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Vychází v Moravské Třebové 1. února 2018

Investiční akce v roce 2018
Na rok 2018 je plánována realizace několika důležitých projektů. Místostarosta Václav
Mačát se v následujících řádcích vyjadřuje
nejen k nim, ale i k dalším tématům, ke kterým směřují dotazy veřejnosti nejčastěji.
Pane místostarosto, můžete nám blíže
specifikovat, na co se mohou občané těšit
v roce 2018?
Plán investic na rok 2018 se teprve připravuje,
jeho návrh bude předložen
ke schválení zastupitelstvu
města dne 12. března 2018.
Největším projektem co
do výše investic bude rekonstrukce budov C a D
v areálu sociálních služeb
za více než 50 mil. Kč,
na který se podařilo získat
dotaci ve výši 37 mil. Kč.
Dále by měl být realizován
projekt Dopravního terminálu na vlakovém nádraží
za téměř 30 mil. Kč, z čehož 24 mil. Kč je schválená
dotace. Složité bude rozhodování o rekonstrukci školního bazénu. Projektová cena bazénu se pohybuje podle rozsahu rekonstrukce v rozmezí
od cca 25 mil. Kč do 40 mil. Kč. Zatím tedy
není jasné, kolik peněz zůstane na pokračování rekonstrukce Svitavské ulice, včetně cyklopruhů, na budování chodníků v Olomoucké
ulici nebo v Udánkách. V zásobě jsou ještě
další projekty, zejména příprava nových lokalit pro výstavbu rodinných domů, bytových
domů nebo nové průmyslové zóny.
Jaký je aktuální stav a budoucí vývoj realizace dopravního terminálu v blízkosti železniční stanice?
Pro tuto chvíli lze konstatovat, že pro tento
stěžejní projekt roku 2018 již máme k dispozici hotovou projektovou dokumentaci a vydané
stavební povolení. V současnosti probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín dokončení prací je 30. září 2018.
Celkové náklady projektu vyjdou na 29 mil.
Kč. Na pokrytí této sumy se podařilo získat
dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 24 mil. Kč.
Jakým způsobem bude tento projekt řešit
otázku cyklodopravy?
Smyslem projektu Dopravní terminál je integrace různých druhů dopravy (vlak, autobus,
auto a kolo) na jednom místě. Cyklistům by

měla sloužit parkovací věž pro bezpečné uložení více než 100 jízdních kol.
Této problematiky se týkají i nedávno vybudované cyklopruhy v ulici Svitavská.
Bude se projekt i nadále rozvíjet?
Cílovým stavem je zvýšení bezpečnosti cyklistů, kterého by mělo být dosaženo rozšířením cyklotras, vyhrazených i nevyhrazených
jízdních pruhů pro cyklisty. Do roku 2020 by

ve Svitavské ulici měly vést cyklopruhy až
k průmyslové zóně, dále je v plánu Olomoucká a Lanškrounská ulice a výhledově i ulice
Brněnská.
V jaké fázi je rekonstrukce a modernizace
budov C a D v areálu sociálních služeb?
Práce běží dle schváleného harmonogramu.
V této chvíli probíhají stavební práce v objektu s označením C. Tato budova je v současnosti nevyužívanou součástí domova pro
seniory. Zde zůstane pouze kuchyně, které se
rekonstrukce netýká. Následně dojde ke zřízení 23 lůžek pro potřeby klientů s Alzheimerovou chorobou v rámci sociální služby domov

se zvláštním režimem. Rekonstrukce budovy
D, která slouží zejména imobilním klientům
se zvýšenou potřebou péče, povede ke snížení současné předimenzované lůžkové kapacity a redukci stávajícího počtu dvoulůžkových
obytných jednotek ve prospěch jednotek jednolůžkových. Stavební práce zde budou probíhat po částech, aby nebyl výrazně narušen
provoz domova pro seniory. Součástí rekonstrukce budov bude vybudování
nových společenských místností, relaxačních prostor, místností pro paliativní péči a zajištění
nových bezpečnostních prvků
a připojení k internetu. Nezbytným krokem bude odstranění
bariér, které povedou k větší soběstačnosti klientů.
Jedná se i o tom, jaké bude
další využití pozemků po bývalé nemocnici?
Zastupitelstvo města bude projednávat několik variant pro využití tohoto areálu, které se však
musí řídit územním plánem.
Uvedená plocha tak bude využita k zástavbě občanskou vybaveností, která nebude sloužit komerčním účelům. Na tomto místě
je vhodné připomenout, že i veřejnost má příležitost vyjádřit se k tomuto tématu. V současné
době probíhá v rámci zpracování nového strategického plánu rozvoje města průzkum spokojenosti obyvatel města, který obsahuje i otázku:
„Co si přejete vybudovat na ploše po demolici
objektu na Svitavské ulici?“ Nabídnuty jsou tyto
možnosti: 1) víceúčelová sportovní hala; 2) bazén s 25 m délkou a wellness; 3) kulturní zařízení se společenským sálem; 4) jiné – jaké.
Děkuji za rozhovor.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Nová tvář městského úřadu
Od začátku roku 2018 nastoupil do funkce mluvčího města Václav
Dokoupil. Je absolventem magisterského oboru Sociální geografie a regionální rozvoj Masarykovy univerzity v Brně. „Jako
moravskotřebovský rodák mám k tomuto regionu vztah. V pozici
mluvčího vidím příležitost, jak se aktivně zapojit do chodu města
a podílet se tak na jeho dalším rozvoji,“ uvedl Václav Dokoupil. Do
jeho kompetencí spadá zejména vydávání tiskových zpráv a městského zpravodaje, komunikace s veřejností a médii. Jistě se s ním
setkáte také během kulturních a společenských akcí města.
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Město na Regiontouru představilo akční sezónní nabídku
Prezentace Moravské Třebové nechyběla ani
na letošním veletrhu cestovního ruchu Regiontour. V Brně se Třebová objevuje tradičně, v posledních letech se představuje společně s mikroregionem Moravskotřebovska a Jevíčska.
V aktuálním ročníku veletrhu nabídla kromě
běžných materiálů propagujících nejzajímavěj-

ší turistické atrakce města a okolí i pozvánky
na místní a regionální události. Vybrala ty, které
nabývají na stále větším významu a rozsahu. Pro
město Moravská Třebová byl rok 2017 rekordní
z pohledu počtu návštěvníků, ubytovací kapacity
v uplynulé sezóně praskaly ve švech. Dlouhodobé úsilí v péči o historické klenoty města a cílená

Cena města za rok 2017
Do středy 28. února můžete odevzdávat své návrhy na laureáty Ceny města. Toto
ocenění obdrží osobnosti, které
si podle vás za své aktivity
zaslouží významné uznání.
Nominaci lze odevzdat
elektronicky,
písemně
i osobně. Elektronické
podání je možné na adrese cenamesta@mtrebova.cz. V písemné podobě
lze návrhy zaslat poštou
na adresu: Město Moravská Třebová, nám. T. G.
Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová (obálku označte Cena města). Osobní předání je možné v Občanském informačním centru v budově
městského úřadu v Olomoucké ulici č. o. 2.
Návrh na udělení ceny města může předložit
každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým
bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové.

Informace o výši
vodného a stočného
na rok 2018
Zastupitelstvo města Moravská Třebová schválilo cenu stočného na rok 2018 a vzalo na vědomí
cenu vodného, kterou stanovil dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska. Výše stočného zůstává bez změny, stejně
jako v předchozím roce činí 38,70 Kč/m3 bez
DPH (44,51 Kč/m3 s DPH). V případě vodného
nově dochází k mírnému navýšení ceny na aktuálních 37,89 Kč/m3 bez DPH (43,57 s DPH).
„Důvodem zvýšení ceny vodného je pokrytí inflačního nárůstu a zajištění dodržení zákona
v oblasti financování plánu obnovy a rozvoje vodovodu,“ uvedl místostarosta Pavel Brettschneider. Do výše ceny za vodné a stočné však vstupuje
více proměnných. „Například cena stočného zůstává oproti předchozímu roku beze změny především díky dvěma faktorům. Prvním je skutečnost, že se její hodnota řídí finančním modelem
EU a platebními mechanismy. Výraznou roli hraje také zvýšená fakturace odběru vody,“ doplnila Jana Hrbatová, ekonomická ředitelka VHOS,
a.s. Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele Moravské Třebové dosahuje hodnoty cca
30 m3 vody za rok (vztaženo k vodnému i stočnému). Tento údaj vychází z fakturace domácností v minulém roce a stávajícího počtu napojených obyvatel. Václav Dokoupil, mluvčí města

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje 9. února - 2. pátek v měsíci

Návrh musí obsahovat:
1) Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
2) Oblast její činnosti
3) Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro
kterou je osobnost navrhována
4) Charakteristiku přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované
osobnosti pro město Moravská Třebová
5) Kontaktní údaje navrhovatele
(jméno, příjmení/název právnické osoby,
adresa, podpis)
Pavlína Horáčková

propagace, tak přinesly úspěch. Město se stává
oblíbeným místem pro návštěvu. Díky propagaci
města na veletrzích cestovního ruchu Regiontour
Brno, Holiday World Praha a dalších veletrhů
v rámci Českomoravského pomezí, doufáme, že
bude i letošní sezóna stejně úspěšná jako loňská,
ne-li ještě lepší.
Pavlína Horáčková

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 12. 2017
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 156 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v  Moravské
Třebové hlášeno 122 cizinců s povolením
k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 12.
2017 evidováno 10 278 obyvatel. Průměrný
věk obyvatel Moravské Třebové je 43,98 let
(u žen 45,75 let, u mužů 42,11 let).
(ln)

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je v Moravské Třebové
zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011.
Sazba poplatku je závislá na trvalém pobytu
držitele psa. Sazby jsou rozdílné pro jednotlivé
části města a také podle toho, zda držitel psa bydlí v bytovém domě, rodinném domku, nebo zda
je poživatelem důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu. Výše poplatku se už několik let
nezměnila. I pro rok 2018 stále platí tyto sazby:
a) v části Město
• Nájemníci, držitelé psů bydlící v bytových domech s více než 2 byty 1.000 Kč
• Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé
sirotčího důchodu, bydlící v bytových domech
s více než 2 byty 200 Kč
• Držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo
domě, kde nejsou více než dva nájemní byty
600 Kč
• Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé
sirotčího důchodu, bydlící v rodinném domku
nebo domě, kde nejsou více než 2 byty 200 Kč
b) v části Předměstí
• Nájemníci, držitelé psů bydlící v bytových domech s více než 2 byty 800 Kč
• Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé
sirotčího důchodu, bydlící v bytových domech
s více než 2 byty 150 Kč

• Držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo
domě, kde nejsou více než dva nájemní byty
500 Kč
• Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé
sirotčího důchodu, bydlící v rodinném domku
nebo domě, kde nejsou více než 2 byty 100 Kč
c) v části Sušice, Udánky, Boršov
• Nájemníci, držitelé psů bydlící v bytových domech s více než 2 byty 500 Kč
• Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé
sirotčího důchodu, bydlící v bytových domech
s více než 2 byty 100 Kč
• Držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo
domě, kde nejsou více než dva nájemní byty
300 Kč
• Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelé
sirotčího důchodu, bydlící v rodinném domku
nebo domě, kde nejsou více než 2 byty 100 Kč
Upozorňujeme, že za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje
o 50 % sazby.
Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2011
o místním poplatku ze psů najdete zde: http://
www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/vyhlasky-a-narizeni.html. Poplatek je splatný v termínu do
30. dubna. Stejně jako v předchozích letech jej lze
uhradit v hotovosti do pokladny na odboru majetku města a komunálního hospodářství sídlícím
v zadním traktu budovy na nám. T. G. Masaryka
č. o. 29 nebo v Občanském informačním centru,
ul. Olomoucká č. o. 2, kde lze využít i možnost
úhrady poplatku kartou. Platbu lze samozřejmě provést také bezhotovostně na účet města
Moravská Třebová pod přiděleným variabilním
symbolem. Pokud ještě nemáte variabilní symbol přidělený, je možné o něj požádat na telefonním čísle 461 353 138 nebo e-mailem na adrese
hmatyasova@mtrebova.cz. Hana Matyášová,
odbor majetku města a komunálního hospodářství
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Informace o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2018
Zastupitelstvo města Moravská Třebová schválilo v prosinci minulého roku obecně závaznou
vyhlášku, která upravuje poplatek za komunální odpad. Změny se týkají nejen celkové výše
ročního paušálu, ale především úlev
a zvýhodnění pro obyvatele, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadu.
Poplatek pro rok 2018 dle vyhlášky činí
550 Kč na jednoho poplatníka. Tuto částku však zaplatí pouze ti občané, kteří se
nezapojili do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
(zkráceně MESOH). Ostatní mohou sbírat tzv. EKO body za správné třídění odpadů. Za každý získaný EKO bod obdrží
poplatník slevu 10 Kč. Tímto způsobem
lze docílit maximální možné celkové úlevy,
která činí až 70 % ze stanoveného poplatku
(v takovém případě poplatník za komunální
odpad zaplatí pouze 165 Kč). „Jedná se vlastně o jakýsi výchovný počin, kterým se snažíme
obyvatele přivést k zapojení do systému a třídění. Musíme mít na paměti, že poplatky za skládkovné se budou zvyšovat a pokud nenastartujeme systém, tak bude poplatek dramaticky růst,“
uvedl místostarosta Pavel Brettschneider. Výši
své slevy může každý zjistit náhledem do své-

ho odpadového účtu na stránkách www.mojeodpadky.cz, nebo dotazem při úhradě poplatku
na městském úřadě. Více informací lze získat
také na webových stránkách města v záložce

„nový systém sběru odpadů“. Dle posledního
šetření se do systému zapojilo cca 25 % z celkového počtu poplatníků.
I přes zvýšené náklady města na likvidaci odpadu, ponechali zastupitelé již zavedená osvobození a úlevy od poplatku a současně schválili
i další úlevy a osvobození. Byla snížena věková
hranice starším občanům, a to z 80 let na 75 let,
tito občané mají úlevu 50 % ze stanoveného poplatku. Dále mají 50 % úlevu ze stanoveného
poplatku poplatníci, kteří jsou držiteli průkazu

ZTP/P. Od poplatku budou nově osvobozeny
děti narozené v příslušném kalendářním roce.
„Upozorňujeme, že nelze poskytnout úlevu
z úlevy, tj. při nároku na úlevu bude poskytnuta vždy úleva vyšší. Jednotliví poplatníci
zapojení do MESOH doposud získali slevy v rozmezí od 3 Kč do 360 Kč,“ dodala
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství.
Stejně jako v předcházejících letech je
poplatek splatný do 31. března. Úhradu
lze provést v hotovosti nebo bezhotovostně do pokladny Občanského informačního centra (OIC), ul. Olomoucká
č. o. 2, nebo v hotovosti do pokladny
odboru majetku města a komunálního
hospodářství na nám. T. G. Masaryka č. o. 29.
Při bezhotovostní úhradě na účet města Moravská Třebová si musí poplatník předem vyžádat
číslo variabilního symbolu (Občanské informační centrum, odbor majetku města nebo finanční odbor). Požádat o přidělení čísla variabilního symbolu lze osobně, telefonicky nebo
elektronickou poštou. Poplatníci, kteří hradili
poplatek převodem z účtu již v předchozích
letech, mohou využít již přidělený variabilní symbol.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Žijeme s vodou – Vše začíná u zdroje
Potíže se zásobováním vodou byly již v dávných
dobách důvodem migrace obyvatel či dokonce přesunu celých měst do příhodnějších lokalit. Také za vznikem Moravské Třebové na současném místě stál nedostatek vody v původním
správním středisku Rýzmburského panství.
Již od zprovoznění prvního třebovského vodovodu v roce 1677 bylo pro zásobování města využíváno zdrojů podzemní vody. Nejprve to byly
prameny u Útěchova, později zdroje v Dlouhé
Loučce a v Borušově nebo v Křenově. V současné době lze do Moravské Třebové přivést vodu
z šesti pramenišť. Nejvýznamnější prameniště se
nachází v lokalitě „Červená hospoda“, umístěné
cca 3 km od Moravské Třebové směrem na Mohelnici. Další významná prameniště jsou situovaná na okraji Kunčiny, v Borušově a Dlouhé
Loučce. Poslední dvě jmenovaná se využívají bez
přerušení od přelomu 19. a 20. století. Nesmíme
opomenout ani dva zdroje nad Boršovem, které
slouží této místní části. Pro potřeby města je nutno z uvedených vodních zdrojů celkově odebírat
cca 17,5 l/s. Prioritou současnosti je nejen řádné
hospodaření s vodou, ale zejména ochrana vodních zdrojů. Minulost nás již dostatečně poučila,
jaký dopad může mít nesprávný způsob hospodaření na pozemcích v blízkosti pramenišť na kvalitu jímané vody. Kvůli vysokým koncentracím dusičnanů ve vodě musel být v roce 2000 odstaven
jeden ze zdrojů v Dlouhé Loučce. Ze stejného důvodu nelze vodu odebíranou z prameniště u Kunčiny využít pro zásobování pitnou vodou bez
předchozího smíchání s vodou z „Červené hospody“. Významným prvkem preventivní ochrany
vodních zdrojů jsou tzv. ochranná pásma, jejichž
smyslem je zamezit takovým činnostem, které by
mohly způsobit ohrožení vydatnosti zdroje nebo
kvality odebírané vody. Z tohoto důvodu VHOS,
a.s., zajistila pro nejvyužívanější prameniště vyhlášení ochranných pásem, a to nejen I. stupně
pro přímou ochranu bezprostředního okolí zdro-

je, ale i II. stupně, které chrání zdroj ve větších
vzdálenostech. Zdánlivě jednoduchý správní akt

představuje ve skutečnosti zdlouhavou a náročnou práci. Je nutné zajistit zpracování hydrogeologických posudků a především zjistit vlastníky
dotčených pozemků. Pro vaši představu např.
rozloha ochranného pásma II. stupně pro zdroj
„Červená hospoda“ činí cca 81 ha a při vyhlašování muselo být osloveno více jak 60 vlastníků
pozemků. Vodní zdroje v našich podmínkách jsou
prakticky výhradně závislé na dešťových srážkách, z tohoto důvodu je jejich monitorování středem všeobecného zájmu. Díky srážkoměru instalovanému na budově VHOS, a.s., v roce 2012
máme k dispozici údaje o množství srážek pro
naši lokalitu. Ve sledovaném období byl nejnižší celkový roční úhrn v roce 2015, a to 442 mm,
nejvyšší pak v roce 2017, kdy bylo naměřeno 626
mm. Průměrná roční srážka tzv. dlouhodobý srážkový normál pro naši oblast, který vychází z měření v letech 1961 až 1990, činí 670 mm. Aktuální
naměřené hodnoty i archivované údaje najdete
na webových stránkách města v sekci Moravská
Třebová živě. Přestože bylo v posledních pěti letech množství srážek pod dlouhodobým srážkovým normálem, nebyl u nejvyužívanějších zdrojů
zásobujících Moravskou Třebovou zaznamenán
významnější pokles vydatnosti. Nelze však tvrdit,
že se nedostatek srážek v hloubkových zdrojích
neprojeví až v delším časovém horizontu, pro-

tože snižování vydatnosti již zaznamenáváme
u zdrojů podpovrchových. Díky propojení jednotlivých zdrojů přes stávající akumulace jsme
schopni krátkodobý pokles vydatnosti v některém
ze zdrojů bez problémů vykrýt. Přesto je v zájmu nás všech, aby byla co nejdříve realizována
veškerá koncepční opatření zahrnující posilování odolnosti vodních zdrojů, zvyšování retenční
a akumulační schopnosti krajiny a zodpovědné
hospodaření s vodou napříč sektory.
Podrobněji zpracovanou tematiku vodních zdrojů obecně, ale i konkrétní informace o zdrojích
využívaných pro zásobování města naleznete
na stránkách www.vhos.cz v sekci Žijeme s vodou.
Dana Mikulková, VHOS, a. s.

Poděkování
Ke dni 31. 12. 2017 skončil ve funkci ředitele
Nemocnice následné péče
Moravská Třebová MUDr.
Alois Hloušek. Vedení města mu tímto děkuje za odvedenou práci, příkladnou
komunikaci a vzájemnou
spolupráci.
Miloš Izák, starosta města

Moravské Třebové - 2018

Pokud máte zájem o prezentaci vaší firmy
kontaktujte prosím vydavatele na email:
chasmt@iex.cz, nebo tel. 461 318 482,
605 345 344. Publikace bude distribuována
zdarma do každé domácnosti v Moravské
Třebové a spádových obcí.
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Aktuálně
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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.

Strom svobody
Dne 28. 10. 1968 byla v parku u muzea v Moravské Třebové zasazena „lípa svobody“. Slavnostní akt byl doprovázen malou slavností (projevy, hymny, předávání plaket)
a v jeho závěru místní divadelní režisér Josef Holec vytvořil „živý obraz“ z vojáků,
legionářů, sokolů, skautů, svazáků atd. Hledáme pamětníky, kteří byli této slavnosti přítomni a případně ji mohou dokumentovat fotografiemi. Zvažujeme, že by se něco podobného mohlo opakovat letos v říjnu při 100. výročí vzniku republiky. Uvítáme i vaše
nápady. Informace zasílejte na phorackova@mtrebová.cz nebo www.kuzilek.miloslav@
seznam.cz nebo www.m.moravcova@orcz.cz.
Komise památkové péče rady města

SPKD letos oslaví 20 let existence
V letošním roce Sdružení přátel kulturního
domu v Boršově oslaví již 20. výročí své existence, a to si jistě zaslouží krátké zhodnocení.
Naše sdružení má celkem 27 členů, jeho hlavní
náplní je organizace kulturních a společenských
akcí, a to zejména v Kulturním domě v Boršově. Za tuto dobu proběhlo v KD Boršov více jak
50 plesů, přibližně 40 divadelních představení
a nespočet hudebních setkání. Některé akce mají
v kalendáři již své pevné místo a stávají se nositeli tradic – např. Vánoční koncert, Mikulášské odpoledne spolu s rozsvěcením boršovského vánočního stromu, tradiční Dětský karneval,
podzimní Vinobraní, Obecní ples – trubičkový
bál a řada dalších akcí, jejichž význam často pře-

sahuje hranice a význam Boršova. Naše činnost
by nebyla možná bez finančního přispění města
Moravská Třebová. Za tuto přízeň patří vedení
města velké poděkování. V loňském roce dostal
Kulturní dům Boršov od města Moravská Třebová také velký dárek v podobě úpravy prostranství před KD spolu s vytvořením důstojných parkovacích míst a zpevněných ploch. Za dvacet let
existence se povedlo mnoho dobrého. Sdružení
funguje čistě na dobrovolnické bázi a jistě se sluší poděkovat i všem aktivním členům za jejich
nezištnou pomoc. Oslavy dvacetileté existence
již pilně plánujeme a o jejich konání Vás budeme na stránkách zpravodaje ještě informovat.
SPKD Boršov

Sběratel vyzývá
občany
Vážení občané Moravské Třebové a okolí, jistě vzpomínáte na krásné hedvábné výrobky
z Hedvy. Jsem největším sběratelem tkaných
záložek do knih a tkaných znaků v naší republice. Máte-li doma nepotřebné záložky či znaky utkané v Hedvě či jinde, poskytněte mně je
prosím. Budou zachráněny pro další generace
a na výstavách jistě potěší stovky návštěvníků,
kteří je budou obdivovat. Pro více informací
mně prosím kontaktujte na tel. 604 569 743,
nebo na emailu koegler.h@seznam.cz.
Děkuji vám.
Herbert Kögler

