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Plnění programového prohlášení rady města
Rozsáhlé opravy komunikací a chodnívodem byla korupční aféra na MŠMT,
která stopla všechny dotační programy.
ků, dopravní terminál, budování nové
Připravena k soutěži je rekonstrukinfrastruktury pro potřeby našich seniorů a škol, či definování nových rozvoce bazénu v ZŠ v Palackého ul., který
musel být s ohledem na havarijní stav
jových strategií. To jsou priority tohoto
uzavřen. Od roku 2018 by tak měl opět
volebního období. Podrobnosti o nejdůsloužit potřebám školy a jeho wellness
ležitějších krocích členů vedení města
část bude přístupná široké veřejnosti.
přinášíme v pravidelné Zprávě o plnění
O možnostech získání dotace z MŠMT
programového prohlášení rady města za
jednáme, rekonstrukci finančně podpoří
uplynulé období 2016–2017.
i Pardubický kraj.
Nové strategie, ekonomika
Podařilo se nám dokončit a v zastupiKlíčovými investicemi pro budoucnost
budou investice do vzdělávání a do podtelstvu města schválit nový Regulační
plán městské památkové rezervace, což
půrné infrastruktury, proto máme příští
umožní provést v budoucnosti revitalirok v plánu provést rekonstrukci odborzaci objektu bývalé tržnice v Komenných učeben v ZŠ v ul. Palackého a v ZŠ
v ul. Kostelní nám. celkem za 22 mil. Kč. Součásského ulici a udělat z tohoto nevzhledného místa
nost umístit zde klienty s Alzheimerovou chorov centru města novou atraktivní plochu, doplnětí projektů jsou také investice do bezbariérovosti
bou. Na tento projekt se nám podařilo získat nejv obou školách. Dotace na realizaci z Integrovanou o veřejnou zeleň a o nové místo pro setkávávyšší možnou dotaci 36 mil. Kč z Ministerstva
ní občanů. Aktuálně se zpracovává nový generel
ného regionálního operačního programu z výzvy
práce a sociálních věcí ČR, celý projekt pak vykanalizace. Tento zdánlivě nenápadný dokument
Infrastruktura základních škol bude ve výši 90 %.
jde na 58 mil. Kč. V příštím roce plánujeme rozposlouží pro posouzení jakýchkoliv úprav systéBydlení
šířit nabídku služeb v oblasti sociální péče, které
Prodána byla většina nabízených pozemků pro
mu odvádění splaškových a srážkových vod ve
pro naše seniory město zajišťuje.
individuální výstavbu rodinných domů v lokaměstě, což umožní koncepčně zvolit optimálZázemí pro sport
litě Strážnického a Dr. Loubala. Nové plochy
ní a co nejlevnější řešení především při rekonDokončeno bylo zbrusu nové zázemí na Knížecí
připravujeme ve spolupráci s městským archistrukcích stávající kanalizační sítě. Díky získalouce, po němž aktivní občané a sportovci dloutektem, který pro město začal v tomto roce prané evropské dotaci ve výši 95 % bude na úřadě
hou dobu volali. Toto zázemí zásadně zvedne
covat. K prodeji chystáme pozemky v ul. Nové,
zaveden systém kvality CAF a vypracován nový
komfort sportující veřejnosti i návštěvníků voluvolněné demolicí bývalé speciální školy, zasístrategický plán rozvoje města. Nový strategický
nočasového areálu Knížecí louka, neboť nabídne
ťovány a připraveny k prodeji budou také další
plán rozvoje bude definovat prioritní oblasti rozbezbariérové sociální zařízení, občerstvení, venpozemky v ul. Dr. Loubala, která bude propojena
voje města na příštích deset let. K aktivní účasti
kovní terasu s posezením i dětské hřiště. Celou
s ul. Dr. Janského. V roce 2018 bude zpracována zpracování tohoto dokumentu vyzveme široakci za necelých sedm milionů korun podpořil
na územní studie, která určí tvář nové čtvrti na
kou veřejnost. Bude také řešit varianty dalšího
kvůli velkému významu i Pardubický kraj dotací
Udánském kopci. Evidujeme zájem o výstavbu
využití po demolici objektu ve Svitavské ulici,
ve výši 1,5 mil. Kč. Bohužel se nepodařilo reabytových domů, která je podle územního plánu
k němuž se můžete vyjádřit v přiloženém dotazlizovat plánované projekty rekonstrukce atleticmožná za Hřebečskou ulicí, pro niž se zpracováníku – viz vkladný list zpravodaje. Před dokonkého sportoviště v ZŠ Palackého a vybudování
vá územní studie.
čením je Změna územního plánu č. 2, díky níž
fotbalového hřiště s umělým trávníkem, přestože
Rekonstrukce sítí a komunikací
budou dostupné nové rozsáhlé plochy pro rozvoj
podané žádosti měly velkou šanci na úspěch. DůStrategickým cílem při opravách komufirem, a to až 40 ha. Firmy ve městě nenikací ve městě je zajištění koordinace
bývale prosperují, z čehož mají v podoVážení spoluobčané,
prací města se správci sítí. Je to velmi
bě rostoucích mezd prospěch i jejich zaděkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do
složitý úkol, který se nám ale daří reměstnanci, rozšiřují výrobu a potřebují
nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních
alizovat. Čas, nutný pro práce v dané
další plochy pro svou expanzi. Aktuální
komunikaci je samozřejmě delší, četmíra nezaměstnanosti ve městě dosáhla
i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci.
nost zásahů do nové komunikace je ale
úrovně 5,6 %, a je tak nejnižší za posledZa vedení města Moravská Třebová
dramaticky menší. Významné je také
ních pět let.
spojení prostředků z různých zdrojů pro
Sociální péče
JUDr. Miloš Izák
finální úpravy povrchů. Ve Svitavské
Pro optimální život společnosti je třeba
Ing. Pavel Brettschneider
ulici tak byly po rekonstrukcích kanabudovat infrastrukturu v mnoha oblasIng. Václav Mačát
lizačních přípojek kompletně vyměnětech – doprava, sociální služby, školství.
ny vodovod i plynovod s přípojkami
Také zde tedy pracujeme pro budouca provedena kompletní rekonstrukce
nost už nyní. V prosinci 2017 byl zakomunikace včetně retardéru, na jehož
hájen finančně nejnáročnější projekt tonebezpečnou přejezdnost si občané stěhoto období, a to rozsáhlá rekonstrukce
žovali. Nově zde byly kvůli zvýšení
a modernizace budov C a D v areálu Sobezpečnosti vyznačeny vyhrazené pruciálních služeb ve Svitavské ulici. Obhy pro cyklisty, které byly na základě
jekty po rekonstrukci nabídnou zvýšení
doporučení policie barevně odlišeny.
komfortu pro imobilní klienty a také
rozšíří paletu sociálních služeb o možPokračování na straně 2
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Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová
Město Moravská Třebová zahájilo práce na realizaci nového Strategického plánu rozvoje města (dále jen SPR). Radnice dlouhodobě používá
principy strategického plánování a řízení při přípravě nových projektů a při získávání externích finančních zdrojů na jejich realizaci. Stávající SPR
z roku 2008 již nevyhovuje aktuálním potřebám
a nedostatečně reflektuje problémy města, jeho občanů, spolků a firem.
„Nový strategický plán rozvoje bude řešit a definovat směřování města na příštích deset let v nejrůznějších oblastech: od ekonomiky přes technickou infrastrukturu, podnikání, školství až po
kulturu a sport,“ vysvětlil Miroslav Netolický,
vedoucí odboru rozvoje města, který má zpracoTajemník Městského úřadu
Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE
ODBORU VÝSTAVBY
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz,

vávání strategií ve své gesci. S radnicí bude na
projektu spolupracovat renomovaná konzultantská společnost Berman Group, která zvítězila
v zadávacím řízení. Berman Group pomáhala se
zpracováním strategických rozvojových plánů
mnoha desítkám měst v ČR, poradenství poskytuje i městům a dalším subjektům veřejné správy
v zahraničí.
Řídícím orgánem celého procesu bude Komise pro
strategický plán rozvoje města, která bude zřízena radou města. Základ této komise budou tvořit
členové Výboru ZM pro strategický rozvoj města,
rozšířený o významné zástupce velkých společností, škol a institucí.
„V nejbližších týdnech se rozběhnou práce na výchozích analýzách, především na socioekonomické analýze, průzkumu podnikatelského prostředí

Rozhodnutí ministra kultury k budově
bývalé polikliniky
Ministr kultury Daniel Herman vydal dne
5. prosince 2017 rozhodnutí o zamítnutí rozkladu ve věci o neprohlášení za kulturní památku budovy bývalé polikliniky č. p. 634
(včetně pozemků parc. č. 1411) se zahradou,
pozemky parc. č. 1413, 1412/32, 1412/33,
1412/34, 1412/1, ul. Svitavská, k. ú. Morav-

ská Třebová. Úplné rozhodnutí naleznete
zde: http://www.moravskatrebova.cz/cs/aktuality/rozhodnuti-ministra-kultury-k-budove-byvale-polikliniky.html
Red.

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 2017 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 167
občanů ČR. Během měsíce listopadu se do
Moravské Třebové přihlásilo 8 občanů, odstěhovalo 27 obyvatel, zemřelo 12 občanů
a narodilo se 6 dětí. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v  Moravské
Třebové hlášeno 118 cizinců s povolením
k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 30. 11.
2017 evidováno 10 285 obyvatel.
(ln)

na úřední desce městského úřadu
u personalistky městského úřadu, tel. č.:
461 353 027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. února 2018,
případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky
včetně všech náležitostí a příloh je
12. ledna 2018
Dokončení ze strany 1
Stejně tak prošla celkovou rekonstrukcí ulice K.
Čapka, kde byly vyměněny všechny sítě - kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení.
Nadzemní vedení nízkého napětí bylo přeloženo
do podzemního kabelu. Více než půlkilometrová komunikace prošla kompletní rekonstrukcí,
má nový povrch, jsou zde nově upravené chodníky, v prostoru U Kavky byl chodník rozšířen.
Vznikly nové odstavné pruhy i místa pro parkování. Celá ulice tak získala novou mnohem hezčí
podobu. Opraveny byly také chodníky v ul. Dr.
Janského či Dukelské. V části města Boršov proběhla modernizace soustavy veřejného osvětlení
za 1 227 880 Kč, na niž byla získána dotace ze
Státního programu na podporu úspor energie ve
výši 429 939 Kč. V rámci projektu bylo vyměněno celkem 93 ks svítidel, které byly nahrazeny
novými moderními svítidly s LED technologií
a která zajistí kvalitní osvit i hospodárný provoz.
Doprava
Nově byly získány velké dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování nové
tři metry široké smíšené stezky pro pěší a cyklisty v Olomoucké ulici až k Rehau. Toto opatření
přispěje ke zvýšení bezpečnosti v nebezpečném
úseku, kde se cesty dojíždějících do práce kříží
s rychle jedoucími vozidly sjíždějícími do města
ze silnice I/35. Druhou dotaci získala rekonstruk-

a průzkumu spokojenosti obyvatel,“ upřesnil Miroslav Netolický. Další kroky budou následovat
dle schváleného harmonogramu, do celého procesu bode zapojena široká veřejnost a na závěr bude
nový SPR schválen zastupitelstvem města na podzim 2018.
Zpracování nového SPR je součástí projektu
Moravská Třebová – tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF (CAF
= Common Assessment Framework, tj. Společný hodnotící rámec), jehož celkové náklady
činí 3 358 800 Kč vč. DPH. Na realizaci obou
částí projektu získala Moravská Třebová evropskou dotaci ve výši 95 % z uznatelných nákladů,
z rozpočtu města bude hrazeno 5 %. Příprava celého projektu byla zahájena v roce 2016, dokončen bude v příštím roce.
Pavlína Horáčková

ce a výstavba chodníku v Sušicích až po křižovatku s ulicí Nádražní. Po dokončení zde budou
bezpečnostní ostrůvky v prostoru nově upravené
zastávky autobusu u obchodu Qanto, což také
posílí bezpečný pohyb chodců. Pardubický kraj
plánuje na akci města navázat generální rekonstrukcí komunikace v celém úseku ulice Lanškrounské – Sušice až po železniční přejezd na
Staré Město, momentálně zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Udánky
se nového chodníku dočkají v letošním roce. Stěžejním projektem, který bude zahájen na začátku
roku 2018, je stavba dopravního terminálu poblíž
železniční stanice za 29 mil. Kč. Na projekt se
nám podařilo získat dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 24 mil. Kč.
Památky a cestovní ruch
Pro město byl uplynulý rok rekordní z pohledu
počtu návštěvníků, ubytovací kapacity v sezóně
praskaly ve švech, nové apartmány pro turisty
například vznikly díky šikovnosti majitelů rekonstrukcí zchátralého objektu v ulici Cechovní. Dlouhodobé úsilí v péči o historické klenoty
města a cílená propagace tak nesou úspěch, město se stává oblíbeným místem pro návštěvu, což
přináší zisk i soukromým majitelům restaurací
a penzionů. Zde vidíme velký potenciál i do budoucna, proto v nastaveném trendu pokračujeme
a podporujeme opravy památkově chráněných

objektů a nové projekty. Důkazem je velká podpora Ministerstva kultury ČR ve formě získaných
dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. V rámci
podpory rozvoje cestovního ruchu jsme spolupracovali se svazkem obcí Českomoravské pomezí i s Destinační společností Východní Čechy
a agenturou Czechtourism, přičemž jsme úspěšně
dokončili několik společných projektů a připravili nový projekt s mezinárodním přesahem.
Přehled investičních akci realizovaných v roce
2017 a plánované projekty pro rok 2018 najdete na webu města, stejně jako úplné programové
prohlášení rady města. S velkou radostí konstatujeme, že se nám v uplynulém období podařilo zásadně pokročit v naplňování ambiciózních
cílů našeho programového prohlášení a tím pádem přispět ke splnění slibů, které jsme našim
voličům dali. Chceme vyjádřit velké poděkování
členům rady města, kteří se na naší úspěšné práci
zásadním způsobem podíleli, stejně tak jako těm
zastupitelům, kteří se při svém rozhodování byli
schopni řídit zájmy města a nepolitikařit. Poděkování patří rovněž zaměstnancům města, tajemníkovi a pracovníkům úřadu a především občanům a podnikatelům, kteří nás v práci pro naše
město podporují.
Miloš Izák, Pavel Brettschneider, Václav Mačát,
zpracoval Miroslav Netolický
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Zlepšujeme úřad moderními postupy
Jedním z cílů celoevropské
strategie modernizace veřejné správy a veřejných služeb
v členských státech EU je i zavádění systémů řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy. Jako vhodný nástroj pro zlepšování
kvality služeb i fungování úřadů se osvědčil model CAF.
Moravská Třebová podala vloni začátkem dubna
žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu,
operačního programu Zaměstnanost na zavedení metody CAF. A žádost byla schválena. Model
CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen
speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru v členských státech EU. Metoda CAF byla
vyvinuta v roce 2000 na základě analýz vykonaných Evropskou nadací pro management kvality,
Akademií Speyer v Německu a Evropským institutem veřejné správy EIPA. V České republice byl
model CAF nasazen v roce 2005. Základem modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak
získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování její výkonnosti. „S metodou CAF máme
zkušenosti od roku 2005, kdy jsme tuto metodu

zavedli na městském úřadě. Začátky byly velmi
pracné a časové náročné. Zpracování hodnotící
zprávy a výpočty výsledků v excelových tabulkách
byly komplikované,“ sdělil Pavel Šafařík, vedoucí
odboru vnitřních věcí a dodal: „Dnes je nasazení
metody CAF jednodušší, existuje softwarová podpora pro zpracování výpočtů hodnocení a generování všech potřebných výstupů. Jsou jasně popsaná a definovaná kritéria, subkritéria a jejich
příklady.“
Model CAF je cesta k trvalému zlepšování organizace, je to nepřetržitý proces. Uvedený
model umožňuje získat celkový přehled o nejdůležitějších předpokladech a výsledcích organizace a jejich vzájemné provázanosti. Předpoklady a výsledky pak odrážejí potřeby a očekávání

