Litomyšl
12. 11. 17:00 HC Slovan - HC Polička
19. 11. 17:00 HC Slovan - HC Č. Třebová
29. 11. 19:00 HC Slovan - HC Hlinsko
Eliod
12. 11. 10:30 HC Slovan - HC Chotěboř
KLSŽ
11. 11. 17,00 HC Slovan - Dy Pardubice
17. 11. 17:00 HC Slovan - TJ Lanškroun
25. 11. 11:00 HC Slovan - HC Chrudim
KLMŽ
11. 11. 15:00 HC Slovan - Dy Pardubice
17. 11.   9:00 HC Slovan - TJ Lanškroun
15. 11.   9:00 HC Slovan - HC Chrudim

Cyklistika
Závěrečný závod seriálu Cykloman 2017. Sjez-
dovka ul. Dvorní. Start v 12 hodin, předtím pre-
zence. Startují dvojice závodníků na paralelních 
tratích. Závodníkům se do pořadí sčítá větší ujetá 
vzdálenost v součtu dvou kol a celkový čas.
10.11. Galavečer a slavnostní vyhlášení výsledků 
seriálu (klub Duku duku 20:00 hodin)

Futsal (celostátní liga) - Sportovní hala Mohelnice
1. kolo - 18. listopadu 17:00 ŠH M. Třebová - 
SMR Plus Zlín
2. kolo - 18. listopadu 20:00 ŠH M. Třebová - SK 
SICO Jilemnice 
Los: https://drive.google.com/file/d/0B2X2W1c-
ta51JYXJ6VVE5YUZSTjA/view

Volejbal
Kadetky (P. k.)
26. 11. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová - 
Sokol D. Újezd  
Žačky (Olomoucký kra)
25. 11. 11:00 Slovan M. T. - VK UP Olomouc
 13:00 Slovan M. T. - Volejbal Přerov

Zahájení sezóny 2017/2018 ve střeleckém klubu mládeže
Po prázdninách, kdy jsme na střelnici pořádali střelec-
ké dny pro letní tábory, mj. i pro mezinárodní tábor 
v Moravské Třebové a vlastní Army tábor na Srnčí, 
nabíráme v září do SBS mládeže nové zájemce. O stře-
lecký sport je značný zájem, ve spolupráci s DDM 
Maják máme dva zájmové kroužky - začátečníci a po-
kročilí. Letos je členská základna téměř nezměněná 
a většina dětí pokračuje z loňska. Trénujeme 3x týd-
ně na naší střelnici SBS v Linharticích a na střelnicích 
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Mimo náboru 
nových členů se věnujeme tréninku na branné závody. 
Přípravou byl zejména Memoriál J. Gruncla - letos po-
prvé pořádaný v Moravské Třebové. Přípravného zá-
vodu se zúčastnily děti ve třech kategoriích. V jedné 
kategorii pak smíšená družstva rodičů s dětmi. Všem 
pořadatelům, zejména střelcům z Křenova díky. Po-
ctivý trénink se pak zúročí na Mezinárodním MČR 

v branném víceboji mládeže sBTS ČR. 24. ročník me-
moriálu Bernarda Nechvily se konal ve dnech 29. a 30. 
9. v Prudké u Doubravníku. Poměřit síly přijelo 90 dětí 
z klubů sBTS ČR a SR. Soutěžilo 30 družstev v dis-
ciplínách: mířená střelba ze vzduchové zbraně a běh 
terénem na 2200 m se stanovišti - střelba po zátěži, hod 
granátem na cíl a do dálky, použití lomeného azimutu, 
přenos raněného a překážková dráha. Ze ZO sBTS Mo-
ravská Třebová se umístili nejlépe: 
Družstva – kategorie B: 1. místo Michaela Přidalová, 
Tadeáš Hojgr a Michal Kavan; kategorie C: 1. místo 
Terezie Steffanová, Patrik Neumann a Josef Čapka, 
2. místo František Přidal, Natálie Váňová a Zdeněk 
Polehla; jednotlivci - mířená střelba: 1. místo Kristýna 
Škrabalová. Děkuji všem, kteří se závodu zúčastnili, 
úspěšně a důstojně tak reprezentovali město Moravská 
Třebová.               Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

Úspěch mladých hokejistů 
v sezóně 2016/2017

Naši starší žáci vybojovali v krajském přeboru krásné 
stříbrné místo. Stříbrný pohár i medaile jim osobně 
přišel předat starosta města Miloš Izák. Gratulujeme 
a děkujeme.                                      Rodiče