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Za minulé období přijala Městská policie Moravská Třebová celkem 151 oznámení.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občana
města, že do jeho osobního vozidla se dobývá nějaký cizí muž. Po příjezdu hlídky MP na místo se
zde nacházel muž, který se choval agresivně, okamžitě začal slovně a fyzicky napadat hlídku MP.
Jelikož se jeho chování neustále stupňovalo a ani
po zákonných výzvách od svého jednání neupustil,
byl muž hlídkou MP zpacifikován za pomoci donucovacích prostředků. Později, když se na místo
dostavila i hlídka PČR, byl jí muž předán k dalším
neodkladným úkonům, kvůli podezření ze spáchání
trestného činu. Mimo jiné se ukázalo, že agresivní
muž jednal pod vlivem psychotropních látek.
Na služebnu MP se dostavily děti, které hlídce MP
sdělily, že při hraní nalezly 6 ks obrazů. Hlídka MP
děti pochválila za to, že se zachovaly velice správně, když nález ohlásily a doprovodila je na místo
nálezu. Na místě nález vyzvedla a odvezla na služebnu MP. S tímto nálezem bude naloženo tak, jak
ukládá Občanský zákon.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení od občanky města, že na jedné z místních ulic upro-

střed vozovky leží muž. Po příjezdu na místo byl
nalezen ležící muž, který byl při vědomí a hlídce
MP sdělil, že popíjel v jedné z místních hospod
a na cestě domů tuto cestu nezvládl a upadl. Muž
měl na hlavě otevřenou krvácející ránu a také
krvácel z nosu. Muž byl hlídkou MP přemístěn
z vozovky na chodník a byla mu poskytnuta první pomoc. Během ošetřování hlídka MP na místo přivolala RZS, která si posléze muže převzala
a převezla jej k dalšímu vyšetření do nemocnice
ve Svitavách. Následující den byl muž hlídkou
MP vyřešen příkazem na místě pro své přestupkové jednání, jelikož porušil povinnosti chodce.
V čase vánočních večírků zasahovala hlídka
MP společně s hlídkou PČR v jednom z místních restauračních zařízení, kde dle oznámení
mělo docházet k vzájemnému napadání mezi
hosty. Hlídka MP na místo dorazila jako první
a od svědků získala popis muže, který ostatní
fyzicky napadal. Muže odpovídajícího popisu
hlídka nalezla několik desítek metrů od restaurace, kde jej také zadržela. Po příjezdu hlídky
PČR si jej hlídka PČR převzala k dalším neodkladným úkonům, kvůli podezření ze spáchání
trestného činu.
Radovan Zobač, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na

tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Sportovní charita u konce

Kalvárie - v přeneseném významu symbol lidského utrpení a bolesti, jak zaznamenává Bible. V Moravské Třebové podstatu pojali jinak. V restauraci
U Kalvárie se těsně před Štědrým dnem rozdávaly
dary pro pětici dětí, které ve svém životě čelí různým nesnázím - cukrovce, tělesnému handicapu
nebo speciální zdravotní dietě. Právě pět předem vybraných dětí, Nikolku Cvejnovou, Karolínku Smucerovou, Jiříka Bittnera a jeho sourozence Honzu
a Lucku, slavnostně obdarovali pořadatelé charitativního tenisového turnaje, který se konal loni v srpnu. Zúčastnilo se jej tehdy dvacet soutěžních dvojic
a několik desítek dalších přítomných a diváků, kteří
poté dražili dres cyklisty Leopolda Königa, raketu
slavné tenistky Lucie Šafářové nebo olympijský
úbor tenistky Barbory Strýcové. Letní akce se nesla
ve znamení hesla Bidon pomáhá. Účastníci si mohli
také zakoupit cyklistickou láhev a výtěžek z nákupu
putoval na dobročinné účely. Celkem 85 tisíc korun,
získaných z této benefiční akce, organizátoři předali
právě předem vybraným dětem. Za peníze od sportovců si budou moci pořídit speciální pomůcky,
jako například tříkolku zvanou legoped. Tradiční
charitativní turnaj a předání darů pod patronátem
cyklistického reprezentanta Leopolda Königa se
loni konalo již počtvrté a jistě ne naposledy. Už nyní
pořadatelé pomalu připravují další ročník.
(mt)

strana 6 / únor 2018

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 5. 2. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 5. 2. 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
7. 2. středa 19:00 /2D/

Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci /ČR/

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
Vstupné: 120 Kč, (83 min.)

10. 2. sobota v 16:00 /2D/

Coco /USA/

Nový animovaný film
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem.
V touze dokázat svůj talent se souhrou neuvěřitelných okolností se ocitne v překrásné a barevné říši
zesnulých.
Režie: Lee Unkrich
Vstupné: 110 Kč, (105 min.), český dabing

10. 2. sobota v 19:00 /2D/

Padesát odstínů svobody

Třetí závěrečný díl fenoménu Padesát odstínů
Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se
dobrovolně zřekli své svobody a před svědky řekli
rozhodné „ANO“. Režisér James Foley okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru
a svým hrdinům připravil několik nečekaných a nepříjemných překvapení.
Režie: James Foley
Hrají: J. Dornan, D. Johnson, E. Johnson a další
Vstupné: 140 Kč, (105 min.), české titulky,
do 15 let nepřístupný

12. 2. pondělí v 19:00 /2D/

Tři billboardy kousek
za Ebbingem /USA/

Oceněný film – 4 Zlaté glóby 2018
Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se
vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče,
rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na
3 billboardy velmi kontraverzní vzkazy adresované
váženému šéfovi místní policie. Tím se spustí bitva
mezi Mildred a zástupci zákona.
Režie: Martin McDonagh
Hrají: F. McDormand, W. Harrelson, S. Rockwell a další
Vstupné: 110 Kč, (115 min.), české titulky,
do 15 let nepřístupný

14. 2. sobota v 19:00 /2D/

Padesát odstínů svobody

Třetí závěrečný díl fenoménu Padesát odstínů
Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se
dobrovolně zřekli své svobody a před svědky řekli
rozhodné „ANO“. Režisér James Foley okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru

a svým hrdinům připravil několik nečekaných a nepříjemných překvapení.
Režie: James Foley
Hrají: J. Dornan, D. Johnson, E. Johnson a další
Vstupné: 140 Kč, (105 min.), české titulky,
do 15 let nepřístupný

19. 2. pondělí v 19:00 /2D/

Tvář vody

Oceněný film - 2 Zlaté glóby 2018
Tvář vody se odehrává za studené války v utajované americké vládní laboratoři, kde pracuje Elisa. Je
němá, což pro ni znamená izolaci od okolního světa.
Její život se změní, když s kolegyní Zeldou objeví
přísně tajný experiment.
Režie: G. del Toro
Hrají: S. Hawkins, O. Spencer, M. Shannon a další
Vstupné: 120 Kč, (123 min.), české titulky

21. 2. středa v 19:00 /2D/

10 let na scéně – dokument
Ewa Farna – největší koncert
kariéry Ewa Farna /ČR/

Poslední dva roky strávila Ewa Farna s kamerou v zádech. Kromě natáčení singlů, porotcování
a spousty jiných aktivit se populární česko-polská
zpěvačka připravovala na největší koncert ve své
kariéře u příležitosti oslav desetiletí na české hudební scéně. Ukáže se fanouškům bez make-upu,
naštvaná, ve stresu, bezradná, ale i kde je nejvíc
v pohodě a kam patří.
Vstupné: 120 Kč, (90 min.)

26. 2. pondělí v 19:00 /2D/

Věčně tvá nevěrná /ČR/

Nová česká komedie
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost.
Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší
ženy, a když připočteme krachující nakladatelství,
řítí se jejich manželství do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta a jako zkušená psycholožka jim pro
záchranu manželství naordinuje nevěru. Bláznivá
hra může začít.
Režie: Milan Cieslar
Hrají: L. Vlasáková, V. Cibulková, S. Rašilov,
F. Blažek a další
Vstupné: 130 Kč, (92 min.)

Kulturní centrum
Pohádka 6. 2. v 10:00

O zvědavém slůněti aneb
jak sloni k chobotu přišli

Výpravné představení pro děti, a to i pro ty nejmenší od 3 let, vzniklo podle bajky R. Kiplinga Sloní
mládě, což napovídá, že děti kromě slůněte uvidí
i další členy jeho africké rodinky - velké loutky sloních rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných. Ocitnou se tedy v Africe a rovněž uslyší spoustu pěkné muziky. Stanou
se svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte, které se
touží dozvědět, co mívá krokodýl k obědu. A navíc

se dočkají i ponaučení, což se u bajek stává. Uvádí
Studio dell´arte České Budějovice.
Kinosál, vstupné: 40 Kč

Zábavný pořad 11. 2. v 16:00

Všechny barvy lásky

Jedná se o autorský literárně-hudební pořad s názvem Všechny barvy lásky, který je šitý na míru
především seniorskému publiku, ale samozřejmě
nejen jemu. Je to místy humorný, místy nostalgický
pořad plný vzpomínek, vyprávění a šansonů na téma lásky a mezigeneračních vztahů v proměnách
času. Účinkují Hana Švejnohová a Lenka Filipová-Kudelová. Všechny šansony jsou od autorské dvojice Richard Pogoda – Pavel Dostál (bývalý ministr
kultury) z CD Hledá se srdce člověčí.
Ještě pár informací o umělkyních: Lenka Filipová-Kudelová (http://filipova-kudelova.cz/wp/) – herečka, šansoniérka, příležitostná scénáristka a známá dabérka.
Hana Švejnohová (http://www.dklub.cz/kdo-je-hana-svejnohova/) – herečka a moderátorka (ČT,
Frekvence 1, ČRo Dvojka), autorka několika rozhlasových pořadů – Dámský klub Frekvence 1
(známé kalendáře s recepty z Dámského klubu),
Nezatloukat aneb My dva a čas (http://www.rozhlas.
cz/lide/dvojka/_osoba/3296 ) a fejetonů, z nichž některé jsou součástí našeho pořadu. Lenka s Hankou
jsou spolužačky z brněnské konzervatoře, bývalé
kolegyně z někdejšího Satirického divadla Večerní
Brno a především dlouholeté přítelkyně.
Dvorana muzea, vstupné: 50 Kč, předprodej zahajujeme 5. 2. v 16 hodin

Vernisáž a koncert 16. 2. v 18:00

Koncert Lili Marlene
spojený s vernisáží obrazů
Martina Němce

Hudební skupina Lili Marlene je autorským projektem klávesisty a kapelníka Martina Němce
(Precedens), který by se snad dal nazvat „futuristickým šansonem“. Seskupení vévodí expresivní alt
zpěvačky Dáši Součkové, která mimo jiné slavila
před časem úspěch u publika i kritiky při koncertech v Argentině. Hudba a texty Martina Němce se
odehrávají na pomyslném průsečíku pouličních balad začátku minulého století se současnými trendy
elektroniky a rocku. Kapela je složená z vynikajících muzikantů, kterými jsou například kytarista Jan
Šobr (100 zvířat), trumpetista Míra Barabáš (Angels
Romana Dragouna), klávesista a programátor Pavel
Nedoma (Precedens), nebo o generaci mladší Radek
Doležal na bicí, basová kytara Petr Kohut a Milan
Cimfe, zpěv – Dáša Součková.
Martin Němec je známý hlavně jako muzikant.
Po více než 30 let je spjat se skupinou Precedens,
v níž jako zpěvačka začínala Bára Basiková. Němec, vystudovaný malíř, patří k silné generaci šedesátníků reprezentujících alternativnější kulturu
70. a 80. let v někdejším Československu. Vystudoval na střední škole průmyslovou grafiku a malířství
na Akademii výtvarných umění. V roce 1982 založil
spolu s Janem Saharou Hedlem skupinu Precedens,
ve které hrál na klávesy a stal se její vůdčí osobností i výhradním autorem. Od roku 2002 působí také
ve skupině Lili Marlene. Na přelomu tisíciletí se začal znovu více věnovat malování. Jeho tehdejší obrazy byly bez lidských postav, jeho díla měla snový

Kultura

charakter, silně evokují pocit osamění a prázdnoty.
Takové jsou z velké části i nyní vystavované obrazy,
na nich už ale lidská figura nechybí. Odkazují k biblickým námětům, ukřižovanému Kristu, jiné k literatuře s židovskou tematikou či zobrazují známé
Rorschachovy testy.
18:00 vernisáž obrazů Martina Němce, 19:00
koncert Lili Marlene
Dvorana muzea, vstupné: 80 Kč, předprodej zahajujeme 5. 2. v 16 hodin

Pohádka 20. 2. v 8:30 a 10:00

O Balynce, dobrém štěněti

Karlovarské hudební divadlo navazuje na úspěšně realizované tituly hodnotově orientovaných
pohádek O vodníku Pačískovi, O Červíku Ervínovi a O Lesíčkovi, každý z nich se dočkal stovek repríz v divadlech celé republiky. Podtextem
i dalšího titulu je snaha o pochopení povinnosti
uchopit budoucnost naší krásné země patřičným
způsobem a přistupovat zodpovědně k hospodaření s domácím odpadem. Hraje Karlovarské hudební divadlo.
Kinosál, vhodné pro děti od 4 let, vstupné: 40 Kč
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Divadelní představení úterý 27. 2.