Na Veřejném fóru 2018 soutěž O šek na pět tisíc korun
Zdravé město Moravská Třebová vyhlašuje soutěž o finanční podporu ve výši 5.000 Kč z rozpočtu Projektu Zdravé město MA 21. Do soutěže
se může přihlásit každý, kdo zorganizuje akci
pro veřejnost (děti, dospělí), která bude v souladu s principy Projektu Zdravé město a míst-

Žijeme s vodou

„Principem všech věcí je voda, z vody je vše a do vody se vrací“ Thalés z Milétu
Je naší neoddělitelnou součástí, je s námi každý
den a v každém okamžiku, to ona dává podobu
prostředí, ve kterém žijeme, na ní především závisí kvalita našeho života. Těžko bychom hledali činnost nebo oblast života, která s ní nějakým
způsobem nesouvisí. Prostě žijeme s vodou. Ve
víru všedních dní ji však přestáváme vnímat
jako něco výjimečného a běžně o ní nepřemýšlíme. Zvykli jsme si na její dostupnost a problematika nedostatku pitné vody se nám zdála
vzdálená. V důsledku nepříliš šťastných zásahů
člověka do životního prostředí však došlo k narušení některých přirozených procesů probíhajících v přírodě. Jedním z nich je nám všem dobře
známý koloběh vody. Původní scénář, který vytvořila příroda pro dešťovou vodu po dopadu na
zem, byl nepochybně důmyslný. Pamatujete ještě? Vsakování do podzemních vod, odtok povrchové vody, odpařování a tvoření nových srážek
– jednoduché a vyvážené. Člověk však do dobře
fungujícího schématu vnesl nové prvky. Zvýšil
rozsah nepropustných ploch v důsledku rozšiřující se zástavby, ale i nevhodného hospodaření na
zemědělské i lesní půdě, urychlil odtok dešťových vod z lokalit, ale i z krajiny (regulace toků,
meliorace), přestal dbát o dostatek vodních prvků
a trvalé vegetace v krajině. V neposlední řadě pak
zatížil životní prostředí a tudíž i vodu množstvím
znečišťujících látek.
V minulých letech asi každý z nás zaznamenal, že je něco jinak. Prostřednictvím médií se
k nám dostávají kusé informace o snižování
hladin zdrojů podzemní vody, zákazech odběru
vody z toků, či zákazech napouštění bazénů z veřejných vodovodů v obdobích sucha, informace
o nálezech pesticidů v pitné vodě nebo zbytků
farmaceutik a dalších chemických látek ve vodě
odpadní. Pomalu se vytrácí představy o křišťálově čisté vodě, kterou můžeme neomezeně čerpat
z dostupných zdrojů, která nám prakticky sama
přiteče až domů a po použití se jednoduše vyčistí
a bez jakýchkoliv následků vrátí zpět do příro-

zainteresovaných stran (občané, firmy, politici,
zaměstnanci, společnost, partneři ad.). „Proces
sebehodnocení a jeho výsledky slouží jako zdroj
informací o silných a slabých stránkách úřadu. Na
základě sebehodnotící zprávy bude vytvořen akční
plán trvalého zlepšování úřadu, který se bude zabývat slabými stránkami úřadu a za podpory tzv.
PDCA cyklu (v překladu: Plánuj, Proveď, Ověř,
Jednej) a zadáním konkrétních úkolů bude tato
slabá místa zlepšovat,“ uvedl Šafařík.
Díky metodě CAF může vedení úřadu zapojit zaměstnance do procesu trvalého zlepšování a dostat
do jejich povědomí vedle metod kvality i nástroje
řízení, které jsou na úřadě využívány (procesní,
projektové a finanční řízení, řízení lidských zdrojů
a komunikační strategie ad.). Pavlína Horáčková

dy. Ať už jste lidé zvídaví nebo ryze pragmatičtí, zcela jistě vás někdy napadne: „Jak je vlastně
zabezpečeno zásobování našeho města pitnou
vodou? Kde získáme informace o naší vodě? Co
nám přinesla dostavba kanalizace a modernizace
městské čistírny odpadních vod?“
V letošním roce jsme pro vás připravili sérii
článků, ve kterých vás chceme seznámit s celým
systémem hospodaření s vodou v našich podmínkách, vodním zdrojem počínaje a čistírnou
odpadních vod konče. Jak časem poznáte, náš
vztah k vodě není ani zdaleka neosobní. Postarat
se o kvalitu vody jak před jejím použitím, tak po
jejím použití, 365 dní v roce, 24 hodin denně, to
je naše práce. Prostě žijeme s vodou, mnozí z nás
již dlouhou řadu let. Právě znalosti a zkušenosti vycházející z každodenní praxe nám umožňují předložit vám ucelené a relevantní informace
o vodě v naší lokalitě, a tím vytvářet podmínky pro snadnější orientaci v problematice vody
v širších souvislostech. Na pochopení a osvojení základních principů zodpovědného přístupu
k hospodaření s vodou na všech úrovních závisí
to, v jakém prostředí a jakým způsobem budeme žít my i další generace. Toto rozsáhlé téma
bychom jen stěží mohli prezentovat pouze na
stránkách zpravodaje, z tohoto důvodu budeme
další informace, související odkazy a zajímavosti zveřejňovat na webu: www.vhos.cz, konkrétně
v sekci Žijeme s vodou. Další prostor pro dotazy
a diskuzi vytvoříme v rámci připravovaných exkurzí na čistírně odpadních vod a neformálních
setkáních v prostředí Laskavárny. Vaše náměty na konkrétní témata, která vás zajímají, nám
můžete zasílat na e-mail: l.capova@vhos.cz. My
je buď zapracujeme do připravovaných článků,
nebo se jim budeme věnovat při osobních setkáních. Zájemci o exkurzi se mohou od dnešního
dne hlásit na uvedené e-mailové adrese nebo tel.
č. 461 357 141. Termíny exkurzí budou záviset
na zájmu veřejnosti a budete o nich s předstihem
informováni.
B. Kolaříková, VHOS, a. s.

ní Agenda 21 a v souladu
s udržitelným rozvojem.
Přihlášky se přijímají do
17. 1. 2018 na e-mailové
adrese: lliskova@mtrebova.cz. Přihlášené projekty
autoři krátce představí na Veřejném fóru 2018.
Všichni přítomní dostanou možnost svým hlasem podpořit vybranou aktivitu. Šek obdrží projekt, který získá nejvyšší počet hlasů.
Ludmila Lišková, koordinátorka Projektu
Zdravé město a místní Agenda 21

Moravské Třebové - 2018
Pokud máte zájem o prezentaci kontaktujte
vydavatele na email: chasmt@iex.cz, nebo
tel.: 461 318 482, 605 345 344.

Soutěžte s TIC
Turistické informační centrum Moravská Třebová vyhlašuje soutěž. Tipněte si, kolik německých
turistů zavítalo do našeho informačního centra
v roce 2017 a vyhrajte. Abyste to neměli tak těžké,
dáme vám samozřejmě malou nápovědu. V roce
2017 nás navštívilo více než 13 tisíc turistů, z toho
zahraničních bylo téměř 400. I když se počet zahraničních návštěvníků snížil, pořád vítáme nejvíce těch německých. A s tím souvisí již zmíněná
soutěž. Vaše tipy nám můžete sdělit prostřednictvím e- mailu: icentrum@mtrebova.cz nebo osobně v informačním centru. Nezapomeňte napsat
počet německých turistů, vaše jméno a kontakt na
vás. Vítěze se dozvíte v dalším vydání zpravodaje. Soutěž probíhá od 2. do 15. 1. 2018. Ze všech
účastníků vybereme tři nejbližší tipy a odměníme
propagačními a dárkovými předměty města. Těšíme se na vaši účast a přejeme hodně štěstí.
Krásný začátek nového roku a pevné zdraví přeje TIC

MUDr. Petra Neužilová

15.-19. ledna 2018 dovolená
V ordinaci zástup pouze pro akutní stavy
Vzhledem k dovolené ordinujeme i druhý
pátek v měsíci, tj. 12. ledna 2018
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samosprávného celku“. V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím
redakční rady vyhrazena strana 4.

Vážení srdcem
Třebováci,
vstoupili jsme do nového roku
2018, který bude opět rokem
volebním. Přáli bychom celému
městu pozitivní přístup, méně
svárů a stížností, více osobní angažovanosti všech, kteří zde žijeme a chceme i nadále žít
se svými nejbližšími. I tento rok budeme hájit zájmy vás
Třebováků, i nadále se nebudeme bát vyslovit opačný názor, ale zároveň podpořit každou myšlenku, která bude
mít smysl a pozitivní dopad pro občany a celé město.
Za Sdružení nestraníků - Srdcem Třebováci,
Daniela Maixnerová (Blahová) a Tomáš Kolkop

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Sušice
Sbor dobrovolných hasičů Sušice děkuje městu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci na činnost mládeže,
pořádání akcí a provozování hasičského sportu. Dále
byly tyto prostředky využity k pronájmu tělocvičny
a bazénu, kde se děti připravují na celoroční účast na
soutěžích v požárním sportu. Podpory města si velmi
vážíme a věříme, že i v dalších letech nás město bude
podporovat. Všem přejeme do nového roku hodně zdraví, dobrých pracovních i sportovních výsledků.
Věra Charvátová, jednatel SDH Sušice
Fermáta
V letošním roce jsme absolvovali několik koncertů.
Kromě přispění v rámci akcí k 760 letům našeho města,
či zpívání v Laskavárně v rámci oslav výročí otevření,
stojí za zmínku kvalitně obsazený festival pěveckých
sborů v Cholticích, jehož se Fermáta pravidelně zúčastňuje a také Moravskotřebovské arkády. Pro zkvalitnění
přípravy jsme dvakrát absolvovali soustředění v Čenkovicích. Zde jsme také pokaždé vystupovali v místním
kostele. Naposledy stojí za zmínku i společný projekt
s jevíčským sborem Cantilo, s nímž jsme měli řadu vystoupení v průběhu prosince 2017, například ve Velkých
Opatovicích, v Moravské Třebové, Jevíčku a také tradičně v Boršově. Chceme tímto krátkým příspěvkem vyjádřit naše poděkování za přízeň a finanční podporu ze strany našeho města. Za celoroční obětavé a profesionální
vedení sboru bychom rádi také poděkovali naší sbormistryni Petře Burdové.
Za pěvecký sbor Fermáta
Jaroslav Jarůšek a Miroslav Landa
Bílá pastelka
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SONS ČR Česká Třebová, touto cestou děkuje studentům Gymnázia Moravská Třebová za aktivní pomoc při
sbírce Bílá pastelka, která se konala 11. října 2017. Ve
vašem městě se studentům podařilo prodat pastelky za
3.948 Kč. Celkový výtěžek sbírky ve všech krajích ČR
činil 2.760.152 Kč. Děkujeme všem příznivcům, kteří
nás podpořili zakoupením bílé pastelky, která symbolizuje zrakové postižení.
Přejeme všem čtenářům hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.
SONS ČR, z.s., Česká Třebová

Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2018. Letošní
rok bude rozhodujícím pro budoucí rozvoj
našeho státu i našeho města. Hned v lednu proběhne volba prezidenta a v říjnu nás
čekají pravidelné komunální volby do zastupitelstva města. U voleb do parlamentu
jste nám projevili Vaši náklonnost, které si
velmi vážíme a děkujeme Vám. Věříme, že
naši odvedenou práci oceníte a podpoříte
nás i letos.
V předchozích letech jsme mimo politickou práci pořádali i celou řadu společenských událostí, na kterých jsem se s Vámi rád
potkával. Letošní rok bude v tomto směru opět velmi pestrý. Na
první akci se můžete těšit už v březnu, kdy proběhne tradiční
ples našeho hnutí ANO v sále Na Písku. Závěrem léta nás čeká,
rodinami s dětmi oblíbené, Loučení s prázdninami. Během roku
přibudou další podobné zábavné akce.
Dovolte mi, abych Vám do roku 2018 popřál především pevné
zdraví, hodně štěstí, rodinnou pohodu a úspěchy v osobním
i profesním životě.
Miroslav Jurenka
Předseda MO
www.trebova.anosvitavsko.cz

70. LIDOVÝ PLES
sobota 3. února 2018
DŮM ARMÁDY „NA PÍSKU“

Začátek ve 20:00

*

Vstupné 100 Kč *

hudba DOMINO
předtančení

Předprodej vstupenek od 16. ledna v Turistickém informačním centru, nám. T. G. Masaryka 33