První řada zleva: David Hekele, Matěj Burda, Vojtěch 
Šedý. Druhá řada zleva: Jan Žouželka, Tomáš Faltej-
sek, Jan Kolísek, Josef Haas ml., Josef Hass st. Tře-
tí řada zleva: Ladislav Faltejsek (vedoucí družstva), 
Ondřej Peškar, Martin Schon, Jan Janda, Milan Ke-
prt, Michal Marek, Tomáš Mlčoch, Matěj Myslikovjan, 
Miloš Izák. Dole: Alexandr Marossy         Foto: archív

Úspěšná nebo smolná sezóna? Bilance Sportovce roku 2016
V loňském roce jsem byla oceněna titulem Sportovec 
roku, což mě motivuje k tomu, abych svoje výkony 
obhajovala či vylepšila. A tak jsem si na konci ven-
kovní tenisové sezóny položila výše zmíněnou otázku. 
A moje odpověď zní: obojí. Český seniorský tenis je 
na vysoké světové úrovni. Máme ve svých řadách mi-
stry světa a hráče či hráčky v první desítce světového 
žebříčku. Já jsem hrdá, že se v této společnosti pohy-
buji a začínám se prosazovat. V sezóně 2017 jsem su-
verénně obhájila 1. místo v celostátním žebříčku v ka-
tegorii Ženy 40+. Na žebříčku ITF Seniors se pohybuji 
mezi 40. až 60. místem ve čtyřhře a kolem 130. místa 
ve dvouhře (více než 600 hráček v kategorii). Podařilo 
se mi vyhrát dobře obsazený turnaj ITF 2 ve čtyřhře, 
tamtéž jsem skončila druhá ve dvouhře. Obsadila jsem 
druhé místo ve dvouhře a třetí místo ve čtyřhře na ha-
lovém MČR. A dosáhla jsem na vítězství i na menších 
celorepublikových turnajích. Sezónou mě však prová-
zela i smůla. Kromě zdravotních potíží to bylo zrušení 

velkého množství turnajů, domácích (MČR, Pardubic-
ká seniorka, …) i mezinárodních (ITF Karlovy Vary, 
Liberec, Spišská Nová Ves, …), z důvodu malého po-
čtu hráček v kategorii. Zatímco muži jezdí „ve velkém“ 
na turnaje seniorů již od 35 let, u žen je boom až v ka-
tegoriích nad 50 let. V příštím roce postupuji v senio-
rech do vyšší věkové kategorie a pevně doufám, pokud 
zdraví vydrží, že na výkony minulých sezón budu moci 
úspěšně navázat a snad je i rozšířím.        Iva Kodešová

Volejbalistky první v tabulce
Třebovské volejbalistky rozjely sezónu ve velkém sty-
lu, když po 12 odehraných kolech ztratily pouze jeden 
zápas, a suverénně vládnou tabulce KP II. Zapomenuta 
je tak loňská sezóna s jepičím nakouknutím do vyšší 
soutěže, poznamenaná úzkým kádrem a zraněními. Le-
tošní rok je ve znamení vítězství a návratu dlouhodobě 
zraněných hráček, které předvádějí atraktivní hru plnou 
nasazení. Středu saka vládne smrtícími hřeby navráti-
vší se smečařka Kája Maděrová, podporována kvalitní 
hrou pole a blokařek. Bezmoc z razantních útoků zaku-
sily Tesla Pardubice A, Litomyšl, Chrudim, Nasavrky 
nebo Třemošnice, vzdorovat dokázaly pouze Slatiňany. 
Pokud vydrží našim hráčkám zdraví a dále se bude da-
řit souhra, lze směle pomýšlet na nejvyšší příčky sou-
těže. Volejbalu zdar! Program a podrobnosti naleznete 
na stránkách oddílu: www.volejbalmt.cz.               M. N.
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Futsalisté se formují do bojového šiku