Natěrač

Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně
svou životní roli. Donald Churchill je autorem tzv.
„čistých komedií“, které si kladou jediný cíl, pobavit
a rozesmát diváka. A umí to dokonale! V Natěračovi
rozvíjí situaci klasického milostného trojúhelníku.
Hlavní hrdinka naší hry Simona je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence. Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat a jakou roli v tom
sehraje náhodně přítomný natěrač? Komedie Natěrač
je českému publiku dobře známá. V devadesátých letech Natěrače nezapomenutelným způsobem ztvárnil
například Josef Dvořák. Ještě větší popularitu získala
inscenace s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem.
S diváckým ohlasem se setkalo i televizní zpracování
s Janem Budařem a Jitkou Čvančarovou. A protože
dobré komedie nestárnou (a je jich jako šafránu),
přinášíme v roce 2017 verzi novou s Leošem Nohou (Okresní přebor), Barborou Mottlovou (Přístav)
a Evou Decastelo (Ohnivý kuře).
19:00, kinosál muzea, vstupné: 250 Kč, prodej
zahajujeme 5. 2. v 16 hodin
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Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku

Stálé expozice

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

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
sobota-neděle: zavřeno

Stálé expozice

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

• Galerie Františka Strážnického

HLEDÁME

PRŮVODCE /PRŮVODKYNI
NA ZÁMKU
Brigáda se týká letních prázdnin
a víkendů od dubna do října

2.2.
3.2.

Požadavky:
Komunikativnost
Příjemné vystupování
znalost anglického nebo německého
jazyka na komunikační úrovni
Zájem o historii výhodou
Minimální věk 15 let
V případě zájmu
kontaktujte:
zamek@ksmt.cz
733 787 998

Zámek
Moravská
Třebová

Dance Party– Dj J.M.X.

åLMMDNRNDSLWiQ – Dj Maty

3DQiN]DÅ´– Dj Maty
 5(752YHÿHU – Dj Choruno
9.2.

KONCERT KAPEL



STARÉ PUŠKY /AUPSIDE
DOWN!
FTER PARTY
SRVNRQÿHQt


23.2.
24.2.

%RæNRYVNëPHMGDQ– Dj J.M.X.

Mr. Cocoman LIVE w/:LOGD3DQGDDNDZ0XUWH

5(752YHÿHU – Dj Mirek Karásek
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Různé
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Ladislav Velen ze Žerotína
V předchozích článcích o době na přelomu
16. a 17. století častokrát padlo jméno tehdejšího
majitele Ladislava Velena ze Žerotína. Přibližme
si proto jeho život.
Narodil se 7. prosince 1579 Janu ze Žerotína
a Kunce z Boskovic. Pojmenován byl po otci
své matky Ladislavu Velenu z Boskovic. Jeho
narození bylo oslaveno vskutku originálním
způsobem, a to sepsáním oslavné básně, která
byla vydána v nádherné typografické úpravě.
Řádky tvoří obdélníkový obrazec a v něm žerotínského lva a boskovický hřeben v ozdobném
rámci. Malý Ladislav přišel záhy o svého otce
a v 11 letech i o matku. Jeho poručníkem se stal
jeho strýc Fridrich ze Žerotína. To už byl Ladislav Velen ze Žerotína také dědicem rozsáhlých
panství po svém strýci Janu z Boskovic. Jednalo
se o Moravskou Třebovou, Zábřeh na Moravě
a Rudu nad Moravou. Strýc Fridrich ze Žerotína se mu postaral i o skvělé vzdělání. Po bratrské škole v Lipníku a městské škole ve Vídni
ho poslal na proslulou akademii do Štrasburku.
Již samotná cesta tam byla pro chlapce velkým
zážitkem, svědčí o tom zápisky z jeho deníku.
Ze Štrasburku přešel po roce do Basileje a studia dokončil v Heidelberku. Získal tak na tehdejší dobu skvělé vzdělání. I při návratu cestoval po mnoha městech a získal cenný rozhled
po světě. Doma dlouho nesetrval, roku 1595 se
vypravil do Ženevy. Návrat si opět protáhl přes
Itálii a Francii, domů dorazil na počátku roku

1599. S velkou vervou se pustil do správy svých
panství. Zpočátku musel řešit jejich poměrně
značné zadlužení, ale počínal si velmi zdatně.
To mu pak umožnilo nejen financovat reprezentativní dvůr, podporovat četné umělce a věnovat se třeba i alchymii, ale hlavně rozvinout
rozsáhlou stavební aktivitu. Roku 1606 nechal
postavit zámeček v Tatenicích a roku 1611 zahájil stavbu předzámčí v Moravské Třebové. Je až
s podivem, jak stavba, která vlastně nebyla jeho
obydlím, obýval totiž jinou část moravskotřebovského zámku, byla pojata velkoryse a hlavně nádherně zdobena. Sochařská výzdoba arkád
nemá dnes v našich zemích obdobu a je stále ve
velmi dobrém stavu. Aktivně podporoval Jednotu bratrskou, do jejího kostela v Zábřehu na
Moravě věnoval zvon. Jan Ámos Komenský mu
dedikoval svou mapu Moravy.
Ladislav Velen ze Žerotína byl třikrát ženatý, první manželkou byla Bohunka z Kunovic,
druhou Alžběta z Thurnu, třetí Anna Maxmiliana z Opersdorfu. Měl tři syny, Jana, Bartoloměje a Karla mladšího. Významně se angažoval
ve stavovském povstání na Moravě, v letech
1619-1620 byl zemským hejtmanem. Zvítězil
nad císařským vojskem v bitvě u Dolních Věstonic 5. srpna 1619. Po porážce povstání raději na jaře 1621 emigroval, v nepřítomnosti byl
odsouzen k trestu smrti a jeho panství konfiskována. Žádost o milost byla zamítnuta. Snažil
se ještě o návrat na Moravu, bojoval v dánském

a švédském vojsku, ale neúspěšně. Dožil v polské Poznani, kde 3. dubna 1638 zemřel.
Ladislav Velen ze Žerotína byl člověkem přímočarým a rozhodným. Pokud se jednou do něčeho
pustil, za svým názorem si stál a bojoval za něj
až do konečného rozhodnutí, nevzdával se ani
v nepříznivé situaci. 		
Robert Jordán

Okénko ZUŠ
V padesátém ročníku soutěže a přehlídek žáků základních uměleckých škol
se bude v letošním školním roce soutěžit v hudebním oboru v sestavách: hra
na dechové nástroje, sólový a komorní
zpěv, hra smyčcových souborů a orchestrů, souborová a komorní hra lidových
nástrojů, sólová a souborová hra bicích
nástrojů a v oboru tanečním. 15. a 22.
února proběhnou v Základní umělecké škole Moravská Třebová školní kola
v komorním a sólovém zpěvu a v dechových dřevěných a žesťových nástrojích. Všichni postupující žáci se zúčastní
okresních kol, která proběhnou dle oborů v následujících termínech. Okresní
kolo v sólovém a komorním zpěvu se
uskuteční 1. března v ZUŠ Litomyšl.
Okresní kolo ve hře na dechové nástroje proběhne 6. března v naší domovské
ZUŠ Moravská Třebová a hra na dechové žešťové nástroje 8. března v ZUŠ Jevíčko. Taneční obor bude letos soutěžit
26. března v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. Všem našim žákům
přejeme hodně úspěchů v nadcházejících soutěžích.
I v tomto měsíci přijměte pozvání
na Podvečery s múzami, které proběhnou 8. a 22. února tradičně v 17:30 hod.
v Komorním sále ZUŠ. Srdečně Vás zveme na únorové akce a těšíme se na Vás.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–28. 2. Výstava kreseb Moravské Třebové
Přijďte se během měsíce února podívat na výstavu
Martina Kováříka. Výstavu si můžete prohlédnout
v dospělém oddělení v otevírací době.
1.–28. 2. Velký výprodej knih
Během února se můžete těšit na velký výprodej knih. Vzhledem k personálním potížím jsme
v lednu výprodej neobměnili, za což se všem zájemcům omlouváme, téma se opakuje. Vybrat si
tedy můžete z beletrie, knih o sportu, bydlení a zahradě. Cena je 5 Kč/kus.
1.–28. 2. Výprodej rodokapsů
V půjčovní době je možné zakoupit si vyřazené
rodokapsy. Cena 1 Kč/ks.
1.–28. 2. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje tzv.
Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení najdete
seznam 20 témat = 20 knih, které je třeba přečíst
pro splnění výzvy. Od každého z témat je připraveno několik knih, které 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. Únor: kniha, která byla
zmíněna v jiné knize, kniha, která má čtyřslovný
název, kniha s ročním obdobím v názvu.
1.–11. 2. Soutěž na únor
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 Face-

booku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď
sdělit přímo v knihovně v dospělém oddělení. Každý smí v jednom měsíci odpovídat pouze jednou.
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 lednovou otázku zní: Naše
knihovna má 3 oddělení - dětské, dospělé a studovnu. Výhercem je Veronika Škrancová, gratulujeme.
Aktuální otázka zní: Tipněte si, kolik výpůjček
celkem (knihy, časopisy, CD…) se uskutečnilo
za celý rok 2017 v dospělém oddělení. Vyhrává
nejpřesnější tip. V případě více správných odpovědí náhodně vybereme jednoho výherce. Odpověď nám sdělte do 11. 2. Hraje se o jednu z těchto
knih: Skleněný vrch (F. Niedl), Hádův faktor (R.
Ludlum) nebo Vampýrská akademie (R. Mead),
nebo o 2 lístky na LiStOVáNí, které se uskuteční
6. 3. 2018.
26. 2. Írán – pohled do zákulisí
Jak se žije v Íránu? Neobvyklý a humornou formou
podávaný pohled za oponu země větší než celá
střední Evropa nabízí Jiří Sladký, autor dvou knih
o současném Íránu. Přednáška proběhne v úterý
27. 2. od 17:00 v Centru pěstounské péče (Andělský obchod, Bránská ulice č. 18) a je doplněna
fotografiemi, videem, hudebními ukázkami a představením přivezených předmětů. Vstup zdarma
Připravujeme na březen:
Listování – 6. 3. divadelní představení s knihou
v ruce