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

Chodníkový rok

Vždycky, když končí rok, nastává příležitost zamyslet se nad tím, co nám přinesl.
Z hlediska občana Moravské Třebové se
dostávají do hledáčku zpravidla ty záležitosti, které jsou nejvíc viditelné a citelné.
A z mého pohledu bych rok 2017 nazval
Rokem chodníkovým. Došlo na opravu
a doplnění chodníků tam, kde nás to citelně
zlobilo. Namátkou: na ulicích Dr. Janského, Míru a zvláště pak na Dukelské ulici,
kde byla konečně opravena ta nejhorší část
chodníku ve středu ulice. Zaslouží si to pochvalu. I když jsem za tu opravu bojoval už
mnoho let předtím, bezúspěšně. Zvláště je
ale třeba zmínit nové chodníky na ulici Karla Čapka, kde navíc vznikla nová stání pro
auta a - jako naprostá novinka - i ostrůvky
okrasné zeleně. A pak Sušice - mají tu nyní
zcela nový chodník po celé délce předměstí
i s osvětlením, a to je úspěch hodný obdivu.
Bylo to již potřeba. K tomu přidejme ještě cyklopruh, jakkoliv kritizovaný, na části
Svitavské ulice, a rovněž nově budovanou
komunikaci pro pěší a cyklisty od Třebůvky k průmyslové zóně v Linharticích. To
vše dohromady dělá radost nám, kteří se
pohybujeme pěšky nebo kolmo. Můžeme
doufat, že tento trend vedení města udrží
i nadále? Zajisté je mnoho dalších míst, kde
je potřeba obnovit chodníky, po desetiletích
už zdevastované, nebo doplnit tam, kde vůbec nejsou. Například na ulici Lanškrounská (u centra) a na Olomoucké aj. A také
vybudovat nové, např. v Udánkách, na Nádražní ulici atd.
J. Strouhal

Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Vážení spoluobčané - pozor na podvodníky!
Chtěl bych Vás upozornit na podvodníky vydávající se za postižené. Tito lidé se neštítí využít
hendikepu jiných a vydávají se převážně za sluchově postižené. Pohybují se většinou na parkovištích u obchodních domů a snaží se zneužít soucitu ostatních k vlastnímu obohacení. Mají u sebe
jakýsi „úřední papír“, na který si zapíší peněžní
dary od občanů a tímto způsobem se snaží vylákat peníze i od ostatních občanů. V případě, že vás
někdo takový osloví a vy máte podezření, že se
jedná o podvodníky, neváhejte kontaktovat hlídku
MP Mor. Třebová, která tyto osoby prověří a zjistí,
zda se jedná skutečně o charitativní činnost pro ty
méně šťastné, nebo o podvodníky. Telefonní kontakt na hlídku MP Mor. Třebová je 604 611 973.
Nyní konkrétní případ
V pozdních odpoledních hodinách přijala hlídka MP tel. oznámení od všímavého spoluobčana
o tom, že na náměstí TGM se pohybují dvě ženy
středního věku, které předstírají hluchotu a žádají
od lidí charitativní příspěvky. Podle popisu, který
oznamovatel uvedl, provedla hlídka městské policie kontrolu centra města, kde v ul. ČSA spatřila
ženy odpovídající popisu. Ve chvíli, kdy je hlídka
chtěla zkontrolovat, se ženy daly se na útěk. Hlídka se rozdělila, jeden ze strážníků ženám nadjel
a přehradil cestu služebním vozem, zatímco druhý
strážník pronásledoval ženy pěšky. Na nám. TGM
hlídka obě ženy dostihla a za pomocí svých zákonných oprávnění ženy zastavila a ztotožnila. Při
tomto bylo zjištěno, že se jedná o ženy cizí státní
příslušnosti a jedna z nich je v celostátním pátrání.

Obě ženy byly následně hlídkou městské policie
předány Policii ČR k dalším úkonům.
Za minulé období přijala Městská policie Moravská Třebová celkem 85 oznámení.
Operátorem MKDS bylo zjištěno, že před radnicí
na nám. TGM dvě osoby stahují ze stožáru vlajku
ČR a následně si ji odnášejí pryč. Hlídka MP tyto
osoby zastavila u výjezdu z náměstí i s odcizenou
vlajkou. Za toto své protiprávní chování byly osoby vyřešeny v příkazním řízení na místě.
Hlídka městské policie přijala telefonické oznámení, že v budově bývalé dětské nemocnice si zřejmě
dělají ohýnek bezdomovci. Po příjezdu na místo
hlídka MP u budovy zjistila dvě osoby, které měly
na zemi rozdělaný malý oheň. Oheň hlídka MP
uhasila, osoby poučila o zákazu vstupu na staveniště a vykázala je mimo objekt.
Hlídka městské policie přijala telefonické oznámení od obsluhy z jednoho z místních barů, že do
baru přišla již podnapilá žena, která zde upadla na
zem a nyní je v bezvládném stavu. Hlídka vyjela na
místo, kde byla zjištěna žena pod vlivem alkoholu,
bezvládně ležící na zemi u baru. Žena byla při vědomí, ale nebyla schopna s hlídkou komunikovat.
Vzhledem k jejímu stavu stavu byla na místo přivolána RZS, do jejího příjezdu hlídka ženu kontrolovala, zda nejsou ohroženy její životní funkce. Po
příjezdu RZS byla žena předána osádce vozu, která
si ji převzala k dalšímu ošetření. Jelikož se podařilo ženu stabilizovat a nebyla ohrožena na zdraví,
byla po ošetření předána svým rodinným příslušníkům, kteří si ji následně odvedli domů.
Radovan Zobač, velitel městské policie

ZŠ A MŠ STARÉ MĚSTO a HASIČI STARÉ MĚSTO
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

SPOLEČENSKÝ
PLES
V SOBOTU 27.1.2018 VE 20,00 HODIN
V SOKOLOVNĚ VE STARÉM MĚSTĚ

Město Jevíčko Vás zve na

Městský ples
xII.

9. 2. 2018 od 20 hodin
v sále hotelu Morava

K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA
EPICENTRUM JEVÍČKO

Účinkují kapely:

Akcent Blansko
Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko
Předtančení mažoretek Amorion,
tanečního oboru ZUŠ Jevíčko
a závodního tanečního páru Taneční školy
Dany Hubené z Prostějova

Atraktivní výhry v malé a velké soutěži o ceny !

Předprodej vstupenek u pí. ředitelky Mgr. Martiny Kuncové
(tel.739 420 728) od 8.1.2018
8.1.2018 po 18. hodině
vstupenka + místenka 100 Kč

Vstupné:
- předprodej: 100 Kč vstupenka, 10 Kč místenka
- prodej na místě: 130 Kč bez místenky

Předprodej vstupenek od 15. ledna 2018 v TIC Jevíčko

www.jevicko.cz , tel. kontakt TIC Jevíčko: 461 542 812
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme ve středu 3. 1. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 3. 1. 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

Městské kino
8. 1. pondělí

Velká hra /USA/ 2D

Hvězdně obsazený film, který vypráví příběh Molly
Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu
stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku
nejen z řad hollywoodských hereckých es, ale i prominentů mafie.
Režie: Aaron Sordin
Hrají: J. Chastain, I. Elba, K. Costner a další
19:00, vstupné: 120 Kč, (140 min.), české titulky,
nevhodné do 15 let

10. 1. středa

Špindl

/ČR/ 2D

Jak to dopadne, když se tři sestry vydají do Špindlu
za romantickým dobrodružstvím s vidinou nalezení

kotel s hříšnou duší. A bylo zle…
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, O. Navrátil, D. Gránský a další
15:00, vstupné: 130 Kč, (101 min.)

20. 1. sobota

Čertoviny /ČR/ 2D

Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Prostě blázinec. Toho využili dva mladí čerti, kteří ještě více
překáželi, až jeden zakopl a druhý spadl a povalili
kotel s hříšnou duší. A bylo zle…
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, O. Navrátil, D. Gránský a další
17:00, vstupné: 130 Kč, (101 min.)

20. 1. sobota

Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci /ČR/ 2D

Komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak
… i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to
prostě nesmíte vzdát!
Režie: Filip Renč
Hrají: K. Issová, L. Vlasáková, J. Dvořák, P. Kříž,
M. Kraus a další
19:00, vstupné: 130 Kč, (83 min.)

Zmenšování /USA/ 2D

Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se
to rozhodne risknout a nečekaně tím nastartuje své
největší životní dobrodružství.
Režie: Alexander Payne
Hrají: M. Damon, Ch. Waltz a další
19:00, vstupné: 120 Kč, (135 min.), české titulky

20. 1. sobota

Čertoviny /ČR/ 2D

Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Prostě blázinec. Toho využili dva mladí čerti, kteří ještě více
překáželi, až jeden zakopl a druhý spadl a povalili

Kulturní centrum
Divadlo
15. 1. pondělí

Můžu k tobě?

Situační komedie, jejíž děj se odehrává na dvou odlišných místech. V psychiatrické ordinaci doktora
Flojda a v místním bistru, které slouží jako její čekárna. S humorem a ironií řeší zamotané mezilidské
vztahy a civilizační problémy, které naši předci vůbec neznali. Pomoc zde postupně hledají politik trpící stihomamem, promiskuitní nymfomanka, bývalý
vrcholový hokejista, nedávný vítěz reality show, modelka a dealerka kreditních karet. Pomůže pacientům
odborník na lidskou duši nebo upovídaná majitelka
bistra se školou života? Uvádí divadlo Artur Praha.
Hrají: Miroslav Šimůnek, Pavlína Mourková, Kristýna Podzimková, Eva Decastelo, Bořek Slezáček,
Lucie Linhartová, Jindřich Kriegel a další.
19:00, kinosál muzea, vstupné: 250 Kč, vstupenky jsou v prodeji od 4. 12. 2017

Zábava a tanec
26. 1. pátek

toho pravého? Ať už to dopadne jakkoliv, diváka zasype lavina komických situací a trapasů.
Režie: Milan Cieslar
Hrají: A. Polívková, D. Gránský, J. Kohák, M. Vašut, L. Pavlásek a další
19:00, vstupné: 120 Kč, (98 min.)

17. 1. středa

pověď. Vlak uhání, tajemný vládce hry sleduje každý jeho krok a vzdálenost do cílové stanice se krátí.
Během té cesty si sáhne na samotné dno.
Režie: Jaume Collet-Serra
Hrají: L. Neeson, V. Farmiga, P. Wilson, S. Neil a další
19:00, vstupné: 110 Kč, české titulky

Městský bál – 13. ročník

22. 1. pondělí

Ztracen v džungli /USA/ 2D

Součástí programu bude slavností předtančení – Mažoretky Střípky, soutěž o ceny a raut.
K tanci a poslechu hraje kapela EPICENTRUM Jevíčko.
20:00, dvorana muzea, vstupenka + místenka 150 Kč, předprodej zahajujeme v pondělí
22. 1. 2018

Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. Strhující dobrodružný film a téměř neuvěřitelný příběh vůle a boje
o přežití podle skutečné události.
Režie: Greg McLean
Hrají: D. Radcliffe, T. Kretschmann a další
19:00, vstupné: 110 Kč, (115 min.), české titulky

Zábavný pořad
30. 1. úterý

24. 1. středa

herec, moderátor, konferenciér, klavírista
Do povědomí českých diváků se dostal hlavně účinkováním v seriálu Rodinná pouta v televizi TV Prima, který byl později přejmenován na Velmi křehké
vztahy. Později začal vystupovat jako moderátor
v pořadu TV Prima Hádej, kdo jsem. Zpívá a hraje
v kapele Lokomotiva, s níž dříve vystupoval v pořadu Miloslava Šimka a Zuzany Bubílkové Politické
harašení aneb S politiky stále netančíme, který vysílala TV Nova. V hudbě má rád žánr rokenrolu. Na
jaře 2016 byl jedním ze soutěžících v úspěšné hudebně zábavné show TV Nova Tvoje tvář má známý hlas. Začínal s hrou na klavír již v útlém věku
a tentokrát usedne za piáno ve dvoraně muzea. Dále
zazní úsměvné příběhy nejen z natáčení a také rád
odpoví na všechny všetečné dotazy.
19:00, dvorana muzea, vstupné: 100 Kč, předprodej zahajujeme 3. 1. 2018 v 16 hodin

Kolo zázraků

/USA/ 2D

Dramatický příběh vášně, násilí a zrady s nejlepšími herci současnosti.
Režie: Woody Allen
Hrají: K. Winslet, J. Timberlake, J. Belushi a další
Vstupné: 100 Kč, (106 min.), nevhodný pro děti
do 12 let, české titulky

29. 1. pondělí

Cizinec ve vlaku /USA/ 2D

Každý den L. Neeson jezdí do práce vlakem. Vede
klidný a spokojený život. Ovšem dnešní den bude
jiný. Zaplete se totiž do zvláštní a smrtící hry. Musí
ve vlaku najít někoho, kdo tam nepatří. Když neuspěje, přijde o rodinu a odmítnutí se nebere jako od-

Rock’n’rollový večírek
s Petrem Vondráčkem

Kultura
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Městské muzeum

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

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 Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Ohlednutí s múzami
Rok 2017 byl výzvou. 760 let města se slaví jen
jednou a tak bylo potřeba připravit důstojnou
programovou skladbu kulturních akcí. Hned na
začátku roku se povedlo nastartovat přednáškové setkávání s významnými rodáky. Významné
ženy a mužové, narození v Moravské Třebové nebo s městem velmi blízce spjatí, mluvili
o svých cestách po planetě. A nejen to. Vyjadřovali často i svůj postoj k světu jako celku, k dění
u nás doma i v zahraničí. S výjimkou prosince,
kdy se přednáška nekonala, proběhla ve všech
měsících jedna akce tohoto střihu. Lidem přednášeli například Vladan Kolář, Petr Koblovský,
Radko Martínek, Karel Navrátil nebo Magdaléna Carter Bazalová. Podobným přednáškovým
cyklem se honosilo i muzeum, kde se přednášející soustředili na historii města, na jeho okolí,
a to z mnoha úhlů pohledu - od přírodovědného
nebo archeologického po kronikářský. Jaro přineslo novinky v podobě nového formátu akce na
náměstí nazvané Hedvábení a během stejného
víkendu zahájení Fotofestivalu Rudolfa Zukala,
který se poprvé v tomto roce nazval podle svého
zakladatele. A byl vydařený. Výtvarné výstavy
plnily prostory muzea i zámku ve všemožných
kombinacích - od 3D projekcí po klasickou malbu.
V roce 2017, se podobně jako v roce 2008, podařilo realizovat výstavu k historii našeho města
v Praze, tentokrát ve Výstavní síni Senátu ČR ve
Valdštejnském paláci. Postava Ladislava Velena
ze Žerotína byla „vyvezena“ do metropole, aby
připoměla slávu renesanční Moravské Třebové, tragické dějinné obraty, které ovlivnily naši