Duatlon jako specifický individuální sport

Fotbalový podzim se blíží úspěšnému konci

Nový ročník sálové kopané 2017/2018 začíná v listopa-
du a součástí Celostátní ligy bude již potřetí moravsko-
třebovský Šakalí hněv. Byl ustaven v roce 2010 a má 
za sebou již řadu úspěchů (viz i-encyklopedie Wikipe-
dia.cz). Tč. vhodně doplnil tým svůj kádr - v součas-
nosti jej tvoří: brankaři Vykydal-Hutira, hráči: Němec, 
Staněk, Sedláček, Štaffa, Novák, Okrouhlý. Hlavními 
tahouny týmu by měli být reprezentant ČR U21 Do-
minik Zdržálek a Marek Matocha, vyhlášený v loňské 
sezóně nejlepším hráčem ČR do 21 let. Smečka šakalů 
byla doplněna rovněž o Filipa Studeného (hraje MSFL 
za Vyškov). „Chceme udržet trend postupného zlepšo-
vání a skončit v konečné tabulce opět o stupínek výše. 
Domácím herním prostředím zůstává při absenci vhod-

V minulosti se ve městě objevila početná plejáda těch-
to exkluzivních sportovců. Připomene např. Petra 
Keclíka, Martina Berku (SK OMT Pardubice), kam 
svého času přináležel i ten nejúspěšnější Petr Štěpař 
(„duchovní otec“ třebovského Papíráku), který sbíral 
úspěchy i na evropském kolbišti (ME veteránů). Ani 
v současnosti nezahálí - zúčastnil se 27. ročníku Žam-
bereckého duatlonu, vnímaného jako Mistrovství ČR 
pro všechny kategorie. Vytýčené distance (běh 5 km - 
kolo 20 km - běh 3 km) zvládl zcela přesvědčivě a per-

A muži (KP)
V podzimní části sezóny 2017/18 v osmi zápasech ne-
prohráli A muži v normální hrací době. Další dva sou-
boje s týmy z dolních pater tabulky ovšem znamenaly 
zlom. Stereotypní hra a vychýlená střelecká muška při-
nesly mrzuté porážky. „Přesto jsme spokojeni, umístě-
ní odpovídá našim ambicím i možnostem,“ prozradil 
tajemník P. Matoušek. 
Průběžné pořadí: 4. místo 11 8 0 3 12:8 21 bodů
B muži (1. B třída)
Rezerva výrazněji nezklamala, vybírá si „nováčkov-
skou daň“, při větší střelecké produktivitě lze očekávat 
její vzestup v tabulce.
Průběžné pořadí: 10. místo 10 4 0 6 18:23 12 bodů
C muži (III. třída)
Céčko dlouho bylo na předních místech okresní III. tří-
dy, nevyrovnaná forma je posouvá níže.
Průběžné pořadí: 3. místo 9 6 2 1 28:13 20 bodů
Dorost (KP)
Týmu se nedaří, jeho kádrová přestavba znamenala do-

ného místa nadále Sportovní hala v Mohelnici,“ sdělil 
P. Matoušek. Právě tam přivítají třebovští 18. listopa-
du svého prvního soupeře SMR Zlín, shodou okolností 
tým, s nímž v uplynulé sezóně vypadli v play off. U té 
zajímavé podívané byste neměli chybět ani vy. Už nyní 
avizujeme, že ŠH Moravská Třebová chce pořádat 
na začátku příštího roku (únor) Český pohár. 
Podkrkonošská Jilemnice hostila (22.-24. 9.) první 
z řady soustředění České reprezentace do 21 let před 
prosincovým EURO U21 ve Španělsku. Historicky 
poprvé se takové akce zúčastnili i hráči z Moravské 
Třebové - David Vykydal a Marek Matocha. (htt-
ps://drive.google.com/file/d/0B2X2W1cta51JYXJ-
6VVE5YUZSTjA/view)      (mt)

fektně. Přivezl si dvě bronzové medaile (v kategorii 
50-59 let, druhou pak v kategorii dvojic s Ivanou Ště-
pařovou). Dosažený čas 1:21:24 má vysokou sportovní 
hodnotu, neboť celý závod pršelo. Třetím Třebovákem 
na startu byl Jiří Kadidlo (aspirant na titul Cykloman 
2017), který v náročné kategorii 40-49 let skončil 
na skvělém 5. místě (1:04:02). Všichni tak dokázali, že 
tato atraktivní forma může být výbornou relaxací těla 
i duše v každém věku a v Moravské Třebové, městě 
plném výborných cyklistů, se jí daří.                  (iš, mt)