ISŠ Moravská Třebová certifikovaným centrem
prestižního programu The Duke of Edinburgh Award
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu již
od roku 1956 motivuje mladé lidi k osobnímu rozvoji v oblastech talentu, sportu a dobrovolnictví.
Každá úroveň se odlišuje délkou trvání (bronzová, stříbrná
a zlatá) a završuje ji dobrodružná expedice. V osvědčeném programu je zapojeno
více než 140 zemí celého světa, jeho patrony jsou například
moderátor Marek Eben, novinář a cestovatel Dan Přibáň
či rybář a cestovatel Jakub
Vágner. V České republice
program funguje již od roku
1995. V Pardubickém kraji
jsou v současné době kromě
ISŠ Moravská Třebová, také centra na Gymnáziu v Poličce, SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí
a v Dětském domově v Dolní Čermné. V ISŠ Moravská Třebová se do programu zapojila necelá
desítka studentů, kteří budou po dobu šesti měsíců

usilovat o splnění svých cílů, poznají sami sebe,
získají nové dovednosti a otestují svou schopnost
vytrvat. Na závěr společně vyrazí na dvoudenní
expedici. Dnes představujeme Davida Širokého, studenta třetího ročníku oboru
Bezpečnostně právní činnost.
Ten si jako cíl v oblasti sportu
stanovuje formování postavy
pod vedením profesionálního
trenéra Aleše Lamky, v oblasti talentu přípravu fitness studentské kuchařky a podobné
téma se odráží i v dobrovolnictví, kde se stává trenérem
dvou svých spolužáků. David
se do budoucna chce věnovat
také tréninku kamarádů s hendikepem. Myslím,
že smysluplně strávený volný čas, když pominu
nezbytné učení, je rozhodně přínosem a velkou
výzvou pro každého účastníka.
Hana Konečná, vedoucí DofE

Fyzika do vlastních rukou žáků školy na Kostelním náměstí
Fyzika je jedním z nejobávanějších předmětů
na našich školách. Může být ale i velice zábavnou, když si ji můžete takříkajíc osahat. Některé
experimenty jsou technicky velice náročné, a tudíž
v běžných hodinách fyziky neproveditelné. Právě na tyto se zaměřují studenti MFF UK v rámci
mezinárodního projektu, jehož cílem je popula-

rizace vědy. Zúčastnit se netradičního vědeckého
jarmarku měli možnost ve čtvrtek 21. 12. 2017
i žáci druhého stupně ZŠ Kostelní náměstí. Vyzkoušeli si tak např. pokusy s tekutým dusíkem,
levitujícími magnety, hořlavými plyny a optickými přístroji. Sladkou tečkou byla smetanová
zmrzlina z fyzikální kuchyně.
Eva Pallová
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Půjčování společenských her – půjčte si domů
nejen knihy
Knihovna dětem
1. 2.–31. 3. Fantazie
Výstava výtvarných prací žáků a studentů Gymnázia Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní
době.
1.–28. 2. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy Kde zůstal medvídek Bobík? Čtení, hraní,
kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání
v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2018
Vyhlašujeme 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.
Tvořivé středy
7. 2. Maska
14. 2. Valentýnské přání
21. 2. Tučňák
28. 2. Zajíček
Začátek vždy v 14:00 hod. v dětském oddělení
MěK.
Tvoření pro nejmenší
21. 2. Tučňák pro děti od 2 do 5 let v doprovodu
dospělého 9:00–11:00 hod.
6. a 20. 2. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.

Výprava žáků
z Kostelního náměstí
– Brazílie
12. ledna zhlédli naši šesťáci a sedmáci unikátní populárně naučný multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem. Jednalo
se již o 14. program z projektu Planeta Země
3 000 s názvem Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. Program žáky zavedl do 5. největšího a nejlidnatějšího státu světa, do jeho
hlavního města či do velkolepého Rio de
Janeira. Mohli nahlédnout do brazilských
chudinských čtvrtí favel, sledovat ceremonii
kultu candomblé i chod života u kmene xingušských indiánů i odvážnou výpravu po stopách královny amazonských vod anakondy
velké. Čekali na jaguára, slanili 72 metrů
a ponořili se do okouzlující jeskyně Abismo
Anhumas či se zaposlouchali do uklidňujících zvuků divoké Amazonie. V rámci hlavní
výukové roviny jim byl vysvětlen proces fotosyntézy. To vše bylo bezprostředně prezentováno moderátory, komentářem cestovatele
a prokládáno testovými otázkami s výběrem
možného řešení. Již se těšíme na další program. Bude o Myanmaru.
Za ZŠ Kostelní nám. A. Purketová a M. Krejčí
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Poděkování vyučujícím ze ZŠ Křižovatka
Vážená paní ředitelko,
chtěla bych tímto dopisem jménem své dcery Adriany Polanské, jménem svým i dalších
spokojených rodičů, co nejsrdečněji poděkovat
kolektivu pedagogů a pracovníků Vaší školy,
zkrátka „Křižovatky“. Má dcera Adrianka trpí
od narození vzácnou metabolickou vadou, která
jí díky přísné dietě a časté nemocnosti způsobila izolovanost a strach z dětského kolektivu či
neznámého prostředí. Po těžkém rozhodování
jsme na doporučení lékařů, psychologa, logopeda a speciálního pedagoga přihlásili v loňském
školním roce dceru do přípravné třídy Vaší školy. Díky citlivému přístupu paní učitelky Izákové, její asistentky i dětem se Adriana velice rychle adaptovala, našla spoustu kamarádů a hlavně

zjistila, že škola i učení mohou být zábavné. Letos chodí do první třídy k paní učitelce Holešovské se svými kamarády s nadšením a musím říci,
že je jediná z mých tří dětí, které se do školy těší.
Kvůli své nemoci má sice problémy v některých
předmětech, ovšem paní učitelka je jí svým odborným přístupem tolik nápomocna, že prospívá
na výbornou. Po zkušenostech z jiných škol jsem
Vám velice vděčná za individuální přístup pedagogů a kamarádskou rodinnou atmosféru, která
ve Vaší škole vládne. A co mě u Vašich žáků
opravdu překvapilo? Umí sami pozdravit, chovají se slušně, přidrží dveře a jsou kamarádští,
ochotní, usměvaví a hlavně chodí rádi do školy. Celému kolektivu školy nejen za svoji dceru
Adrianu děkuji.
Lucie Polanská

O kousek blíž přírodě
Loňský rok byl pro naši mateřskou školu úspěšný
v oblasti získávání prostředků na zkvalitnění prostředí školky. Za velmi výrazný pozitivní úspěch
považujeme získání finančního daru v hodnotě
40.000 Kč od LČR, s.p., na vybudování Přírodní
učebny a vybavení tříd pomůckami pro lesní pedagogiku. Jako městská školka se snažíme dětem co
nejvíce zprostředkovat kontakt s přírodou. Proto
jsme dostali nápad upravit školní zahradu tak, aby
byla vybudována Přírodní učebna, která by měla
sloužit nejen dětem, ale i dospělým. Díky tomuto
daru, spolupráci rodičů a souhlasem našeho zři-

zovatele (město Moravská Třebová), jsme mohli
na školní zahradě vybudovat hmatový chodníček
s malou okrasnou zahrádkou a hmyzím domečkem. V blízkosti tohoto chodníčku byl zabudován Dendrofon. Za neméně významné považujeme vybudování bylinkové a užitkové zahrádky,
na které se výrazně podílely děti tím, že donesly
k zasazení různé druhy bylinek, ovocných keříků a zeleniny. O zahrádku v průběhu roku pečují.
Na stromy, které se na školní zahradě nacházejí,
jsme umístili několik budek, které poslouží nejen
ptáčkům, ale rovněž i našim veverkám, které se
na naši zahradě usídlily. Poslední věcí,
kterou se nám podařilo z finančních prostředků od LČR, s.p., pořídit, jsou pomůcky do tříd, které budou využity pro
lesní pedagogiku v oblasti našich dřevin,
jedlých hub, volně žijící zvěře a hmyzu.
Závěrem bychom rádi poděkovali státnímu podniku Lesy České republiky (kr.
řed. Týniště nad Orlicí) za to, že díky jejich finančnímu daru jsme měli možnost
začít náš projekt Přírodní učebny realizovat. Tímto ale nekončíme, na našem
cíli budeme i v následujících letech usilovně pracovat.
Lenka Peterková
a kolektiv II. MŠ Jiráskova, Mor. Třebová

Do školy na křižovatce přišli kouknout předškoláci
Odpoledne s počítáním připravily pro budoucí moravskotřebovské prvňáčky učitelky prvního stupně základní školy v ulici ČSA. Ve čtvrtek 18. ledna se sem sešly k odpolední návštěvě
děti s maminkami i tatínky, aby zhlédli prostory
tříd pro nejmenší, v nichž si předškoláci ověřili svoje schopnosti pracovat na interaktivních
tabulích. Počítali a hráli si s čísly i se slovíčky,
malovali a přitom si vyzkoušeli, zda dokáží být
alespoň na chvilku „velkými“ prvňáky. Zábavně
výukové odpoledne připravily paní učitelky Iveta
Chlupová a Iveta Komárková, Jiřina Holešovská,
Magda Mlejnková a Eva Izáková, která vede děti

v přípravné třídě, jediném zařízení, kde je u nás
ve městě zajišťována systematická příprava dětí
na vstup do povinného vzdělávání v základní škole. Lednovou akcí škola z křižovatky pokračovala ve společných aktivitách organizovaných pro
předškoláky – navázala tak na obzvláště vydařenou návštěvu mateřinek z prosince, kdy se nejmenší třebovské děti z MŠ Piaristická spolu se školáky
z prvního stupně zúčastnily v tělocvičně naší školy poutavého vystoupení plzeňského Divadélka
Kuba. Další akcí bude únorová maškarní merenda
plánovaná na 15. 2. opět do tělocvičny ZŠ ČSA,
na kterou srdečně zveme. Dagmar Zouharová

Vlastivědná exkurze páté třídy
Pražský hrad je odvěkým symbolem českého státu
a nejvýznamnější českou památkou. Pražské vánoční trhy patří mezi nejvyhlášenější v Evropě. A tak
není divu, že obojí zatoužili na vlastní oči spatřit
žáci páté třídy ZŠ Kostelní náměstí, kteří v pondělí
18. 12. 2017 využili služeb Českých drah a vyrazili
na vlastivědnou exkurzi do našeho hlavního města.
Jejich první kroky směřovaly na Pražský hrad, kde

v doprovodu profesionální průvodkyně absolvovali
prohlídku katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava, Starého královského paláce, basiliky svatého Jiří a Zlaté uličky. Poté následoval Karlův most
a Staroměstské náměstí, provoněné vůní punče,
horké čokolády a trdelníku. Z Prahy naši výletníci odjížděli o něco chytřejší, plni zážitků a většina
i s vánočními dárky pro své nejbližší. Eva Pallová