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
a CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
vás srdečně zvou na:

historii jak na úrovni království tak i lokálně běžným lidem své doby. Prázdninové období
se neslo ve znamení častějších akcí na zámku,
koncerty a divadelní představení doplňovaly
portfolio běžného kulturního léta. Na tradičním
folk a country festivalu Moravskotřebovský
bramborák vystoupil Ivan Mládek a jeho Banjo
band. Srpen vyvrcholil oslavami 760 let města
na náměstí, a protože počasí přálo měrou vrchovatou, zůstavají silné vzpomínky na tropické
podvečery a noci naplněné hudbou populárních
interpretů. Podzim začal Holzmeisterfestem za
muzeem spojeným s oslavami 15. výročí Technických služeb města Moravská Třebová, pokračoval v přípravě a finální realizaci městské naučné stezky Dějiny školství v Moravské Třebové
a odhalením busty Ladislava Velena ze Žerotína
na nádvoří zámku. K této akci byly raženy pamětní mince, v koncertním sále ZUŠ přednášeli
odborníci na období renesance v našem městě,
proběhl koncert historické hudby. A i výstava
z Prahy byla přenesena na krátkou dobu na moravskotřebovský zámek. Advent roku 2017 byl
naplněn koncerty, filmovými a divadelními
představeními, obnoveným výtvarným salonem
Moravskotřebovska a vše zakončil silvestrovský
ohňostroj. Po něm zůstala řada barevných mžitek před očima a procvičený sluch, ale co zůstalo
po roce 2017?
Do roku 2018 vstupují Kulturní služby města
Moravská Třebová s několika projekty, které
vznikly právě v roce 760 let města. Nechte se
překvapit, co nového zažijete na zámku, jak se
změní například Dny slovenské kultury a s co
v souvislosti s tím přinese
městu jubileum 1918–2018.
Děkuji všem občanům města,
kteří chodili celý rok za kulturou, děkuji zaměstnancům
Kulturních služeb města Moravská Třebová, což znamená i pracovníkům městského
muzea a zámku za rok velmi
intezívní práce. Přeji do nového roku všem zájemcům
o kulturní vyžití, aby si vybrali z chystaných akcí to svoje
a městu k 761 narozeninám
rozhojnění věhlasu a pocitu
sounáležitosti lidí s místem,
kde žijí.
František Žáček

Vystoupí:
VERNUM ENSEMBLE 2013
- A. Dvořák - Mše D-dur
Mezzosoprán - Lucie Mičková
klavírní spolupráce - Marie Horáčková
host - Marianna Pillárová
Kdy:
7. 1. 2018 v 15:00 hod.
Kde:
Klášterní kostel sv. Josefa
v Moravské Třebové
Vstupné dobrovolné

1RYRURÿQt9ê352'(-%$58 – Dj Maty
12.1. 5HG%XOO9iPGiYiNŐtGOD – Dj J.M.X.
6.1.

%2å.296.ê0(-'$1– Dj Slepi
19.1. $IWHU3DUW\ – Dj Maty
20.1. 5(752YHÿHU– Dj J.M.X.
13.1.

KONCERT KAPELY

26.1.

'8./$92=291$

$)7(53$57<
SRVNRQÿHQt

27.1.

KRVWp

– Dj Maty

6HPWH[;;/3DUW\– Dj T-Maxx
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Okénko ZUŠ
Kalendářní rok byl v Základní umělecké
škole Moravská Třebová uzavřen řadou
rozmanitých akcí. Namátkou vzpomeňme
na vystoupení v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Mikulášský a Vánoční podvečer s múzami
a nadílkou, vánoční vystoupení v Základní
škole Třebařov nebo Vánoční párty v hudební nauce se spoustou hudebních her,
soutěží a koled s doprovodem nástrojů.
13. a 14. prosince proběhly Vánoční večery,
na jejichž náročné realizaci se dlouhodobě
podíleli žáci a učitelé hudebního, tanečního, literárně dramatického i výtvarného
oboru. Jedinečná atmosféra byla pro všechny jistě krásným zážitkem. Velké poděkování patří všem účinkujícím žákům a pedagogům a veřejnosti za hojnou účast, které si
velmi vážíme.
V průběhu úvodního měsíce roku přijměte
srdečné pozvání na Podvečery s múzami,
které proběhnou v termínech 18. a 25. ledna, a to vždy od 17:30 hod. v Komorním
sále ZUŠ. 22. ledna od 16:15 do 17:15 hod.
proběhne Ukázková hodina přípravného
ročníku tanečního oboru pro veřejnost. Rodiče mohou zhlédnout, jak se s dětmi pracuje, a sami se budou moci do pohybových
aktivit s dětmi zapojit. Na ukázkové hodině jsou vítáni jak rodiče žáků, tak i široká veřejnost.
ZUŠ Moravská Třebová

Různé

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Život renesančního šlechtice
Renesanční šlechtic, zvláště když byl tak bohatý jako Ladislav Velen ze Žerotína, pán Moravské Třebové v letech 1589-1621, se obklopoval
velkým množstvím nejrůznějších předmětů s vysokou užitnou, ale i uměleckou hodnotou. Dnes
se nám toho bohužel z původního vybavení moravskotřebovského zámku mnoho nedochovalo.
Žerotínův majetek propadl roku 1622 konfiskaci
a jednotlivé předměty se roztrousily po mnoha lokalitách v řadě zemí. Exponáty, které jsme použili
na výstavu v Praze, odpovídají předmětům, které
Ladislav Velen ze Žerotína užíval. Nechával si je
vyrábět na svém panství, či nakupoval v zahraničí,
čímž jsme návštěvníkům nabídli autentický obraz
ze života renesančního šlechtice. Ladislav Velen
ze Žerotína tak byl zcela určitě majitelem mnoha
novokřtěneckých fajánsí, které pro něj vyráběla
dílna na jeho panství ve Staré Břeclavi. Albarello je nádoba pro uchovávání léčebných mastí,
má typický vejčitý tvar, vyhnutý a zesílený okraj
a dno odsazeno patkou. Nejen v Praze, ale také
v Moravské Třebové jste mohli vidět exemplář ze
sbírek Vlastivědného muzea Šumperk. Tekutiny
se uchovávaly ve džbáncích, jeden krásný označený letopočtem 1618 nám zapůjčila Moravská
galerie v Brně. Měl oboustrannou glazuru, dekor
v modré, žluté a zelené barvě, manganové kontury
a doplňky. Sortiment fajánsí zahrnuje ještě řadu
další tvarů, ať už jsou to talíře a podnosy s proře-

závanými stěnami, soudky, lavaba a další. K jídlu
se užívaly zdobené příbory. Vybavení pokojů, které užíval Ladislav Velen ze Žerotína v Moravské
Třebové, tvořil krásně zdobený nábytek, obrazy
a sošky. K dosažení konkrétní představy bude nejlépe vypravit se hned v dubnu do inovované zámecké expozice Poklady Moravské Třebové. Do
majetku Žerotínova patřila i rozsáhlá knihovna.
Jak asi knihy v té době vypadaly, jsme dokumentovali na vybraných svazcích z knihovny kláštera
řádu menších bratří v Moravské Třebové.
Typický šlechtic té doby byl i štědrým donátorem.
Na naší výstavě to doložila kopie zvonu z původně českobratrského kostela v Zábřehu na Moravě,
dnes zasvěceného sv. Barboře. Roku 1614 tomuto
kostelu Ladislav Velen ze Žerotína s manželkou
Bohunkou z Kunovic věnoval 2 zvony. Do našich
časů se dochoval jen jeden. Žerotínovi byly dedikovány i četné knihy a především Komenského
mapa Moravy. Z té doby pochází i velmi podrobná mapa panství Zábřeh na Moravě. Exponáty doplnily kamenné prvky uložené v lapidáriu Městského muzea v Moravské Třebové. Pocházejí ze
zámku a z měšťanských domů v Moravské Třebové a dokumentují stavební aktivity ve městě za
panství Ladislava Velena ze Žerotína. Nezbývá
než obdivovat všestrannost tohoto významného
šlechtice a majitele Moravské Třebové v dobách
největšího rozkvětu města.
Robert Jordán

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 hod. společná adorace klášterní
kostel
Příprava na křest dospělých každou středu
v 19 hod. ve františkánské klášteře, ul. Svitavská.

Master šéf Dlouhá Loučka
Ojedinělá školní akce se podařila pedagogům
Základní školy Dlouhá Loučka. Pro žáky a jejich
rodiče připravili soutěž o zdravé výživě - Master
šéf Dlouhé Loučky. Inspirací byla samozřejmě
televizní soutěž, ale v podmínkách školy byly úkoly přizpůsobené možnostem dětí. Pedagogové chtěli poutavě zprostředkovat
dětem informace o zdravé výživě
a prakticky je zapojit do vlastní přípravy. Úkolem smíšených
dvojic žák a rodič bylo připravit
zdravou a výživnou svačinku. Do
soutěže se přihlásilo 11 párů, které
byly řádně vybaveny kuchařským
oděvem, čepicí a zástěrou, některé
dvojice byly barevně sladěné a připravené k souboji již z domova.
V určitém časovém limitu si postupně žáci a potom jejich rodiče
mohli vybrat ze „Stolu hojnosti“
ty nejvhodnější potraviny pro pří-

pravu svačiny. Každý pár
se snažil vybrat si vhodné pečivo, pak připravit co nejchutnější
pomazánku a dozdobit ovocem či
zeleninou. Na správnost a přípravu pokrmů dohlížela odborná porota, která závěrem vyhodnotila
nejlepší svačinku. Posuzoval se nejen
vzhled, ale i chuť, vzájemná spolupráce rodiče
s dítětem a samozřejmě také výživová hodnota
pokrmu. Vzniklo zde mnoho originálních nápadů nejen na ozdobení, ale i na přípravu pomazánek. Závěrem byly oceněny tři nejlepší páry, ale
i ostatní soutěžící obdrželi diplom a malý dárek.
Na konci proběhla vzájemná diskuse nad pokrmy a skvělá ochutnávka připravených delikates.
Z této velmi vydařené akce všem zůstane spousta
pěkných vzpomínek, ale také malý sborník receptů a fotografií připravených pokrmů. Poděkování patří pedagogům ZŠ, kteří se s nadšením
soutěže ujali a toto krásné odpoledne připravili.
R. Keclíková, foto A. Vystavělová

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Ceník služeb v roce 2018
Roční registrační poplatky
dospělí			
120 Kč
důchodci, studenti, učni
90 Kč
děti do 14 let včetně		
50 Kč
držitelé ZTP/P		
zdarma
Půjčovní doba v roce 2018
Dospělé oddělení:
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení:
pondělí-čtvrtek: 12:00–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Studovna:
Pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
Pátek-sobota: zavřeno
Podrobnější informace na stránkách www.mkmt.cz
1.–31. 1. Výstava kreseb Moravské Třebové
Přijďte se během měsíce ledna podívat na výstavu Martina Kováříka. Výstavu si můžete prohlédnout v dospělém oddělení v otevírací době.
1.–31. 1. Velký výprodej knih
Během ledna se můžete těšit na velký výprodej
knih. Vybrat si můžete z beletrie, knih o sportu,
bydlení a zahradě. Cena je 5 Kč/kus.
1.–31. 1. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje tzv.
Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení najdete
seznam 20 témat = 20 knih, které je třeba přečíst
pro splnění výzvy. Od každého z témat je připraveno několik knih, které budeme postupně během celého roku vystavovat, abychom čtenářům
usnadnili výběr mezi množstvím knih v knihovně. Více informací v dospělém oddělení knihovny
nebo na našem webu. Leden: kniha, podle níž byl
natočen seriál, kniha od slovenského autora, kniha, která obdržela cenu Magnesia Litera.
1.–11. 1. Soutěž na leden
Každý měsíc bude probíhat soutěž o novou knihu, vstupenku a další ceny. Soutěž bude vždy
zveřejněna ve zpravodaji, na webových a facebookových stránkách knihovny. Odpověď na
danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu
knihovnaMT@seznam.cz, nebo odpovědět na
Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně v dospělém oddělení. Ze správných odpovědí následně náhodně
vybereme vítěze, kterého budeme kontaktovat.
Vítěz si poté bude moci vybrat svou výhru. Tu
je potřeba převzít osobně v knihovně v otevírací
době.
Správná odpověď na prosincovou otázku zní:
Torey Hayden a Robert Fulghum. Jelikož soutěž
končila až po uzávěrce zpravodaje, prosincového
vítěze zveřejníme až příští měsíc.
Aktuální otázka zní: Kolik oddělení má naše
knihovna?
Odpověď nám sdělte do 11. 1. Hraje se o jednu
z těchto knih: Tři měsíce Florencie (M. Carterová), Život střídá smrt (P. Prouza) a Nejbližší východ (O. Steinhauer).
15. 1. Listování: Co by můj syn měl vědět
o světě (F. Backman)
Další představení z cyklu Listování se bude konat v 17:00 hod. v sále Na Písku. Hraje: Lukáš
Hejlík. Vstupenky je již možné zakoupit v před-

prodeji v knihovně nebo na místě za 100 Kč. Akci
pořádáme ve spolupráci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany
v Moravské Třebové.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
3. 1. Tři králové
10. 1. Letadýlko
17. 1. Zimní krajina
24. 1. Sněhulák
31. 1. Sněžný muž Yetti
Začátek vždy v 14:00 hod. v dětském oddělení
MěK.
Tvoření pro nejmenší
24. 1. Sněhulák pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
Já jsem Tvůj člověk - Zvíře
Městská knihovna se připojuje k soutěži Klubu
dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků regionu východní Čechy a vyhlašuje 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, komiks, 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 zaslané práce:
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,
prosím, do knihoven ve vašem regionu.
Oblast výtvarná: namalujte, nakreslete, modelujte
oblíbené, nejkrásnější, nejnebezpečnější, vymyšlené 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.
Nezapomeňte uvést na zadní stranu: své jméno
a příjmení, datum narození, název práce, kategorie, škola. Práce z jiných krajů zasílejte, prosím,
do knihoven ve vašem regionu.
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1.–31. 1. Vánoce
Výstava výtvarných prací žáků Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy v Moravské Třebové. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
2., 16. a 30. 1. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–31. 1. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy:
O vlkovi, který vypadl z knížky. Čtení, hraní,
kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání
v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2018
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 35. ročník soutěže Mladý čtenář 2018. Jedná se o výtvarnou a literární
soutěž pro děti, žáky a studenty na téma Pověsti
Moravskotřebovska. Oblast výtvarná – malujte,
kreslete, modelujte, výtvarně tvořte na téma místní pověsti. Oblast literární – vymyslete místní pověst. Výtvarné a literární práce je třeba odevzdat
do 8. 3. 2018 v MěK. Hodnocení bude probíhat
ve 4 kategoriích: mateřské školky, I. stupeň ZŠ +
I. stupeň speciální školy, II. stupeň ZŠ + II. stupeň speciální školy + víceleté gymnázium, střední
a učňovské školy. Nezapomeňte uvést své jméno
a příjmení, název práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy. Nejlepší příspěvky vystavíme
a odměníme.
Soutěž Lovci perel
8. 1.–1. 12. 2018 probíhá 6. ročník oblíbené čtenářské soutěže Lovci perel. Hlavním cílem soutěže je motivovat děti ke čtení a rozvíjet porozumění textu. Soutěžící si v knihovně vybere knihu
označenou jako „perlorodka“. Po přečtení knihy
zodpoví otázky na pracovním listě, který obdrží
současně se zapůjčenou knihou. Ze správně zodpovězené otázky získá „skutečnou“ perlu. Pracovní list obsahuje i nepovinné otázky a za jejich vypracování obdrží soutěžící speciální knihovnické
bankovky Moriony. Na konci soutěže budou mít
všichni lovci perel možnost utratit vydělané Moriony v knihovnickém obchůdku. Nejúspěšnější
čtenáři budou odměněni. Pravidla hry a bližší informace získáte v dětském oddělení knihovny.
Výsledky 5. ročníku soutěže Lovci perel:
1. místo: Vavříková Nikola, 2. místo: Matysová
Lenka, 3. místo: Maurer Lukáš