sud zisk pouhých šesti bodů.
Průběžné pořadí: 13. místo 9 2 0 7 9:49 6 body
Žáci starší (KP)
Družstvo zažívá zdařilý podzim. Ztratilo pouze body 
v penaltovém rozstřelu v Holicích a Hlinsku. Kraluje 
své skupině KP a z první příčky se těší na podzimní 
primát.
Průběžné pořadí: 1. místo 10 8 0 2 51:10 26 bodů
Žáci mladší (KP)
Opakem jsou zatím jejich mladší kolegové. V prvních 
šesti kolech prohráli vždy vysokým brankový rozdí-
lem. Naopak potěšila výhra v Holicích (6:2), zopako-
vaná i v domácím prostředí. V posledních kolech po-
kračuje útlum daný nezkušeností. 
Průběžné pořadí: 9. místo 10 2 0 8 28:60 6 bodů
Žáci OP 8+1
Tým atakuje vedoucí Jaroměřice, průběžné třetí místo 
jde na vrub deficitu jednoho utkání. 
Průběžné pořadí: 3. místo 8 7 0 1 37:8 21 bodů 
(Stav k 15. 10.)        (mt)

Medailové žně travařů na MČR
Sportovní areál KLÍNEK v Tišnově - Předklášteří hostil 
koncem září Mistrovství ČR v travním lyžování. Po dva 
dny, na velmi promoklé trati a za stálého deště, si to kom-
pletní domácí špička, společně se závodníky ze Sloven-
ska, rozdala o sady medailí ve třech tradičních discipli-
nách (slalom, obří slalom, super-G). V těchto extrémně 
těžkých podmínkách si vedli skvěle zástupci TJ Slovan 
Moravská Třebová. Naši lyžaři vybojovali celkem de-
vatenáct medailí (nejvíc v historii TJ Slovan) a stali se 
nejúspěšnějším týmem letošního šampionátu. Sobota 
byla zahájena obřím slalomem, odpoledne nastoupili 
závodníci na start superobřího slalomu. Slovan měl svá 
želízka v ohni hned v šesti kategoriích. V úvodním obřím 
slalomu prokázali skvělou formu starší žák Jan Kašický 
a starší žákyně Šárka Abrahamová, když vybojovali zla-
té medaile a stali se mistry ČR. Skvělé výkony podali 
také stříbrní medailisté. Junior Václav Mačát, mladší žák 
Jakub Dostál a předžák Filip Trnka se shodně radovali 
z druhého místa. Další medaili tentokrát za třetí místo 
si odvezl předžák Matěj Kašický. Odpolední superobří 
slalom potvrdil, že ranní výsledky nebyly náhodné. Dru-
hý titul a zlatou medaili přidala do sbírky Šárka Abra-

hamová. Zlatou jízdou se blýsknul také Matěj Kašický. 
Ze stříbrné medaile v kategorii předžákyně se radovala 
Natálie Kasalová. V druhém nejrychlejším čase protnul 
fotobuňku Jakub Dostál a stejně se dařilo také Honzo-
vi Kašickému. Bronz tentokrát brali Filip Trnka a starší 
žák Tomáš Jarůšek. Čtrnáctou medailí pro Slovan uza-
vřel bronzový Václav Mačát moravskotřebovský me-
dailový účet z prvního dne. Na nedělní dopoledne byl 
pro účastníky Mistrovství ČR připraven závěrečný zá-
vod ve slalomu. Počasí se výrazně zhoršilo a silný déšť 
dovolil závodníkům absolvovat pouze jedno kolo. I s tě-
mito náročnými podmínkami si lyžaři Slovanu poradi-
li. Naši nejmladší pokračovali v parádním představení. 
Matěj Kašický zopakoval zlato ze sobotního odpoledne 
a k naší velké radosti ho na stupně vítězů doprovodil stří-
brný Filip Trnka. Pro medaili za druhé místo si při zá-
věrečné ceremoniálu přišel i Jakub Dostál. Jan Kašický 
vybojoval svoji třetí medaili, když slalomu získal stříbro. 
Celkem pět zlatých, devět stříbrných a pět bronzových 
medailí z Mistrovství ČR přivezli lyžaři TJ Slovan Mo-
ravská Třebová a potvrdili tak skvělou formu v letoš-
ní sezóně.      Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Hokejové hvězdy jasně svítí
Hokejová sezóna 2017/2018 bude dlouhá. Zahájila 
v polovině září (dorost, žáci), v říjnu se připojily týmy 
dospělých. Jejich ambice jsou zřejmé: minimálně ob-
hájit pozice z uplynulého ročníku. Realizační tým tvo-
ří trenér Igor Čikl, vedoucí týmu Vladimír Koudelka 
a manažer Pavel Kršňák. Ten se vyjádřil k očekávání 
soutěžního ročníku: „V týmu došlo ke značné obmě-
ně kádru. Osvědčení borci z uplynulé sezóny chybí, 
noví mladí hráči jsou plni elánu, chtějí být adekvátní 
a úspěšnou náhradou. Jistě bude hra nějaký čas sedat, 
ovšem chybět v play off nechceme.“ Jeho slova potvrdi-
la úvodní kola, když HC Slovan zahájil nečekanou po-
rážkou v Poličce. Záhy šla výkonnost prudce nahoru, 
průběžně se postup tabulkou zastavil na druhé pozici.
Z výsledků KLM:
HC Polička - HC Slovan 10:8 (4:3,5:3,1:2) Branky: Lan-
gr 2, Kolařík 2, Fibrich, Řehulka, Aulehla, Pavlovský
HC Slovan - HC Světlá n/S. 5:4 (1:0,2:2, 2:2) Branky: 
Řehulka, Čikl, Muselík 2, Langr
LOKO Č. Třebová - HC Slovan 2:4 (1:1,0:0,1:3) Bran-
ky: Čikl, Řehulka, Muselík, Langr
HC Slovan - HC Ledeč n/S. 23: 4 (5:2,10:0, 8:2) 
Průběžné pořadí: 2. místo 4 3 0 1 40:20 9 bodů      (mt)