ZŠ Palackého
Vánoční jarmark
V předvánočním čase se v naší škole konal Den
otevřených dveří a spolu s ním i Vánoční jarmark. V tento den školu navštívili mnozí rodiče
i prarodiče, aby se podívali nejen na vyzdobené
chodby školy, ale především na své děti. Mohli vidět, jak se jim v hodinách daří a co všechno již v kolektivu kamarádů dokáží. Hned při
příchodu bylo možno zakoupit vánoční výrobky
našich žáčků. Na stolečcích bylo pestré množství
rozličných svícnů, andílků a dekorací. Část vybraných peněz poputuje na naše adoptované zvířátko
do Zeleného Vendolí. Kromě toho se v přízemí
konal vánoční koncert, kde na své flétny pod vedením J. Jarůška a A. Draesslerové hráli vánoční písně jejich žáci. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem, ať již dospělým nebo dětem,
jež se podíleli na přípravě jarmarku a s velkou
radostí vyráběli a prodávali nejrůznější předměty, stejně jako všem, kteří nás podpořili svojí
návštěvou a slovy uznání.
Kolektiv učitelů
Vánoční svátky
Letošní svátky si děti z 2. B a 5. C užily koncerty už v době adventní. V prvním adventním
koncertu se představily svitavskému publiku
v Ottendorferově domě. Pod vedením pana učitele Jarůška a paní učitelky Draesslerové zazněly
skladby P. Ebena, E. Claptona, Z. Svěráka a dalších skladatelů. Kromě vánočních písní zazněl
také vícehlasný Dětský swing od Květy Fridrichové, ve kterém si žáci páté třídy vyzkoušeli hru
na tenorové zobcové flétny. Následoval adventní
koncert se swingovým orchestrem Františka Zeleného v sále Na Písku. Velký úspěch měla píseň
Rolničky, kterou jsme si zazpívali v doprovodu
swingového orchestru. Vánoční svátky jsme zakončili tříkrálovým koncertem v domově důchodců v Moravské Třebové. V tento den jsme, jako
každý rok - letos po osmnácté, vyšli s tříkrálovou kasičkou do města a zejména na úřady, kde
jsme koledovali za flétnového doprovodu a zpěvu žáků 2. B. Všem děkujeme za tradiční vřelé
přijetí. Andrea Draesslerová, Jaroslav Jarůšek
Ottendorferův dům
V úterý 28. listopadu jela naše třída společně s třídou pana učitele Jarůška na vystoupení do Svitav.
Někteří z nás jeli autobusem od školy, někteří se
svými rodiči přijeli autem. Protože jsme měli přijít
na řadu jako poslední, mohli jsme v klidu sledovat
celý koncert. Na závěr jsme vystupovali my. Zahráli jsme na flétny a některé písničky jsme i zazpívali. Myslím, že to byl pro nás všechny hezký
zážitek. Natálie Mahdalová, 5. C ze ZŠ Palackého
Čas předvánoční 3. B
Už nám prázdniny skoro klepou na dveře a nám
už se nechtějí „mrskat“ vyjmenovaná slova ani
násobilka. Společně s paní učitelkou jsme si zpříjemnili poslední dny před Vánoci. Hned v pondělí jsme neporušili naši tradici a jako vždy jsme
se vyrazili podívat na betlém pana Fibicha a poté
jsme šli hned o kousek vedle mlsat. Z části vydělaných peněz ze školního jarmarku jsme si pochutnávali v Laskavárně, kde nám připravili perfektní občerstvení. Ve středu jsme také nezaháleli.
Zatímco my budeme přes svátky v teple a pojídat
cukroví, co zvířátka v lese? Nastřádali jsme pro
ně nějaké dobroty z domu a vypravili se zasněženým lesem naplnit jejich krmelce. Teď už jen
doufáme, že jste všichni prožili krásné a klidné
svátky vánoční.
Žáci 3. B + p. uč. Štěpařová
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
2. 2. Pololetní prázdniny s Majákem
6.–8. 2. Letem světem pro 5.–9. třídy ZŠ a příslušné ročníky gymnázia. Zeměpisná vědomostní
soutěž zahrnující oblasti nad rámec učiva. Je nutné
účast předem telefonicky nebo e-mailem nahlásit.
Propozice zaslány do škol.
8. 2. Obvodní kolo v halové kopané IV. kategorie,
v tělocvičně ISŠ Mor. Třebová od 8:30 hod.
14. 2. Obvodní kolo ve florbale II. kategorie dívky,
v tělocvičně ZŠ Palackého Mor. Třebová od 14:00
hod.
15. 2. Obvodní kolo ve florbale II. kategorie
chlapci, v tělocvičně ZŠ Palackého Mor. Třebová
od 14:00 hod.
17. 2. Masopustní karneval od 14:00 hod. ve dvoraně muzea, karnevalové odpoledne pro rodiče
s dětmi a ostatní veřejnost, vyhodnocení nejkrásnějších masek, vystoupení kroužků DDM, Muzikohraní Hany Dosedělové, zdobení masopustních koláčků, výroba masek, tombola a diskotéka, zakončení
v 16:00 hod., vstup zdarma, akce ve spolupráci s KS
20. 2. Recitace – oblastní kolo pro 1. stupeň ZŠ,
od 9:00 hod., koncertní sál ZUŠ
21. 2. Recitace – oblastní kolo pro 2. stupeň ZŠ,
od 9:00 hod., koncertní sál ZUŠ. Recitační soutěže
ve spolupráci s místní ZUŠ
22. 2. Obvodní kolo v basketbale IV. kategorie chlapci, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová
od 14:00 hod.
27. 2. Obvodní kolo v basketbale IV. kategorie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová
od 14:00 hod.
28. 2. Obvodní kolo v basketbale III. kategorie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová
od 14:00 hod.
Nabídka letních táborů pro děti:
Příměstské tábory pro děti 1.–5. tříd, denně
8:00–16:00 hod. v DDM
Příměstské tábory jsou všestranně zaměřené a vhodné zejména pro mladší děti. Kreativní a sportovní
aktivity jsou přizpůsobeny jednotlivým celotáborovým hrám a věku dětí. Kvalifikovaní vedoucí. Strava: 2x svačina, oběd, pitný režim zajištěn. Kapacita:
15 dětí/běh. Cena: 1350 Kč, členové kroužků DDM
1250 Kč. Závazné přihlášky elektronicky přes web
DDM do 20. 6. – stejný systém, jako přihlašování
do kroužků. Po schválení přihlášky obdržíte dal-

ší pokyny ohledně platby apod. V případě dotazů
ohledně elektronického přihlašování na tábor kontaktujte DDM – M. Krajíčková (731 427 353). Letáky konkrétních táborů ke stažení na webu DDM.
Kontakt: 461 316 786, 731 151 790, 731 427 353,
info@ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz
Příměstský tábor 1. běh – Pod pirátskou vlajkou.
Termín: 9.–13. 7. 2018, CTH – Dobrodružství piráta Černého Vouse, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 2. běh – Expedice Afrika. Termín: 16.–20. 7. 2018, CTH – Po stopách cestovatele
Emila Holuba, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 3. běh – Školička squashe a jiných pohybových aktivit. Termín: 30. 7.–3. 8.
2018, vedoucí Andrea Aberlová
Příměstský tábor 4. běh – Detektivové s.r.o. Termín: 13.–17. 8. 2018, CTH – Ve službách Sherlocka
Holmese, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 5. běh – Tajemství starobylého Egypta. Termín: 20.–24. 8. 2018, vedoucí Jana
Chadimová
LT Na Srnčí: od 4. do 11. 8. 2018, CTH – Dobrodružství na Nilu, cena 3.200 Kč, ubytování ve
třílůžkových pokojích, určeno dětem po ukončení
2. třídy ZŠ. Přihlášky do naplnění kapacity 29 dětí
a náhradníci. Více informací Jana Chadimová. Leták a fotografie z minulých ročníků na webových
stránkách DDM.
LT ARMY TÁBOR na Srnčí v termínu 11.–18. 8.
pro všechny odvážné kluky a holky od ukončené
2. třídy. Tábor je pořádán ve spolupráci se střeleckým kroužkem DDM a je zaměřen na střelbu z laserových zbraní, ukázky zbraní a střeliva, bojové
taktiky, bojové akce v terénu a jiné sportovní aktivity. Cena je 3.200 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava, odborní pedagogičtí vedoucí, doprava
zavazadel na základnu a materiál na celotáborový
program. Omezený počet míst. Více informací Andrea Aberlová. Leták a fotografie z minulých ročníků na webových stránkách DDM.
Malé ohlédnutí za akcí Ježíšek dětem a pro děti
Dne 15. 12. 2017 proběhla ve dvoraně muzea akce
Ježíšek dětem a pro děti, kterou pořádal Dům dětí
a mládeže Moravská Třebová ve spolupráci s Kulturními službami MT, Zdravým městem a Nadačním fondem Modrý hroch. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kteří se na ní podíleli. Byly

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová
Komenského 371/46 (za městskou policií), tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska,
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00
Program únor
1. 2. Herní odpoledne
7. 2. Valentýnská dílnička

15. 2. Workshop vztahy
22. 2. Turnaj Dobble

Předvánoční výlet do Pekla
V pondělí 18. 12. 2017 se sedmáci a deváťáci vydali na návštěvu Pekla na Čertovině u Hlinska. Doba
předvánoční je vhodná k rekapitulaci roku, úspěchů,
neúspěchů i toho, jak bychom se měli zlepšit a na to
je Peklo jak dělané, připomene „hříchy“ a dobré skutky. Cestu jsme měli pěknou, i když mrazivou. Z parkoviště vede úzká silnička lesem, kam se autobus
moc nedostane, tak jsme šli sněhem pěšky, za chvilku
se nám otevřel pohled na Peklo, jemuž kouká ze střechy vrchol dubu, který tam Lucifer přinesl na rameni
a prochází všemi patry Pekla. Čerti se nám moc hezky věnovali, ukázali nám, co hříšníky čeká a neomyl-

ně si vybrali ty, kteří si zaslouží být varováni, neminulo to samozřejmě ani vyučující. Po prohlídce jsme
si v restauraci dali moc dobrý oběd. Jelikož však v celém areálu vypadla elektřina, dojídali jsme oběd při
svíčkách. Pekelná atmosféra byla ještě silnější. Štěstí
však stálo při nás, nikdo se nám ve tmě neztratil a nikoho si tam nenechali. Za smůlu jsme považovali, že
nebylo možné zakoupit si žádný suvenýr, jelikož díky
výpadku elektřiny nešly ani pokladny. Předvánoční
výlet jsme si všichni moc užili a domů jsme se vraceli spokojení a plní smíchu i zážitků. Už se těšíme,
co nás příště čeká. Hana Řebíčková, Martin Krejčí

to děti ze základní školy ve Starém Městě, které se
všemi paními učitelkami a paní ředitelkou připravily krásný program, viděli jsme několik vystoupení
mažoretek DDM a pro nejmladší z nich to byla premiéra. Také jsme si poslechli písničky, které zahrály
a zazpívaly děti pod vedením paní Dosedělové. Celou akcí a milým slovem provázel Přemysl Dvořák,
kterému tímto také moc děkujeme. Žádná akce by
však neměla smysl bez těch, pro které se připravuje, a proto poděkování patří zejména všem rodičům
i prarodičům, kteří se svými dětmi přišli a umožnili
jim setkání se svatým Petrem a jeho andělským doprovodem. K této akci neodmyslitelně patří sbírka
hraček, která byla tento rok určena na Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie ve Fakultní nemocnici v Brně. Na tomto oddělení leží děti
po úrazech a my věříme, že jim tyto hračky alespoň
částečně pobyt v nemocnici zpříjemní. Všechny
hračky již byly předány a malí pacienti z nich měli
radost. Je to zásluha Vás všech, kteří jste neváhali
a do sbírky se zapojili. Opravdu děkujeme a přejeme pohodový a radostný rok 2018.
Připravujeme na březen:
Jarní prázdniny s Majákem
Pondělí až středa 12.–14. 3. Jarní příměstský
pobyt s Osadníky z Katanu pro děti od 1. třídy a výše. Účastníci se naučí nejen tuto hru, ale
i spoustu dalších. Pobyt vyvrcholí závěrečným turnajem o ceny, na kterém si děti budou moci poměřit
své síly s dospělými. Program bude probíhat denně
od 8:00 do 16:00 hodin v klubovně DDM, ale také
v přírodě. Vše bude přizpůsobeno, věku dětí (rozdělení na kategorie 7–10 let, 10 let a výše) a počtu
účastníků. Cena: 600 Kč, členové kroužků DDM
500 Kč. Zahrnuje celkové náklady na stravu, neomezený pitný režim, zajištění programu, odborné
pedagogické vedoucí. Strava: 2x denně svačina,
oběd, pitný režim. Děti můžete přihlásit telefonicky
nebo emailem do 5. 3. Potom obdržíte další pokyny
ohledně platby apod. Více informací u vedoucích,
v DDM a na webu DDM a v březnovém zpravodaji.
Vedoucí: Andrea Aberlová a Petr Frajvald. Kontakt:
461 316 786, 777 972 494, a.aberlova@ddm-mt.cz,
www.ddm-mt.cz
Čtvrtek až pátek 15.–16. 3. Jarní příměstský pobyt s CTH pro děti 1.–5. tříd. Program bude probíhat denně od 8:00 do16:00 hodin. Cena: 400 Kč,
členové kroužků DDM 350 Kč. Zahrnuje celkové
náklady na stravu, neomezený pitný režim, zajištění programu, odborné pedagogické vedoucí. Strava:
2x denně svačina, oběd, pitný režim. Děti můžete
přihlásit telefonicky nebo emailem do 5. 3. Potom
obdržíte další pokyny ohledně platby apod. Více informací u vedoucí, v DDM a na webu DDM. Vedoucí: Jana Chadimová. Kontakt: 461 316 786, j.
chadimova@ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz
29. 3. Velikonoční prázdniny s Majákem aneb
Slepičí olympiáda od 8:00 do16:00 hod. v DDM.
Určeno dětem 1.–5. tříd. Tematická kreativní dílna a soutěže. Strava zajištěna. Cena je 150 Kč pro
členy kroužků DDM a 180 Kč pro ostatní zájemce.
Telefonické přihlášky do 23. 3. Leták i s přihláškou ke stažení na webu DDM. Případné informace
Z. Tauerová.
Na každý pobyt se hlaste zvlášť Pracovníci DDM
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Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů se
uskuteční 5. 2. v 10:00 v refektáři františkánského
kláštera v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem
návštěvy hřbitova proběhne 14. 2. Odjezd v 14:00
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na tel: 730 545 871.
V době od 5. 1. do 14. 1. proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a tentokrát také
na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, opět
Tříkrálová sbírka. Celkový výnos sbírky v rámci
zmíněného území činí částku 649 561,00 Kč, což je
o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více jak
50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech
celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600
dobrovolníků! Výtěžek sbírky pořádané jednotlivými charitami na území České republiky najdete
na www.trikralovasbirka.cz nebo na našem webu
či Facebooku. Srdečně děkujeme všem, kteří jste
nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům
obecních úřadů, farnostem, bratřím Františkánům,
školám, školkám. Srdečné poděkování patří bezpochyby také všem štědrým dárcům, kteří nám opět
projevili svou důvěru.
Charitní pečovatelská služba
Od 1. 1. 2018 jsme zřídili novou službu pro všechny,
kdo potřebují pomoci s péči, s chodem domácnosti, se zajištěním stravy, hygieny, nákupů apod. a žijí
na území Moravskotřebovska a Jevíčska. Službu
poskytujeme v přirozeném domácím prostředí kli-