U nás v MŠ se pořád něco děje
Od započetí nového školního roku se v I. MŠ Piaristická, odloučeném pracovišti Boršov, neustále
něco děje. Měsíce září a říjen byly ve znamení
společného seznamování se, adaptace, vyprávění
zážitků z prázdnin, poznávání nových kamarádů
v kolektivu, divadelních představení, akcí ve spolupráci s DDM Moravská Třebová (Den mobility, Den stromů), a akcí ve spolupráci s Městskou
knihovnou Ladislava z Boskovic (Laskavé čertovské dovádění, Seznámení s knihou). Listopad
jsme započali velkou akcí – Putování s lampionem. Přípravy byly velké a náročné, počasí nám
nepřálo, ale akce proběhla nad očekávání dobře.
Děti nejprve rodičům předvedly básně s halloweenskou tématikou a poté jsme všichni společně, v přítmí naší tělocvičny, rozsvítili své lampiony. Ty děti doprovázely po celém jejich putování
v okolí MŠ. Děti plnily různé úkoly, od těch méně
strašidelných, až po odvážné proplétání se pavučinami ve strašidelném lese. Jejich odvaha, nebojácnost, šikovnost a zručnost jim přinesla odmě-

nu za překonání nástrah a splnění všech úkolů.
Mimo odměn na ně v cíli čekal teplý čaj a něco
k zakousnutí. Velké poděkování patří všem, kteří
nám byli při této akci nápomocni a i přes nepřízeň počasí vydrželi na svých stanovištích. První
prosincový víkend vystoupily naše děti na Mikulášském odpoledni v Kulturním domě v Boršově, kde předvedly pásmo podzimních a zimních
básní, písní a tanců. Poté děti společně s rodiči
zhlédli divadelní představení Zvířátka a loupežníci. Celé odpoledne bylo završeno návštěvou Svaté
trojice, zpěvy tematických písní v podání pěveckého souboru Fermáta a rozsvícením vánočního
stromu. 18. prosince se děti předvedly přímo ve
„svém“ prostředí MŠ, kde vystoupily s krátkým
pásmem básní a písní. Společně s rodiči za poslechu vánočních koled vytvářeli vánoční dárečky,
které si děti odnesly domů.
Všichni zaměstnanci I. MŠ Piaristická, odloučené pracoviště Boršov, přejí krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok. Učitelky MŠ
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Počítačový úspěch v ZŠ Kostelní náměstí
Každým rokem se na konci listopadu naši žáci
z 8. a 9. třídy účastní soutěže PC_ák, kterou
organizuje SPŠE a VOŠ v Pardubicích. V letošním 23. ročníku žáci tvořili na téma Včely – život v úlu grafický návrh, prezentace
a www stránky. V kategorii prezentace 8. třída byl velmi úspěšný mezi 52 žáky Jan Kalina, který obsadil výborné 3. místo. V tomto
roce jsme se poprvé účastnili soutěže Elektronika i jinak, kde žáci sestavují z elektronických součástek zadaný projekt a naše tříčlenné družstvo ve složení Dan Bílek (8.), David
Malík (8.) a Vojtěch Bádal (9.) si poradilo
s tímto projektem nejlépe a obsadilo 1. mís-

to. Kluci se těšili ze skvělého výsledku a také
krásných cen. K jejich úspěchům jim blahopřejeme.
J. Skácelíková

Technohrátky ve Vysokém Mýtě
Ve středu 22. listopadu se zájemci z žáků z osmých tříd ZŠ Palackého zúčastnili Technohrátek
- projektu na podporu technického a odborného
vzdělávání v Pardubickém kraji. Po úvodním
přivítání v Šemberově divadle nás zástupci Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto seznámili s poskytujícími obory formou praktických ukázek a soutěží. Žáci si
vyzkoušeli poznávat zajímavé architektonické
stavby, vodní bar, geocaching, skládání obrazce

na PC ve 3D, polyfúzní svařování plastů, výrobu tácku pod hrníček a zdění pilíře. V závěrečné
soutěži škol jsme v praktických činnostech obsadili 5. místo z devíti škol a ve znalostním kvízu
1. místo, odměnou se stal chutný ovocný dort.
Žáci se vrátili nejen díky výhře plni pozitivních
dojmů a s vyjasněnou představou, co obnáší studium oborů pozemní stavitelství – architektura,
dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby,
instalatér, truhlář, zedník.
František Zeman

Půlhodinka matematiky aneb
Prvňáčci učí své rodiče
Prvňáčci na Kostelním náměstí objevují matematiku profesora Hejného a náramně se jim to
daří. Během vyučovací hodiny vystřídají několik
matematických prostředí a několik metod výuky. Děti by měla látka bavit, aby neměly čas se
nudit. Většina úloh vede děti k tvořivé činnosti.
Děti tak objevují matematiku samy a baví je to.
Na konci listopadu si rodiče prvňáčků vyzkoušeli prostředí „krokování“ a „stavby z krychlí“.
Zasedli místo dětí do lavic a jejich děti jim byly
rádci i učiteli. Na krokoměru rodiče zvládli složené příklady a při počítání se dostali i do záporných čísel. Děti je při tom pozorně hlídaly,
aby neudělali nějakou chybu. Naučily své rodiče zakreslit půdorys staveb z krychlí a zahrály

Školy
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si s nimi na závěr kostky. Radost v očích dětí
a jejich nadšení bylo tou největší odměnou pro
rodiče i pro mne. Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům, že si našli pro své děti čas a také
odvahu proniknout do tajů Hejného matematiky.
Eva Šařecová, tř. uč. prvňáčků

Společně k bezpečí
Žáci páté a šesté třídy ZŠ Kostelní náměstí byli
zařazeni do projektu Na pohodu 2017, který realizuje škola ve spolupráci se společností Společně k bezpečí. Cílem projektu je posilování
sebevědomí a sebehodnocení studentů, zvyšování školní úspěšnosti, upevňování životních
hodnot, nastavení žádoucích forem komunikace a pravidel, posílení respektu k odlišnosti a v neposlední řadě posílení zodpovědnosti za své chování. Dvoudenní říjnové výjezdy
tříd byly odborně vedeny lektorkami Martinou
Kekulovou a Martinou Grohmanovou, skutečnými profesionálkami ve svém oboru. Pro
přímou práci s žáky byly využity interaktivní
formy práce, jako například diskuse, dramatizace a sociálně psychologické aktivity. Na
další spolupráci se těší žáci a obě třídní učitelky.
Eva Pallová, Alena Purketová

ZŠ Palackého
Sázení zeleně
Ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme šli se třídou
5. C a třídní učitelkou Andreou Draesslerovou na cyklostezku sázet stromky. Kolem
desáté hodiny jsme vyšli ze školy vybaveni pracovním nářadím a dobrou náladou.
U cyklostezky nás už čekal pan Sopoušek.
Přišli jsme na Knížecí louku a dostali kůly
i stromky. Rozdělili jsme se do čtyř skupin,
holky do dvou a kluci také. Každá skupina
dostala jeden stromek osiky. Sázeli jsme za
potokem u rybníka. K práci jsme potřebovali rýče, lopaty i motyky. Vykopali jsme
veliké hluboké jámy a stromečky zasadili. Počasí nebylo moc příznivé, ale stejně
jsme si to užili.
Žákyně 5. C
Kateřina Jičínská a Barbora Hellerová
Spolupráce s DDM
Během letošního podzimu jsme se zúčastnili několika akcí, které připravili pracovníci
DDM pro žáky 1. stupně ZŠ. Naši prvňáčci
strávili Den stromů na lesní cestě do Pekla,
zde plnili různé přírodovědné úkoly, luštili
důležitou tajenku a ani si nevšimli, že se vlastně poprvé učí mimo budovu školy. Dalším
setkáním pro prvňáčky bylo tvoření z hlíny
v keramické dílně a lezení na horolezecké stěně s cinknutím na zvoneček na vrcholu. Děti
byly nadšené. Děkujeme pracovníkům DDM
za přípravu takových příjemných dopoledních zážitků a těšíme se na další.
Učitelé
Exkurze za vědou do Brna
Ve čtvrtek 30. listopadu se vypravili žáci
6. A a 8. B ZŠ Palackého do Brna. Na programu byla nejprve prohlídka Technického
muzea, ve kterém je k vidění 16 stálých expozic. V rámci prohlídky šesťáci absolvovali výukový program Protože práce šlechtí!,
díky němu nahlédli do prvorepublikových
řemeslných dílen i stylu tehdejšího života.
Osmáci se mezitím realizovali v Technické herně, kde pronikali prakticky do tajů
fyziky. Měli jsme to štěstí, že jsme zhlédli i císařskou korunu panovníka Svaté říše
římské, která byla k vidění právě do konce
listopadu. Plni zážitků jsme se pak přesunuli do zábavního vědeckého parku VIDA,
kde si žáci mohli vyzkoušet 70 interaktivních exponátů rozdělených do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk
a Mikrosvět. Celý den plný poznání jsme si
všichni zúčastnění užili. František Zeman
Čtete rádi?
Ve středu 29. 11. 2017 se na ZŠ Palackého uskutečnila čtenářská soutěž Čtete rádi?
Soutěže se zúčastnilo 17 žáků 6. a 7. ročníků. Vybrali si libovolnou knihu, a co nejlépe
se snažili přečíst ukázku s přímou řečí tak,
aby zaujala nejen porotu, v níž zasedly učitelky českého jazyka, ale i žákyně 9. třídy.
Soutěž ve škole probíhá již 13 let a slouží
ke zlepšení čtenářské gramotnosti, ale také
k získání nových čtenářů.
Umístění: 6. ročník: 1. Miroslav Klíč (6. C),
2. Natálie Vaníčková (6. A), 3. Natálie Novotná (6. B); čestné uznání: Michaela Hegerová
(6. C); 7. ročník: 1. Zuzana Dvořáková (7. B),
2. Denis Tavanti (7. A), 3. Christine Langrová
(7. B); čestné uznání: Petr Šmíd (7. B)

DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
25. 1. Švihadlový čtyřboj pro 1.-3. třídu ZŠ, v tělocvičně ZŠ ČSA Moravská Třebová od 13:30 hod.
Zimní radovánky – 2. ročník. Akce se uskuteční v případě příznivého počasí a vydatné sněhové nadílky. Více informací aktuálně na plakátech
a webu města a DDM.
Připravujeme v únoru
2. 2. Pololetní prázdniny s Majákem od 8:00 do
15:30 hod. v DDM. Zábavný a kreativní program.
Strava – 2x svačina, oběd, pitný režim. Přihlášky
telefonicky v DDM do 26. 1. Cena 150 Kč. Leták
s přihláškou a bližšími informacemi ke stažení na
webu nebo v DDM, Z. Tauerová
17. 2. Masopustní karneval od 14:00 do
16:00 hod. ve dvoraně muzea.
Poděkování: Děkujeme základním školám v Kunčině, Třebařově a veřejnosti,
kteří svojí účastí v materiální sbírce podpořili záchrannou stanici a psí útulek ve
Vendolí.
V pátek 1. 12. se nejmladší děti ze zájmového kroužku lezení na umělé stěně vydaly na tradiční Cestu za jmelím. I když se
jedná o tradici, kterou vedoucí z DDM započali před více jak patnácti lety, malí ho-

rolezci absolvovali tuto cestu poprvé. Nevěděli, co
je čeká a nemine a někteří si lámali hlavu na tím,
zda dokáží vylézt na strom apod. Nic takového je
samozřejmě nečekalo a obavy se po krátké chvíli
rozplynuly. Cesta začínala v DDM a pokračovala
směrem k Peklu a Pastvisku. Děti cestou hledaly
bonbóny ve sněhu a také stavěly sněhuláka, i když
tento úkol nebyl vůbec jednoduchý. Zima o sobě
teprve začínala dávat vědět a sněhová nadílka byla
velice skromná. I tak dělala dětem radost, stejně
jako sluníčko, které celou dobu krásně svítilo.
V lese pak děti koukaly, jak jejich zkušený vedoucí leze po laně na strom pomocí jumarování a už

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
pondělí: 8:30–12:00 mateřské centrum
9:30–10:30 cvičení MIMI a MAMI
(pro děti 1,5–3 roky)
	18:00–19:00 zdravotní cvičení pro ženy

úterý:
středa:

8:30–12:00 mateřské centrum
8:30–12:00 mateřské centrum
13:00–17:30 mateřské centrum
Odpolední provoz pouze po předchozí telef. domluvě.
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vědí, proč se tuto metodu učí v kroužku také, a jak
se dá využít. Jmelí společnými silami všichni dali
do pytle a vydali se na zpáteční cestu. I když bylo
odpoledne krásně slunné a počasí se vydařilo, děti
se na teplý čaj v DDM těšily, stejně jako na chvíli, kdy obdarují své rodiče jmelím, které pomohly
nasbírat a donést. Jmelí prý do domu přináší štěstí,
odvahu a lásku a my věříme, že tomu tak bude
nejen v rodinách našich malých horolezců.
Vedoucí zájmového kroužku lezení na umělé stěně