Úvod snů stolních tenistů
Po návratu do divizní soutěže si slíbili table tenisté, že 
neprodají kůži lacino. „Zvýšili jsme intenzitu tréninků, 
do bojů šli s obrovským entuziasmem a ono očekává-
ní se projevilo,“ glosoval první vítězství svého týmu 
nad silným soupeřem Milan Mrva. „Soupeři jsou ov-
šem velmi zdatní a soutěž bude ještě dlouhá. Učiníme 
vše pro setrvání v divizi“. Tenisté disponují početnou 
soupiskou, přiznávají však, že dosud je to víceméně 
o čtveřici Mrva, Kalanda ml., Maděra, Zítka.
Lo Česká Třebová - Slovan M. Třebová A 7:10
Sokol Chrudim B - Slovan M. Třebová A 10:3
Tesla Pardubice B - Slovan M. Třebová A 10:4
Průběžné pořadí: 9. místo (12 účastníků) 3 1 0 2 0 
17:27 3 body. Do soutěží na regionální úrovní se brzy 
zapojí též B a C týmy.                                             (mt)

Letní motokárová 
sezóna skončila

V září třebovští motokáristé ukončili sezónu posledním 
závodem v Chebu. Pohár Autoklubu České republiky, 
který pořádá moravskotřebovský autoklub, měl v tom-
to roce 5 závodních víkendů. Nejlépe se v tomto roce 
vedlo Ondrovi Šípovi, který kategorii Rotax Max vyhrál. 
Zdeněk Ošťádal byl celkově 4. v kategorii Rotax DD2, 
Libor Blaha skončil na 5. místě v nejsilnější kategorii 
KZ2 gentleman. Zdeněk Ošťádal ještě startoval na pěti 
ze sedmi závodů v rámci Zóny střední a východní Evro-
py, kde se umístil ve středu startovního pole. Zdeněk se 
v průběhu sezóny zúčastnil dalších vytrvalostních závo-
dů se svým Slovensko-českým týmem Young & Wild. 
První 24hodinový závod se jel v Praze, kde kluci přede-
vším sbírali zkušenosti. Výborným jezdeckým výkonem 
a souhrou obsadili 3. místo. Druhý 24hodinový závod 
v Hodoníně se Young & Wild podařil už vyhrát. 14. až 
15. října se dva týmy z České republiky zúčastnili 8hodi-
nového závodu – světového finále firmy CRG rental Kart 
v italském Lignanu. Zdeněk přijal nabídku od českého 
týmu Steelring 2. V závodě toto družstvo obsadilo vel-
mi dobré 4. místo z celkového počtu 26 týmů z několika 
zemí. V neděli ve sprintu jednotlivců (25 kol v superfiná-
le) Zdeněk dokonce vybojoval cenné 3. místo a stal se tak 
nejúspěšnějším jezdcem české výpravy. Nyní už začíná 
skutečná zimní, většinou halová sezóna, v rámci série zá-
vodů firmy Sodi (Sodi world series) s pokusem získat co 
nejvíc bodů a kvalifikovat se jako tým nebo jednotlivec 
na světové finále do Paříže v květnu 2018.   Z. Ošťádal st.