enta a poskytujeme ji tak, jak klient konkrétně potřebuje. Časový rozsah služby si také určuje klient.
Pokud máte o naši charitní službu zájem, obraťte se
na vedoucí služby Helenu Hejnou, tel.: 733 592 359
nebo mail: chps@mtrebova.charita.cz. Sídlo služby
je v ul. Svitavské 44 v Moravské Třebové, kam se
také můžete osobně přijít domluvit.
DS Domeček, STD Ulita
I klienti služeb se na chvíli stali tříkrálovými králi
a byli za doprovodu pracovníků koledovat v třebovských ulicích a také v domově pro seniory,
penzionu a v místní LDN, kam šli předat novoroční poselství a radostné přání. Stát se na chvíli
králem byl velký zážitek a přinesl všestranné obohacení a pocit štěstí.
Občanská poradna
Nabízí sociální poradenství klientům při řešení
jejich obtížných situací. Služby jsou pro klienty
bezplatné a poskytujeme je v Mor. Třebové v ul.
Bránské, každé úterý i v Jevíčku. Doporučujeme
předchozí objednání schůzky na tel. čísle 736 503
393 nebo E:poradna@mtrebova.charita.cz.
SAS
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Šance pro rodinu nabízí bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Službu se snažíme průběžně rozvíjet a rozšiřujeme její kapacitu, aby ji mohlo využívat ještě
více rodin. Díky podpoře Pardubického kraje, měst
a obcí regionu MTJ a díky finanční podpoře z fondů EU, můžeme letos posílit náš tým a přijmout

dalšího spolupracovníka. Pracovníci dojíždí přímo
do rodin, schůzky si rodina domlouvá telefonicky
nebo osobně. Služba má provozní dobu od pondělí
do pátku od 7:00 do 18:00 hod. Pokud rodina potřebuje využít službu mimo svůj domov, nabízíme
také ambulantní formu v budově charity v ul. Svitavské 44 v Mor. Třebové, a to v pondělí a ve středu od 12:00 do15:30 hod.
Centrum pěstounské péče Cesta
Poskytuje bezplatné služby a doprovázení pro
pěstouny a zájemce o pěstounství. Můžete se obracet na tel.: 733 742 083, e-mail: cpp@mtrebova.charita.cz
Dobrovolnické centrum
Nabízí 3 akreditované dobrovolnické programy:
Lebeda, Déčko, Kamarád. 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.
Půjčovna zdravotních pomůcek
Provozní doba: po-st-čt od 12:00 do 14:00. Vedoucí půjčovny Renáta Husáková, tel: 733 742 028, E:
pujcovnapomucek@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o našich dalších službách najdete
na:www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.
com/charita.trebova, nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44, Moravská Třebová.
Pěkné dny přejí zaměstnanci Charity M. Třebová

Lokální síťař pomáhá rozvíjet spolupráci sociálních služeb v regionu Moravská Třebová
Koncem roku 2017 proběhla série schůzek zástupců vedení Charity Moravská Třebová, Azylového domu Koclířov a Dětského centra Svitavy.
Tato setkání odstartovala pravidelnou spolupráci
v tématu pomoci ohroženým dětem. Jejím východiskem je vzájemná znalost možností a limitů jejich práce s ohroženými dětmi. „Zúčastněné
strany mají zájem na větší provázanosti služeb,
která podpoří ochranu práv dětí,“ doplnil lokální síťař Kamil Litvik, který setkání zorganizoval
a moderoval.
Jak k setkání došlo?
Městský úřad Moravská Třebová a jeho orgán
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se v roce
2016 zapojil do projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jedna
z jeho aktivit se zaměřuje na podporu rozvoje
místní sítě aktérů (osob a institucí), kteří pomáhají chránit práva dětí. Projektový pracovník MPSV,
tzv. lokální síťař, vedl rozhovory se všemi aktéry
sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na-

příč všemi resorty (např. se sociálními pracovníky,
pedagogy, výchovnými poradci, dětskými lékaři
a dalšími). Jeho úkolem bylo zjistit, jaké mají potřeby od ostatních aktérů sítě, aby mohla co nejlépe fungovat ve prospěch ohrožených dětí a jejich
rodin. A právě v oblasti spolupráce sociálních služeb si všiml jak řady nevyjasněných témat (kompetence aktérů, nevyjasněné sdílení informací aj.)
tak i potenciálu na obou stranách k jejich řešení.
Zorganizoval proto sérii setkání.
Proč se zástupci sociálních služeb sešli?
Cílem setkání bylo vzájemně se seznámit s kompetencemi, postupy a dilematy obou stran při práci
s ohroženými dětmi a jejich rodinami a touto cestou zahájit pravidelnou spolupráci pro účinnější
ochranu práv dětí. Lokální síťař uvedl setkání příspěvkem o tom, jaké dítě lze vnímat jako ohrožené, kdo může aktivně chránit jeho práva a jaké jsou
principy a trendy v ochraně práv dětí. Podpořil zástupce organizací k nastavení účinné spolupráce
tak, aby došlo k co nejefektivnější pomoci potřebným dětem a jejich rodinám, tj. aby včas reagovaly

na potřeby klientů. Síťař se rovněž věnuje dalším
tématům rozvoje spolupráce aktérů sítě působících
v obci s rozšířenou působností Moravská Třebová. Více informací o projektu a aktivitě lokálního
síťování služeb najdete na: www.pravonadestvi.cz.
Kamil Litvik, lokální síťař pro ORP Mor. Třebová

Bohoslužby
Bohoslužba Církve
adventistů sedmého dne

Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne se
bude konat v sobotu dne 10. 2. v 10 hodin v prostorách fary Českobratrské církve evangelické
v Moravské Třebové, ul. Svitavská 40. Kázat
bude E. Miškej. Srdečně zveme.

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová

Pravidelné bohoslužby:

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

úterý:
středa:

8:30–12:00 hod. mateřské centrum
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
13:00–17:30 hod. mateřské centrum –
odpolední provoz pouze po předchozí
tel. domluvě

po
út, st, čt, pá, so
ne

9 hod. klášterní kostel
18 hod. klášterní kostel
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19:00 hod. společná adorace klášterní
kostel
Příprava na křest dospělých každou středu
v 19 hod. ve františkánské klášteře, ul. Svitavská.

Rada města
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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 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala
v pondělí 8. 1. 2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice
Rada města schvaluje:

3256/R/080118: předložený program schůze rady města.
3257/R/080118: poskytnutí dotace z rozpočtu města
v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, Program
pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská
Třebová, Regionálnímu sdružení sportů Svitavy se
sídlem Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy,
IČO: 00435805, ve výši 10.000 Kč, na zajištění organizace ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu
Svitavy – Sportovec roku 2017 v regionu Svitavy.
Z: Dana Buriánková
3258/R/080118: uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Regionálním sdružením sportů Svitavy, se sídlem
Kapitána Nálepky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČO:
00435805 o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na
zajištění organizace ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy – Sportovec roku 2017 v regionu Svitavy, v souladu s předloženým vzorem.
Z: Dana Buriánková
3259/R/080118: uzavření dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví s Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO:
45317054, v souladu s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
3260/R/080118: uzavření dohod o ukončení smluv
o běžných účtech města č. 1929591/0100, 90051929591/0100, 107-1929591/0100 a 60151929591/0100 s Komerční bankou a.s., se sídlem Na
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054,
v souladu s předloženými návrhy.
Z: Dana Buriánková
3261/R/080118: schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721041863 s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, v souladu
s předloženým návrhem.
Z: Dana Buriánková
3262/R/080118: smlouvu č. objednatele: OKST
0023/17, č. poskytovatele: zak01/207/2, o poskytování služeb GDPR pro organizace města, mezi městem
Moravská Třebová a firmou MANA Consulting s.r.o.,
se sídlem U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk, IČO:
27460941, dle předloženého návrhu.
Z: Stanislav Zemánek
3263/R/080118: poskytnutí výjimky z vnitřního předpisu č. 7/2016, směrnice rady města Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to v souladu s ustanovením článku 12 odst. 1 písm. b) tohoto předpisu,
na dodávku služby nastavení systému zabezpečení
osobních údajů podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů pro organizace města. Dodavatelem této
služby bude firma MANA Consulting s.r.o., se sídlem
U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk, IČO: 27460941.
Z: Stanislav Zemánek
3264/R/080118: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 1 rok na:
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Bránské č. o. 10 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 v ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o.
13 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 6 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o.
35 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
- byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o.
23 v Moravské Třebové s platností od 01.01.2018
Z: Viera Mazalová T: 31.01.2018