Advent v I. ZŠ
Předvánoční čas plný očekávání a těšení se na Ježíška jsme vyplnili několika zajímavými akcemi.
Hned tou první byl příchod Mikuláše, anděla a čertů mezi mladší děti. Mikuláš otevřel knihu hříchů
a pochval a podaroval děti podle jejich zásluh.
Hříšníci slibovali, někde ukápla i nejedna slzička a všichni jsme zvědaví, jak se sliby dětí budou
postupně naplňovat. Další následnou akcí bylo již
tradiční vystoupení v domově pro seniory. To si
pro naše starší spoluobčany připravily děti z přípravné a první třídy. Pásmem písniček, básniček
a tanečků vyplnily dopoledne plnému sálu nadšených diváků, kteří výkony dětí odměnili bouřlivým potleskem. Děti z přípravné třídy upekly
rodičům a příbuzným vánoční perník a pozvaly je
na besídku, kde ukázaly, co se od září všechno naučily. Rodiče byli mile překvapeni tím, co děti za
tak krátký čas zvládly. Výhodou práce v přípravné
třídě je jistě malý počet dětí i přítomnost asistentky
pedagoga. Všichni žáci si čas adventu vyplnili výzdobou svých tříd, pečením cukroví, výrobou přáníček pro nejbližší. Milým a oblíbeným dárkem je
výroba mýdel různých tvarů, barev či vůní. Další
předvánoční akcí bylo vystoupení Divadélka Kuba
z Plzně. Toho se společně s dětmi z prvního stupně
zúčastnily i děti z MŠ Piaristická. Poslední školní den roku 2017 si děti všech ročníků společně
s učiteli připomněli vánoční tradice a den všichni zakončili besídkou.
Učitelé z „křižovatky“

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů se
uskuteční 10. 1. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v MT. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 8. 1. Odjezd ve 14:00
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské.
Dotazy na tel. č. 730 545 871. Od 1. 1. 2018 nově
provozujeme terénní charitní pečovatelskou službu s působností ve všech obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, kde vznikne potřeba
ze strany klientů. Bližší informace podá vedení
organizace.
Tříkrálová sbírka 2018
Také letos naším městem a okolními obcemi poputují koledníci Tříkrálové sbírky. Sbírka proběhne od 5 do 14. ledna ve všech obcích
Moravskotřebovska a Jevíčska. Hlavním koledovacím dnem je sobota 6. ledna, kdy můžete
očekávat návštěvu Tří králů. Charitní koledníky
poznáte podle úředně zapečetěné kasičky s logem
charity a vedoucí skupinky se vám může prokázat platným identifikačním průkazem. Kromě
požehnání, které koledníci do vašich domů přinesou, je velkým přínosem této sbírky zejména
to, že převážná část finančních prostředků je využita v našem regionu. U příležitosti sbírky pořádá město Moravská Třebová, římskokatolická
farnost s Charitou Moravská Třebová Tříkrálový koncert, který proběhne v klášterním kostele

sv. Josefa v Moravské Třebové dne 7. 1. v 15:00
hod. Můžete se těšit na vystoupení sólové zpěvačky Lucie Mičkové a hudebního komorního sboru
VERNUM ENSEMBLE 2013 /A. Dvořák - Mše
D-dur/. Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro
region Moravskotřebovska a Jevíčska je Božena
Šplíchalová, na kterou se můžete obracet s dotazy, návrhy na využití sbírky apod., nebo zájmu
o koledování: tel. č. 731 608 323. Všem dárcům
i koledníkům předem srdečně děkujeme.
DS Domeček, STD Ulita
Nabízíme klientům a případným zájemcům
o služby atraktivní aktivity. Výrobky, které klienti v rámci nácviku svých dovedností vytvořili,
si můžete jít zakoupit do našeho Andělského obchůdku v ul. Bránské.
SAS
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí bezplatnou pomoc a podporu rodinám z regionu MTJ. Pokud potřebujete řešit svou situaci,
obraťte se na nás v těchto dnech: terénně po tel.
dohodě s rodinou od 7:00 do 18:00 a ambulantně
v budově Charity Mor. Třebová, v ul. Svitavská
44: po, st od 12:00 do 15:30. Službu lze sjednat
ve výjimečných případech i mimo provozní dobu.
Občanská poradna
Snažíme se poradit klientům při řešení obtížných
situací. Veškeré služby jsou bezplatné a poskytu-

jeme je každé úterý také v Jevíčku na MÚ od 8:00
do 14:30. Doporučujeme předchozí objednání
schůzky na tel. čísle 736 503 393 nebo E: poradna@mtrebova.charita.cz.
Centrum pěstounské péče Cesta
Poskytujeme služby pro pěstouny a zájemce o pěstounství. 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 potřebujete
s něčím pomoci, co může vyřešit dobrovolník?
Pak se obraťte na naši koordinátorku: bozena.
splichalova@mtrebova.charita.cz, tel. č. 731 608
323. Za vykonání dobrovolnické služby vystavíme dobrovolníkům Osvědčení, nabídneme 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, tel: 733 742 028, E:pujcovnapomucek@
mtrebova.charita.cz. Podrobnější informace najdete na:www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, případně osobně
na adrese Charity, Svitavská 655/44 M. Třebová.
Do nového roku vám přejeme vše dobré, zejména radost, lásku, optimismus a hojnost Božího
požehnání.
Zaměstnanci Charity M. Třebová
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Veřejné fórum

Zastupitelstvo města

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

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala
v pondělí 11. 12. 2017 od 15:00 hod v Zasedací místnosti v Olomoucké ulici
Zastupitelstvo města schvaluje:

674/Z/111217: předložený program zasedání zastupitelstva města s provedenou změnou - předřazení tisků č.
42, 43 a 44 před tisk č. 14.
675/Z/111217: 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
676/Z/111217: zvýšení měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva města, kteří jsou oprávněni
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství, o 1.500 Kč nad maximální výši odměny stanovené za výkon jejich funkce podle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a prováděcího
právního předpisu, a to od 01.01.2018.
Z: Dana Buriánková
677/Z/111217: poskytování příspěvků od 01.01.2018
1. Uvolněným členům zastupitelstva v souladu s podmínkami Kolektivní smlouvy uzavřené mezi městem
Moravská Třebová a kolektivem zaměstnanců města
Moravská Třebová zařazených do Městského úřadu,
Městské policie a Centra volného času, zastoupeným
závodním výborem odborové organizace takto:
- příspěvek na stravování,
- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
- doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
- příspěvek na rekreaci.
Příspěvek bude poskytnut pouze v případě, že je součástí
uzavřené Kolektivní smlouvy.
2. Neuvolněným a uvolněným členům zastupitelstva takto:
- příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku v případě pověření k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských
obřadech v souladu s ustanovením vnitřního předpisu
zastupitelstva města,
- příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce,
- příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města (součást pojistné smlouvy města)
- odměny při významném životním výročí v souladu
s podmínkami Kolektivní smlouvy.
Z: Dana Buriánková
678/Z/111217: vnitřní předpis č. 3/2017, Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům
Zastupitelstva města Moravské Třebové, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatnou výdělečnou činnost, v souvislosti s výkonem jejich funkce, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Stanislav Zemánek

679/Z/111217: ve vazbě na novelu zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva v souladu s vnitřním
předpisem tajemníka č. 3/2016 Směrnice pro pracovní
cesty a poskytování cestovních náhrad.
Z: Dana Buriánková
680/Z/111217: souhrnnou rozpočtovou úpravu č.
9/2017 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč): viz tabulka
Z: Dana Buriánková
681/Z/111217: následující pravidla rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku
2018 (v tis. Kč) s provedenou úpravou, vyjmutím investiční akce Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého:
Rozpočtové zdroje:
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM
52 800,00
Financování:
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech
-1 240,00
(zapojení zůstatku finančních prostředků
na běžných účtech a účelových fondech)
51 560,00
Celkové rozpočtové zdroje
Rozpočtové potřeby:
5 Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy)
35 200,00
6 Investiční (kapitálové) výdaje
15 020,00
Rozpočtové výdaje CELKEM
50 220,00
Financování:
1 340,00
8 Splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků - splátky jistiny
úvěrů a půjček
51 560,00
Celkové rozpočtové potřeby
Z: Dana Buriánková
682/Z/111217: obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v souladu s předloženým návrhem a následujícími změnami:
- změna v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 3) bod a): starším 75 let počínaje rokem, ve kterém dovrší 75. rok
věku, ve výši 50 % ze stanoveného poplatku,
- doplněn v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 3) bod c): kteří jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P (průkaz ZTP/P) ve
výši 50 % ze stanoveného poplatku.
- doplněno v čl. 6 Osvobození a úlevy odst. 2) písm. f):
poplatník dle čl. 2 písm. a) této vyhlášky narozený
v příslušném kalendářním roce.
Z: Viera Mazalová
683/Z/111217: předloženou obecně závaznou vyhlášku
města Moravská Třebová o regulaci provozování hazardních her.
Z: Viera Mazalová
684/Z/111217: vklad majetku města inv. č. 3036 TS –
vodovodní přípojka - napojení – Boršov, parcelní č.
1142/2 v pořizovací ceně 7.638,30 Kč do dobrovolné-

Závazné ukazatele stanovené radě města (v tis. Kč)
Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM
Financování:
Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)
Celkové rozpočtové zdroje
Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM
Financování:
Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů
Celkové rozpočtové potřeby

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace (v tis. Kč)
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Sociální služby města Moravská Třebová

rozpočet 2017
před úpravou

úprava
rozpočtu

rozpočet 2017
po úpravě

224 100,00

13 740,00

237 840,00

56 400,00

-800,00

55 600,00

280 500,00

12 940,00

293 440,00

275 160,00

12 940,00

288 100,00

5 340,00

0,00

5 340,00

0,00
280 500,00

0,00
12 940,00

0,00
293 440,00

dotace 2017
před úpravou
2 250,00
4 831,62
3 000,00
14 200,00

úprava dotace
308,53
466,41
30,00
3 953,00

dotace 2017
po úpravě
2 558,53
5 298,03
3 030,00
18 153,00

ho svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, se sídlem Nádražní 6, Moravská
Třebová za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Z: Dana Buriánková
685/Z/111217: uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Moravská Třebová č. OF 0087/2017 se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, se sídlem: nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 72053453,
v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
686/Z/111217: uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
Města Moravská Třebová č. OF 0013/2017 s TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
687/Z/111217: uzavření dodatku č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Moravská Třebová
č. OF 0014/2017 s TJ Slovan Moravská Třebová, z.s.,
IČO: 43508511, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
688/Z/111217: uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OF
0008/2017 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00193895, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
689/Z/111217: uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 0086/2017 s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová, IČO:
00193895, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
690/Z/111217: uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. OF
0006/2017 s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město
č. p. 145, 569 32 Staré Město, IČO: 00277380, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
691/Z/111217: uzavření dohody o úhradě dluhu ve
splátkách tak, že paní F. uhradí tuto částku v pravidelných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu.
Z: Viera Mazalová
T: 31.12.2017
692/Z/111217: uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši
13.615 Kč ve splátkách tak, že paní V. uhradí tuto částku v 25 pravidelných měsíčních splátkách.
Z: Viera Mazalová
T: 31.12.2017
693/Z/111217: dodatečně, v souladu s doporučením
rady města, zahraniční pracovní cestu Bc. Veroniky
Cápalové na exkurzi do Rakouska za příklady dobré
praxe - Hospodaření s dešťovou vodou a zelená infrastruktura ve dnech 10. až 12.10.2017.
Z: Pavel Báča
694/Z/111217: změny v místních a pomístních názvoslovích v katastrálním území Moravská Třebová
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, dle
předložených návrhů.
Z: Viera Mazalová
695/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 279/1 o výměře 656 m2, druh pozemku zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské
Třebové a vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
52.480 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
696/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 3366/35 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu
ve výši 640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem
kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
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697/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 3374/1 o výměře 138 m2, druh pozemku zahrada v obci Moravská
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské
Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
11.040 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
698/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 358/2 o výměře 244 m2, druh pozemku zahrada v obci Moravská
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské
Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
19.520 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
699/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 3808/3 o výměře 88 m2, druh pozemku zahrada v obci Moravská
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské
Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
7.040 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní
smlouvy.
Z: Viera Mazalová
700/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 2055/121 o výměře 1.312 m2, druh pozemku orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického,
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 598.700
Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. V kupní smlouvě bude
zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Moravská
Třebová.
Z: Viera Mazalová
701/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 2055/122 o výměře 1.447 m2, druh pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Strážnického
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 752.500
Kč (včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. V kupní smlouvě bude
zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Moravská
Třebová.
Z: Viera Mazalová
702/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 494 o výměře
122 m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 14.640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Pozemek parc. č.
494 bude zatížen věcným břemenem práva průchodu
a průjezdu ručním vozíkem a kolem ve prospěch bytových jednotek v domě č. p. 443 na ul. Jiráskově č. o.
29 v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
703/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 1893/5 o výměře 40 m2, druh pozemku zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová České republice, Ministerstvu obrany se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha
6 - Hradčany, IČO: 60162694 za vzájemně sjednanou
kupní cenu ve výši 11.560 Kč, kterou kupující uhradí
do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o nabytí vlastnických práv.
Z: Viera Mazalová
704/Z/111217: prodej podílu ideálních 541/10000
pozemku parc. č. 2772 o výměře 417 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Dr.
Janského za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
11.726 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
705/Z/111217: prodej pozemku parc. č. 234/3, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je bytový dům č. p. 219, č. o. 6 v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, část obce Město, ul. Krátká
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 630.000
Kč, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě.
Z: Viera Mazalová
706/Z/111217: prodej bytové jednotky č. 135/2
v domě č. o. 5, č. p. 135 na ul. Piaristické včetně
podílu o vel. 603/2500 na společných částech domu,
venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část
Předměstí za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
250.000 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem
kupní smlouvy.
Z: Viera Mazalová
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707/Z/111217: směnu pozemků ve vlastnictví Města
Moravská Třebová, a to:
- pozemku parc. č. 3230/2 o výměře 8.343 m2
- pozemku parc. č. 3230/8 o výměře 268 m2
- pozemku parc. č. 3230/14 o výměře 1285 m2, (vznikl
z původního pozemku parc. č. 3230/1 dle GP č. 2947220/2017)
- pozemku parc. č. 3230/15 o výměře 1076 m2, (vznikl
z původního pozemku parc. č. 3230/3 dle GP č. 2947220/2017)
- pozemku parc. č. 3339/4 o výměře 83 m2, (vznikl
z původního pozemku parc. č. 3339/1 dle GP č. 2947220/2017
- pozemku parc. č. 3208/3 o výměře 62 m2
- pozemku parc. č. 3211/14 o výměře 974 m2
- pozemku parc. č. 3211/18 o výměře 377 m2
- pozemku parc. č. 3235/13 o výměře 15.548 m2
- pozemku parc. č. 3340/10 o výměře 22.487 m2
- pozemku parc. č. 3340/82 o výměře 3.725 m2
- pozemku parc. č. 3340/84 o výměře 5.579 m2
- pozemku parc. č. 3340/9 o výměře 6.598 m2
- pozemku parc. č. 3408/12 o výměře 1.662 m2
- pozemku parc. č. 3408/16 o výměře 1.320 m2
- pozemku parc. č. 3428/6 o výměře 88 m2
- pozemku parc. č. 3467/1 o výměře 60.203 m2
- pozemku parc. č. 3467/16 o výměře 1.460 m2
- pozemku parc. č. 3470/6 o výměře 258 m2
- pozemku parc. č. 3470/7 o výměře 336 m2
- pozemku parc. č. 3471/1 o výměře 280 m2
- pozemku parc. č. 3471/2 o výměře 4.581 m2
- pozemku parc. č. 3471/3 o výměře 1.345 m2
- pozemku parc. č. 3481/5 o výměře 333 m2
- pozemku parc. č. 3503/15 o výměře 1.924 m2
- pozemku parc. č. 3510/2 o výměře 384 m2
- pozemku parc. č. 3511/2 o výměře 15 m2
- pozemku parc. č. 2346/18 o výměře 1.335 m2 vše
v obci a katastrálním území Moravská Třebová a
- pozemku parc. č. 4092/4 o výměře 698 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové (vznikl z původního pozemku parc. č.
4092 dle GP č. 635/218/2017)
za pozemky ve vlastnictví společnosti Agro Kunčina,
IČO: 25262084, a to
- pozemek parc. č. 4545 o výměře 35.873 m2
- pozemek parc. č. 4304 o výměře 44.176 m2
- pozemek parc. č. 4295 o výměře 26.400 m2
- pozemek parc. č. 4258 o výměře 17.524 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské
Třebové
Z: Viera Mazalová
708/Z/111217: uzavření smlouvy o budoucí darovací
smlouvě ve věci převodu pozemku parc. č. 3386/13
o výměře 47 m2, (který vznikl z původního pozemku
parc. č. 3386/8 dle GP č. 2922-49/2017), druh pozemku ostatní plocha z vlastnictví společnosti Agro Kunčina a.s., IČO: 25262084, do vlastnictví Města Moravská Třebová nejpozději do 30.09. 2022.
Z: Viera Mazalová
709/Z/111217: 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: Viera Mazalová
710/Z/111217: bezúplatné nabytí kanalizační a vodovodní soustavy, která bude vybudována investorem na
pozemcích parc. č. 2087/1, 2087/48, 2087/28, 2087/29
a 2087/38, které jsou ve vlastnictví a spoluvlastnictví.
Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Z: Viera Mazalová
711/Z/111217: aktualizovaný Program regenerace
Městské památkové rezervace Moravská Třebová na
období 2017-2027 v souladu s předloženým návrhem.
Z: Miloš Izák

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

712/Z/111217: předloženou informaci o plnění usnesení
Zastupitelstva města Moravská Třebová.
713/Z/111217: předložené informace k plánovanému
harmonogramu prací na rekonstrukci ul. K. Čapka.
714/Z/111217: zápis z jednání kontrolního výboru ze

Zastupitelstvo města
dne 29.11.2017 včetně jeho příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
715/Z/111217: předložený zápis z jednání finančního
výboru zastupitelstva města ze dne 04.12.2017.
716/Z/111217: předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne
22.09.2017.
717/Z/111217: předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne
01.12.2017.
718/Z/111217: rezignaci Ing. Miroslava Klíče na funkci
člena výboru pro strategický rozvoj města.
719/Z/111217: rozbor hospodaření města k 30.09.2017.
720/Z/111217: změnu předpokládané spoluúčasti města
na realizaci projektu rekonstrukce objektů Sociálních
služeb města Moravská Třebová, budov C a D v rámci
programu reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z původní
výše 13.355.375 Kč na novou výši 21.587.041 Kč.
721/Z/111217: cenu stočného na rok 2018 ve výši:
38,70 Kč/m3 bez DPH, 44,51 Kč/m3 s DPH.
722/Z/111217: návrh ceny vodného na rok 2018 ve
výši: 37,89 Kč/m3 bez DPH, 43,57 Kč/m3 s DPH.
723/Z/111217: návrhy možného využití území po demolici objektu bývalého dětského oddělení nemocnice
ve Svitavské ulici.
724/Z/111217: návrh na využití pozemku parc. č.
1412/33 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská k vybudování zdravotnického zařízení a rozšíření zdravotní služby občanům města a širokého okolí.

Zastupitelstvo města ruší:

725/Z/111217: své usnesení č. 663/Z/040917, kterým
uložilo radě města zadat zpracování studie rekonstrukce objektu na ul. Josefské č. p. 405, č. o. 12, který je
součástí pozemku parc. č. 768 v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, pro sociální bydlení v souladu s podmínkami připravované dotace.

Zastupitelstvo města volí:

726/Z/111217: návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Petr Vágner
- Ing. Tomáš Kolkop
- Ing. Zdeněk Ošťádal
727/Z/111217: ověřovatele zápisu:
- Ing. Miloš Mička
- Mgr. Lenka Bártová

Zastupitelstvo města stanovuje:

728/Z/111217: měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města s účinností od 01.01.2018 takto:
- místostarostovi
35.989 Kč
- členu rady
7.988 Kč
- předsedovi výboru zastupitelstva města
3.999 Kč
- předsedovi komise rady města
3.999 Kč
- členu výboru zastupitelstva města
3.332 Kč
- členu komise rady města
3.332 Kč
- členu zastupitelstva města
(neuvedenému výše)
1.845 Kč
Příslušná odměna náleží:
- novému členu zastupitelstva (náhradníkovi na uvolněný mandát) ode dne složení slibu
- členu zastupitelstva v případě změn v obsazení funkcí
ode dne, kdy byl zvolen do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout
nejvyšší odměnu.
Z: Dana Buriánková
729/Z/111217: paušální částku za hodinu a nejvyšší
částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za
kalendářní měsíc neuvolněnému členu zastupitelstva
obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, takto:
- paušální částku na hodinu: 180 Kč
- nejvyšší částku úhrady za kalendářní měsíc: 1.500 Kč
Z: Stanislav Zemánek
V Moravské Třebové 11. 12. 2017
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

Sport
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Úspěšné volejbalové mládí
Volejbalové ženy TJ Slovan přezimují na 1. místě KP II. třídy a těší se na jarní potvrzení své výkonnosti, žačkám soutěž začala v září. Mladší jsou
v polovině soutěže, starší mají za sebou úspěšnou
kvalifikaci a tři kola Českého poháru. „Po úspěšné kvalifikaci bylo zahájeno první kolo starších žaček soutěže Olomouckého kraje. Za vzornou reprezentaci Moravské Třebové zaslouží všechny dívky
pochvalu,“ zhodnotilo trenérské duo. V Čajkaréně v Olomouci 25. 11. 2017 se střetly ve skupině
A (nejlepší týmy) se silnými „áčky“ z Olomouce,
Prostějova, Přerova a Šumperka. Nervozita zpočátku byla zřejmá, úzký kádr si vynutil „rošády
v sestavě“, než si tzv. „sedla“. Skupina byla velmi
vyrovnaná a do posledního zápasu nebylo jasné pořadí, které rozhodovalo o sestupujících družstvech
do skupiny B. Výsledek nakonec potěšil - konečné
třetí místo (horším poměrem míčů na druhého v pořadí) znamenalo udržení v elitní pětce a možnost
kvalitních zápasů s nejlepšími v dalších kolech. Na
parketě se vystřídala sedmička hráček: Anežka Dopitová – blok, Natka Jánská – smeč, Terka Kolářová
– smeč, Eliška Millonigová – univerzál, Péťa Podhorná, kapitánka – nahrávka, blok, Verča Tylšarová

Program činnosti
Klubu českých turistů

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo
Hradiska. Sraz zájemců ve 13 hod. u autobusového nádraží. Délka trasy cca 10 km. Zajišťuje: P. Harašta
6. 1. Tříkrálový výlet z Tatenic do Lanškrouna v délce 13 km. Sraz zájemců na autobusovém nádraží v 10 hod., návrat v 18 hod. Možnost návštěvy muzea (výstava pohádkových
kostýmů). Zajišťuje: H. Kopřivová
12. 1. Výroční členská schůze odboru KČT.
Začátek v 18 hod. v klubovně KČT, Piaristická 8. Na programu hodnocení roku 2017, program činnosti na rok 2018. Úhrada členských
příspěvků, možnost registrace nových členů
(od 17:30 hod.).
V měsíci lednu budou v případě příznivého počasí každou neděli uskutečňovány vycházky do okolí. Pravidelný sraz zájemců
v 13 hod. u autobusového nádraží.

– blok, univerzál, Kája Škrabalová – smeč.
Následně v neděli 26. 11. 2017 osa týmu odjela
bojovat na prostějovskou palubovku, tentokrát do
skupiny A mezi nejlepší čtyřku mladších žaček
Olomouckého kraje. Soupeřkami byly Prostějov A,
Olomouc A a Přerov A. A bylo to skvělé vystoupení
- moravskotřebovské žačky opět nezaváhaly, s výjimkou prvního setu s Přerovem, ostatní týmy pokořily vždy 2:0. Vyrovnaly tak bilanci s dosud vedoucím týmem Prostějovem A a po 4. kole vévodí
tabulce Olomouckého kraje. Na palubovce se uplatnily hráčky: Grundová – smeč, Natka Jánská – blok,
Terka Janečková – smeč, Laura Kubínová – smeč,
Terka Kolářová – blok, Eliška Millonigová – náhravka, Hanka Sekaninová – univerzál. Do třetice
se mladé volejbalistky zúčastnily Českého poháru
juniorek v Třebechovicích pod Orebem. Dvě vítězství, dvě těsné prohry (v tiebreaku) znovu dokázaly, že jejich výkonnost - vzhledem k faktu, že jsou
věkově o 3 kategorie mladší, má vzrůstající trend.
V zápasech nastoupily: Monča Cápalová – kapitánka – nahrávka, Míša Černohousová – univerzál,
Anežka Dopitová – blok, Natka Jánská – smeč, Terka Kolářová – smeč, Eliška Millonigová – univerzál, Gabča Pálková – libero, Péťa Podhorná – blok.
Trenéři Richard a Majka Adamovi

Lednová sportovní pozvánka
Cyklistika
1. 1. ve 14:00 Novoroční výjezd cyklistů (20
km). Sraz na parkovišti u Penny Marketu. Pořádá BT 2000
Hokej
KLM
10.1. 19,00 HC Slovan - HC Chrudim
14.1. 17,00 HC Slovan - Chotěboř
21.1. 17,00 HC Slovan - HC Hlinsko
24.1. 19,00 HC Slovan - HC Choceň
RL mladšího dorostu
6. 1. 16:30 HC Slovan - HC Polička
28. 1. 10:15 HC Slovan - HC Lomnice n/Pop.
Futsal
13. 1. 18:00 Š
 H M. Třebová - Sparta Praha
(SH Mohelnice)
20:00 Š
 H M. Třebová - Sparta Praha
28. 1. Český pohár (SH Mohelnice)
Stolní tenis
6. 1. 9:00 TJ Slovan M. Třebová A - Sokol
Chrudim B
13:30 TJ Slovan M. Třebová A - Tesla
Pardubice B

Stolní tenisté naplňují předsevzetí
„Existují sázky, zda se nám podaří zachovat příslušnost k divizi. Většina tipérů nám věří, a to nás
zavazuje k maximálním výkonům,“ s úsměvem
prohlásil před měsícem Milan Mrva. A že to myslí vážně, vzápětí prokázali table-tenisté důležitým
dvojvítězstvím ve Skutči a nad Chocní, čímž sice
zůstali na 10. místě, ale od dvou posledních celků
bezpečně bodově odskočili, naopak snížili ztrátu za
7. místem.
TJ Slovan M. Třebová - KST Linea Chrudim A 8:10
TJ Slovan M. Třebová - TJ Trojovice 9:9
TTC Hlinsko - TJ Slovan M. Třebová 10:2
TTC Skuteč - TJ Slovan M. Třebová 8:10
TJ Slovan M. Třebová - KST Choceň 10:6
TJ Slovan - Ústí n/Orlicí B 8:10
Průběžné pořadí (k 10. 12.) 10. místo 9 3 1 5 0
64:80 10 bodů
Zahájil také Regionální přebor. V něm má TJ Slovan hned dvě družstva - A a B. V úvodních kolech
došlo k jejich vzájemnému střetnutí a skončilo
smírně 9:9. Poté se výsledky rozcházely - B týmu

Čeští futsalisté U 21 mistři Evropy
Prosinec byl většině vyhrazen u místní sportovní veřejnosti šakalům, futsalovému oddílu TJ Slovan. Sehráli další dva turnaje, které ovšem nedopadly zcela
podle jejich představ a po hvězdném startu do sezóny v tabulce průběžně klesli na 6. místo (9 bodů).
V Praze nestačili na loňského mistra Chemcomex,
ani na Spartu. Další turnaj se uskutečnil v Poličce,
kde rovněž neobstáli podle svých představ.
CHEMCOMEX Praha - ŠH M. Třebová 5:3 (4:2)
Branky: Marák, Matocha, Vančura
AC Sparta Praha - ŠH M. Třebová
3:0 (2:0)
Futsal Zlín - ŠH M. Třebová
4:0 (2:0)
Novabrik Polička - ŠH M. Třebová
5:1 (3:1)
Branky: Vančura
Neúspěch v Poličce byl zapříčiněn mj. i nekompletností kádru, neboť tři jeho opory Vykydal, Matocha
a Širůček odjely do Španělska, kde reprezentovaly
ČR na ME U 21. V Katalánii se předvedla čs. reprezentace zcela přesvědčivě. V prvním utkání deklasovala domácí Katalánsko 33:0 (šakali dali 12
branek - Matocha 7, Širůček 5). Důležité branky
dali třebovští i v druhém utkání s Norskem 8:2 (2:1
- Matocha 2, Širůček). Ve třetím utkání porazili Češi

strana 15 / leden 2018

silného rivala z Ruska 3:4 (1:2), když vítěznou branku vsítil šest sekund před koncem utkání Matocha.
Bez porážky si tak zajistili finále, v němž se znovu
střetli s ruským „obrem“. Ani tentokráte nezaváhali
a vyrovnané utkání dovedli k vítězství 2:1 a k titulu
evropských šampiónů. Obě branky zařídil „šakal“
Marek Matocha, který se navíc stal nejlepším kanonýrem ME hráčů do 21 let ve španělské Loret de
Mar a vytvořil střelecký rekord (13 branek).
B mužstvo (přebor Vč oblasti) zahájilo rovněž soutěž úspěšně. Na prvním turnaji ve Vysokém Mýtě
dvakrát zvítězili:
Bukvice Vysoké Mýto - ŠHMT B 2:3 (0:2)
Branky Němec, Ševčík, Staněk
Zanzibar Lanškroun - ŠHMT B 1:3 (1:1)
Branky Staněk 2, Ševčík
Z dalšího turnaje v Poličce přivezli šakalové další
body, což v souhrnu znamená průběžné 1. místo
5 4 1 0 15:4 13 bodů.
VPS Novabrik Polička B - ŠHMT B 1:1 (1:0) Staněk
Pardál Dolní Újezd - ŠHMT B 0:5 kontumačně
Tisako Tisová - ŠHMT B 0:3 (0:1) Němec 2, Müller
(mt, pm)

patří průběžně 2. místo (za vedoucí Poličkou; 9 7 2
0 0 88:53 25 bodů). Na 9. místě pak nalezneme TJ
Slovan C (9 2 2 5 0 15 bodů). Oba celky se tak zařadily v tabulce do závěsu za sebe - na 3. a 4. místo
a pozici nadále vylepšují. (Stav 10. 12. 2017) (mt)

Úspěšný podzim u Střípků

Dne 18. 11. 2017 se naše Mažoretková a twirlingová skupina Střípky DDM zúčastnila prestižní postupové soutěže Národní twirlingový pohár v Lomnici
nad Popelkou. Na tuto soutěž si děvčata trénovala
své choreografie už od letních prázdnin a ne nadarmo. Nicol Matoušková obsadila v kategorii děti C
4. místo, taktéž i Nikola Schönová v kategorii junior mladší C. Nela Sýkorová vybojovala v kategorii
junior mladší C zlato a ve stejné kategorii Barbora
Prosecká stříbro. Sofie Elizabeth Miková v kategorii junior mladší B 5. místo a Zuzana Dvořáková
v téže kategorii místo 8. Kateřina Bláhová obsadila 7. místo a Dominika Halousková místo 5. Svým
umístěním si z této soutěže odnesly Sofie Elizabeth
Miková, Barbora Prosecká, Nela Sýkorová a Nikola Schönová postup na MČR v twirlingu, které
se bude konat 24.-26. 1. 2018 v Karlových Varech.
Obsazená byla i 3 dua, která všechna skončila zlatou příčkou. V kat. děti C Kristýna Kalenčuková
s Nicol Matouškovou, v kat. junior ml. C Zuzana
Dvořáková s Nelou Sýkorovou a v kat. junior ml. B
Barbora Prosecká se Sofií Elizabeth Mikovou. Twirlingu se věnuje a trénuje ho trenérka Andrea Janků
Bryndová, za což jí patří neskutečný dík a obdiv za
to, že i se dvěma malými dětmi si najde dostatek
času a energie na trénink děvčat odevzdaných tomuto krásnému sportu. O týden později proběhla
soutěž klasických mažoretkových skupin O lanškrounskou korunu v Lanškrouně. V této soutěži se
Střípky rozloučily s loňskými sestavami naprosto
graciózně. Miniformace Střípky 2 stříbrnou medailí, Střípky 1 zlatem a velká formace na téma
Titanik, podpořená Pardubickým krajem, obsadila
bezkonkurenční 1. místo. Střípky 3 získaly v této
soutěži 5. místo. Děkujeme trenérkám Andree Janků Bryndové, Kateřině Tumakové a Anetě Kozákové za skvělé choreografie a už nyní se těšte na nové,
doufáme, že též medailové.
Za mažoretky Střípky DDM Daniela Dvořáková
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Hokejové play-off je jisté
Hokej se kvapem blíží do konce první poloviny soutěže. Před uzávěrkou zbýval jediný zápas do konce
základní části, v níž třebovský HC Slovan si mezi
šesti týmy zajistil lednovou nadstavbu, která rozhodne o soupeřích v play-off. V ní (začala 17.prosince) se vzájemně celky posunou na medailové pozice. Samozřejmě, že třebovští chtějí dosáhnout co
nejvýše i letos v dostatečně vyrovnaném ročníku.
Výsledky
HC Světlá n/S. - HC Slovan 1:15 (0:8, 0:6, 1:1)
Branky: Faltus 2, Augustin 4, Muselík, Langr, Pavlovský 2, Řehulka, Janošek, Kobza, Čikl, Fibrich
HC Chrudim - HC Slovan 6:7 pp (4:1, 0:3, 2:2)
Branky: Langr 4, Faltus 2, Čikl
HC Slovan - HC Hlinsko 10:3 (3:0, 4:0, 3:3) Branky: Langr 2, Kobza 2, Kolařík, Ministr, Fibich,
Pavlovský 2, Augustin
HC Slovan - HC Chotěboř 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) Branky: Faltus, Augustin, Řehulka, Janošek, Fibrich
HC Slovan - HC Choceň 9:5 (3:2, 4:2, 2:1) Branky:
Pavlovský, Čikl 2, Fibich 2, Langr 2, Augustin, Hradil
HC Litomyšl - HC Slovan 5:9 (1:3, 2:2, 1:4) Bran-

ky: Pavlovský, Faltus, Schneider, Langr 2, Fibrich,
Čikl 2, Augustin
HC Slovan - BK Havl. Brod 9:1 (3:0, 3:1, 3:0)
Branky: Čikl 2, Pavlovský, Fibrich, Kobza, Duba,
Langr, Augustin, Muselík
Průběžné pořadí: 5.místo 20 13 0 2 5 145:73 42 b.
Dobře si vede i B-tým v oblastní soutěži
HC Slovan B - Sokol Čestice n/O. 9:1
HC Polička - HC Slovan B 4:3
HC Slovan B - HC Žamberk 14:1
HC Slovan B - HC Choceň B 6:5
Průběžné pořadí: 1. místo 9 6 0 3 50:24 18 bodů
Dorost ukončil své účinkování v RLMD na 5.
místě:10 3 0 4 3 35:37 13 bodů. Dále pokračuje
v nadstavbové skupině Vč kraje, většinou s odlehlými soupeři: Litomyšl, Polička, Náchod, Opočno,
Jaroměř, Nový Bydžov a Lomnice nad Popelkou.
Začali vítězstvím nad Náchodem 6:0.
Žákovské týmy těsně před závěrem KLŽ se pohybují v popředí:
SŽ (U 15) - 3. místo 17 12 0 5 101:45 24 bodů
MŽ - 1. místo 17 14 1 2 188:52 29 bodů
(mt)

Sportovní gymnastika získává příznivce
Sportovní disciplíny ve městě procházejí permanentním vývojem. Ty nejstarší, oblíbené zůstávají
nesmazatelnou tradicí (hokej, fotbal, volejbal ad.),
nové se objevují (kin-ball, florbal, futsal). Některé zanikají, aby znovu získaly místo na výsluní
- k takovým se mj. řadí i sportovní gymnastika.
O poslední rozvoj se zasloužila Gabriela Daulová, když v roce 2013 založila kroužek SG s název
AG-FIT. Tehdy měl 23
členů, v současnosti má
klub již 67 zájemců; další
děti se věnují gymnastice
v kroužcích DDM. Členy jsou i děti z regionu.
Tento sport rozvíjí sílu
i obratnost, schopnost
koordinace, pohyblivosti,
rovnováhy, je ovšem vítaným prostředkem pro seberealizaci každého „hledačů sebevědomí“. To se stává základním kritériem
jejich života. Rozvíjí vztah ke sportu, plaší strach,
kultivuje všeobecný pohybový projev…
Hodnocení roku 2017 vyznívá zcela příznivě:
• dva workshopy pro veřejnost (do 15 let), které se
setkaly s velkým zájmem a budou pokračovat
• 2. ročník Moravskotřebovského dvojboje (soutěž
ve sportovní gymnastice), v němž se představilo
10 dětí
• vystoupení na vyhlašování ankety Sportovec regionu Svitavska 2016; ocenění získala i samotná trenérka; ta rovněž získala ocenění i od ČOV
v Praze
• vystoupení na vyhlašování Ankety sportovce
Moravské Třebové 2016
• další produkce na veřejnosti se při společenských
akcích (5x)
• závodnice sportovního aerobiku absolvovaly
4. kola Poháru federací (Česko-slovenský závod); nejlepší umístění dosáhla Laura Lněničková při svém prvním životním startu v nejmladší
kategorii (6-8 let) - 10. místo z 32 zúčastněných
• ve svých individuálních kategoriích se dařilo
i dalším gymnastkám, jejich kategorie však byly
početně silné, takže na výraznější pozici si budou
muset počkat (Eliška Mlejnková, Patricie Bárto-
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vá (9-11 let) aj. - trio Daulová, Mlejnková, Duží.
• o prázdninách se uskutečnilo letní kondiční soustředění v Jablunkově - pobyt nadchnul 25 dětí
Také pro rok 2018 si chce AG-FIT zachovat svou
úroveň, i proto, že dětem přináší tento sport radost z pohybu, smysl pro rytmus a dynamiku, učí
je pohybovým dovednostem a smyslu pro přesnost a soustředění. „Předpokládáme další zlepšování podmínek, vč. nákupu bezpečnějšího nářadí pro gymnastiku. Za
vstřícný postoj k našemu
sportu patří poděkování městu, sponzorům, ale
i rodičům, kteří adeptům
dopřávají tuto aktivitu,“
ukončila své hodnocení
G. Daulová.
(mt)

Co čeká sport v roce 2018

Chutné sportovní menu zajisté připraví sportovci svým fanouškům i v roce 2018, zejména
v těch odvětvích, které mají ve městě tradici
i úspěchy. Na co se můžeme těšit?
• soutěžní zápolení fotbalistů, hokejistů, volejbalistů (ve všech věkových kategoriích)
• nové aktivity tenistů, stolních tenistů, atletů,
šachistů
• další cenná umístění travních lyžařů na republikových i světových šampionátech
• specifické akce turistů, jakými jsou dlouhodobě Vandr skrz Maló Hanó, akce pro děti
• další ročník cyklistického fenoménu Cykloman a Cyklománek
• sportovní ankety, které v závěru roku ocení
talent i snahu těch nejlepších
• nelze opomenout ani menší rozvíjející
se sportovní aktivity: twirling, sportovní
gymnastika ad.
Sumarizujme: ve městě je garantem TJ Slovan,
sdružující 12 oddílů. V nich je evidováno přes
tisíc sportovců, jejich aktivitu zajišťuje plejáda
dobrovolných funkcionářů. Od nás máte garantovaný pravidelný přísun aktuálních informací,
kdo by chtěl více podrobností, či včas nestihnul vstřebat množství faktů, řadu údajů nalezne
zprávy na internetových adresách:
fotbal - www.slovanmt.cz, Facebook: SKP Moravská Třebová
hokej - www.cslh.cz; www. hcslovan.com
futsal - Fb: Šakalí hněv Moravská Třebová;
www.futsal-salovyfotbal.com
stolní tenis - www.stpk.cz; www.pinec.cz
volejbal - www.cvf.cz; Fb: volejbal Moravská
Třebová
cyklistika - www.cykloman.cz; www.BT2000.cz
atletika - www.akmt.cz
šachy - www.chess.cz
lyžování - www.grasski.cz
sportovní gymnastika - www.AG-FIT.cz; Fb:
AG-FIT Moravská Třebová
www.výsledky.com; www.slovanmt.cz
(mt)

Hodnocení atletické sezóny 2017
V letošním roce soutěžilo pod oddílem AKMTR
celkem 31 žáků - z toho pět v kategorii starší žákyně, pět v kategorii mladší žákyně, třináct v kategorii přípravka dívky a osm v kategorii přípravka
hoši. Kladem byly předvedené výkony, počet získaných medailí na oficiálních atletických soutěžích a nárůst členské základny. Děti vybojovaly jedenáct medailí na KP jednotlivců - tři v hale a osm
na venkovní dráze. Nejúspěšnější byla v kategorii
starší žákyně Hana Hájková se ziskem čtyř medailí, 3x 1. místo (hod oštěpem a vrh koulí na dráze,
vrh koulí v hale) a 1x 3. místo (skok daleký v hale),
starší žákyně Zuzana Bačáková získala rovněž čtyři medaile, všechny za 2. místa (hod oštěpem, vrh
koulí a sedmiboj na dráze, vrh koulí v hale), starší
žákyně Natálie Steffanová 1x 2. místo (skok daleký na dráze), mladší žákyně Lucie Dolečková 1x 3.
místo (skok vysoký na dráze) a mladší žák Jakub
Koblovský 1x 3. místo (sedmiboj na dráze). Atleti
mj. reprezentovali AKMTR v KP družstev s těmito výsledky: družstvo starších žákyň obsadilo celkově 5. místo, družstvo mladších žákyň obsadilo
5. místo ve skupině B, družstvo přípravek dívky
obsadilo 6. místo ve skupině C, družstvo přípra-

vek hoši obsadilo 7. místo ve skupině C. Nejkvalitnější výkony našich nejlepších jednotlivců jsou
evidovány i v celorepublikovém žebříčku svých
kategorií: Hájková v hodu oštěpem (4. - 42,00 m)
a ve vrhu koulí (11. - 11,66 m), Bačáková v hodu
oštěpem (28. - 33,29 m), ve vrhu koulí (53. - 10,12
m) a v sedmiboji (67. - 2957 b.), Steffanová ve
skoku dalekém (46. - 510 cm); Julie Klímová ve
skoku dalekém (cca 60. - 395 cm) a ve čtyřboji
(cca 40. - 1135 b.); Natálie Kasalová v běhu na
150 m (cca 90. - 23,99 s) a ve čtyřboji (cca 75. 954 b.). Zmínit je třeba i další pozitiva letošního
roku: účasti Hany Hájkové na MČR staršího žactva v hodu oštěpem (4. místo), na Letní olympiádě
dětí a mládeže v Brně v hodu oštěpem (2. místo)
a na halovém mezikrajovém utkání staršího žactva
v Praze-Stromovce ve vrhu koulí (6. místo), nominace Zuzany Bačákové ve vrhu koulí a Natálie Steffanové ve skoku dalekém na halové mezikrajové
utkání staršího žactva v Praze.
Za všechny trenéry klubu AKMTR přeji mladým
atletům do příštího roku pevné zdraví, sportovní
zápal do dalších závodů a co možná nejhodnotnější
výsledky v dalším roce. Radek Pavliš, trenér AK
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