3265/R/080118: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 1 měsíc na byt č. 7 o velikosti 2 + 1 v ul.
Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností
od 01.01.2018 s podmínkou úhrady nájmu za leden
2018, úhrady dluhu na nájmu v pravidelné měsíční
splátce a úhrady dluhu za komunální odpad. Nájemní
smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc v případě
úhrady nájmu za příslušný kalendářní měsíc a úhrady
dluhu na nájmu v pravidelné měsíční splátce.
Z: Viera Mazalová T: 31.01.2018
3266/R/080118: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části
obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové s platností
od 01.01.2018. Nájemní smlouva bude prodloužena
vždy o 3 měsíce v případě úhrady nájmu za příslušný
kalendářní měsíc a úhrady dluhu v pravidelné měsíční splátce.
Z: Viera Mazalová T: 31.01.2018
3267/R/080118: uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou 6 měsíců na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul.
Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od
01.01.2018.
Z: Viera Mazalová T: 31.01.2018
3268/R/080118: pacht části pozemku parc. č. 3813/4
o výměře 60 m2, v obci Moravská Třebová a katas-

trálním území Boršov u Moravské Třebové za účelem
sečení trávy. Pachtovní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č.
1737/R/050405.
Z: Viera Mazalová
3269/R/080118: pronájem části pozemku parc. č. 1368
o výměře 3 m2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem zřízení posezení s pergolou. Nájemní smlouva bude uzavřena dle
předloženého návrhu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné bude stanoveno dle
usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 8. Nájemce je povinen postupovat dle stavebního zákona
a pokynů Technických služeb Moravská Třebová
s.r.o., Zahradnická 21, Moravská Třebová.
Z: Viera Mazalová
3270/R/080118: pronájem části pozemku parc.
č. 2273/4 o výměře 70 m2 a části pozemku parc.
č. 2272 o výměře 80 m2, oba v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, ul. Olomoucká, společnosti Trans CZ s.r.o., se sídlem Moravská Třebová
- Předměstí, Olomoucká 403/62, PSČ 571 01, IČO:
28787714, za účelem zřízení odstavní plochy pro
nákladní vozidla. Podmínky smlouvy budou stanove-
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ny dle předloženého návrhu. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady
města č. 1738/050405, bod 2, dle kterého je pro plochy pro podnikání v ostatních částech města stanovené nájemné ve výši 8 Kč/1 m2/1 rok.
Z: Viera Mazalová
3271/R/080118: záměr pachtu části pozemku parc. č.
1347/1 o výměře 48 m2 v obci a katastrálním území
Moravská Třebová za účelem zřízení zahrádky u bytového domu.
Z: Viera Mazalová
3272/R/080118: záměr výpůjčky pozemků parc. č.
4391 o celkové výměře 2 024 m2 a parc. č. 356/2
o celkové výměře 13 m2 v obci Moravská Třebová
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová

Rada města neschvaluje:

3273/R/080118: uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. ORM-0030/17 na akci „Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha - Nové Město, IČO:
45274924, dle předloženého návrhu.
Z: Miroslav Netolický
3274/R/080118: uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. ORM 0033/2017 na akci „Obnova střechy –
Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová“ s firmou JS
Moravská Třebová s.r.o., Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28811852, podle předloženého
návrhu.
Z: Miroslav Netolický

Rada města souhlasí:

3275/R/080118: se stavbou opěrné zdi na pozemku
parc. č. 4391 v obci Moravská Třebová a katastrál-

ním území Boršov u Moravské Třebové dle projektové dokumentace stavby: „Ochoz pro diváky a opěrná
zeď hřiště TJ Boršov u Moravské Třebové“, vypracované JSK s.r.o., Sušice 65, Moravská Třebová, v prosinci 2017.
Z: Viera Mazalová

Rada města bere na vědomí:

3276/R/080118: předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města.
3277/R/080118: předloženou zprávu o činnosti Komise památkové péče rady města za rok 2017.
Z: Miloslav Kužílek
3278/R/080118: předložený zápis z jednání komise rady města Sbor pro občanské záležitosti ze dne
07.11.2017.
3279/R/080118: předložené zápisy do kroniky města
Moravské Třebové za rok 1987 a 1988.
3280/R/080118: předloženou informaci o vývoji a aktuálním stavu pracovněprávního sporu, vedeného
příspěvkovou organizací Městská knihovna Ladislava
z Boskovic v Moravské Třebové, včetně podaných
opravných prostředků.

Rada města jmenuje:

3281/R/080118: následující zástupce města Moravská
Třebová ve školských radách u těchto základních
škol:
1. Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí
21, okres Svitavy: JUDr. Miloš Izák, Ludmila Koláčková, Ing. Mgr. Dana Buriánková
2. Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy: JUDr. Miloš Izák, Josef Odehnal,
Bc. Ivana Kelčová
Z: Dana Buriánková

Rada města zmocňuje:

3282/R/080118: starostu města podepsat zápisy do

Espiral zahájil twirlingovou sezónu úspěšně
18. 11. 2017 se skupina Espiral Moravská Třebová vydala na Národní twirlingový pohár v Lomnici
nad Popelkou. Touto soutěží jsme odstartovali letošní soutěžní sezónu, a to víc než úspěšně. Ze čtyř
soutěžních sestav v rytmickém tanečním sóle a duu
děvčata vybojovala jedno 4. místo a 3x zlato. Eliška Peňáková - 1. místo, Andrea Štolová - 1. místo,
Monika Vlková a Ilona Kužílková - 1. místo a Veronika Kynclová - 4. místo. Další soutěž, na kterou jsme se vypravili do Kolína, proběhla v sobotu

9. 12. 2017 a holky opět zářily. Z celkových 8 startů děvčata ukořistila skvělých 5 medailí. Konkrétně
to byla Eliška Peňáková 1 hůlka - stříbro, Eliška
Peňáková rytmické sólo - bronz, Ivana Greplová
2 hůlky - zlato, Veronika Kynclová rytmické sólo
- zlato, Monika Vlková rytmické sólo - stříbro.
Holky předvedly úžasné výkony a my jim děkujeme za krásnou reprezentaci jak našeho týmu, tak
města Moravská Třebová a těšíme se na další soutěže v jarním období.
Jitka a Andrea Štolovy

Lukáš Komprda přesedlal na downhill
Lukáš je rodák z Moravské Třebové a od svých osmi let jezdil závodně motocross. Za svoji závodní sedmnáctiletou kariéru má za
sebou úspěchy jako Mezinárodní
mistr České republiky v 125ccm,
vicemistr ČR jak v motocrossu tak
supercrossu a účast na mistrovství
světa. Nyní Lukáš přestoupil na
downhill. Jak sám říká, už potřeboval nějakou změnu a tohle
rozhodnutí definitivně padlo na
začátku minulé sezóny. Poslední dva roky v motokrosu nebyly pro Lukáše moc
úspěšné, jelikož se před sezónou téměř vždy zranil
a potom už mu chyběla motivace. „Společně s otcem jsme si koupili sjezdová kola, abych se mohl na
motorku lépe připravovat, protože je to určitě dobrá příprava, protože motocross a downhill je trošku podobný sport. Když jsem však začal trénovat

na sjezdovém kole, nečekal jsem,
že mě to takhle chytne. Downhill
závod jsem odjel v roce 2016,
a to BigMat Czech downhill tour
v Koutech nad Desnou, kde jsem
dojel v první jízdě okolo 10. místa v kategorii OPEN, na Bukové
hoře jsem skončil na 5. místě. Loni
jsem se zúčastnil mistrovství ČR
v Koutech nad Desnou, kde jsem
obsadil 18. místo a pekelného
downhillu v České Třebové, kde
jsem dojel na 5. místě. Vím, kde
mám rezervy a co zlepšovat, takže věřím, že každý rok to bude lepší a lepší,“ zhodnotil závodník
svoje aktivity. Lukáše Komprdu je možné sledovat
na facebooku na stránce Luke#13 nebo na instagramu pod přezdívkou Luke113cz. Lukáš přislíbil nahrávat videa z tréninků na GoPro a přidávat je na
své stránky.
Lukáš Komprda (Red. zkráceno)

Pořád běháme a radujeme se
Naše tréninky nejsou jenom o trénování agility, ale
i o setkávání se s přáteli všech generací a jejich psími
miláčky. Tento sport mohou dělat všichni. Jak na vysoké sportovní úrovni nebo jen běhat pro radost a být se
svým psím kamarádem. Letos máme v plánu nejenom
trénovat, ale i společně poznávat okolí. Doufejme, že

Rada města
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počasí k nám bude velmi příznivé a dovolí nám se setkávat nebo výletovat. Pokud by měl někdo chuť se k nám
přidat, bude srdečně vítán. Akce, které plánujeme, budeme postupně zveřejňovat na stránkách klubu. Těším
se na stávající členy i na ty, kteří se k nám přidají.
Za Agility klub Moravská Třebová, z.s., D. Řezníčková

kroniky města Moravské Třebové za rok 1987
a 1988 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisů.
Z: Dana Buriánková
Rada města pověřuje:
3283/R/080118: Ing. Václava Mačáta výkonem občanských sňatků a slavnostních obřadů. Při jejich
provádění je jmenovaný oprávněn používat závěsný
odznak se státním znakem České republiky.
Z: Ivana Radimecká
Rada města ruší:
3284/R/080118: své usnesení č. 1688/R/060616, kterým uložila vedoucí odboru majetku města jednat ve
věci prodeje bytové jednotky č. 352/7 o velikosti 1+0
o výměře 27,10 m2 v domě č. p. 352, č. o. 38 na ul.
Olomoucké v Moravské Třebové.
Z: Viera Mazalová
Rada města odkládá:
3285/R/080118: projednání tisku č. 17, Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
bazénu ZŠ Palackého“.
Z: Miroslav Netolický

Rada města projednala:

3286/R/080118: předloženou stížnost zaměstnankyně
Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové ze dne 28.12.2017 na jednání ředitelky
příspěvkové organizace Městské knihovny Ladislava
z Boskovic v Moravské Třebové Mgr. Lenky Greplové a přijala závěr, že stížnost je nedůvodná.
Z: Dana Buriánková
V Moravské Třebové 8. 1. 2018
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

Střípky v prosinci
Dne 9. 12. 2017 odjelo několik děvčat z Mažoretkové a twirlingové skupiny Střípky na Kolínský pohár v twirlingu do Kolína. Odtud si děvčata odvezla
příjemný zážitek ze soutěže a několik z nich i cenné
kovy. Z 11 soutěžních vystoupení bylo 7 medailových. Za sóla: Dorotka Kučerová kat. mini děti C - 5.
místo, Nicol Matoušková kat. děti C - 2. místo, Barbora Prosecká kat. junior ml. C - 3. místo, Nela Sýkorová kat. junior ml. C - 1. místo, Sofie Elizabeth Miková kat. junior B - 1. místo, Zuzana Dvořáková kat.
junior B - 4. místo, Kateřina Bláhová kat. junior st. C
- 5. místo, Dominika Halousková senior C - 5. místo.
Za dua: Kristýna Kalenčuková a Nicol Matoušková
kat. děti C - 1. místo, Barbora Prosecká a Sofie Elizabeth Miková kat. junior ml. - 1. místo, Nela Sýkorová
a Zuzana Dvořáková kat. junior ml. - 2. místo.
26.–28. 1. 2018 se uskuteční Mistrovství České republiky v twirlingu v Karlových Varech, kam byla
z Národního poháru v Lomnici nominována i naše
čtyři děvčata, a to Sofie Elizabeth Miková, Nela Sýkorová, Barbora Prosecká a Nikola Schönová. Bohužel Nikča se ze zdravotních důvodů nemůže této
důležité soutěže zúčastnit. Budeme jí tedy držet pěsti, ať se co nejdříve uzdraví a zbylým třem děvčatům
přejeme co nejméně spadlých hůlek, co nejkrásnější
vystoupení a co nejlepší hodnocení porotců. O výsledcích vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

Sport
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Mladí hokejisté změřili síly s Kanaďany
Dvoudenní mezinárodní turnaj dorostu byl v závěru roku 2017 ostře sledovanou záležitostí a jednou
z největších sportovních akcí ve městě za poslední
léta. Pro mladé hráče bylo velkým zadostiučiněním se střetnout se soupeři z Břeclavi, Jaroměře,
České Třebové a zejména změřit síly s atraktivním kanadským týmem Lincoln Blades (Ontario).
Zápas HC Slovan (mladší dorost) s kanadskými
„žiletkami“ patřil k nejlepším soubojům na turnaji vůbec. Byl překvapivě vyrovnaný, nebýt chyb
v domácím celku a nezměrného štěstí hostů, závěrečná tabulka turnaje mohla mít zcela jinou
podobu. Turnaji mezi pěticí týmů dominoval zámořský Lincoln Blades a dvě třebovská družstva.
Českotřebovští v závěru pořádně „zamíchali karty“. Po vítězství nad již unaveným soupeřem (LB)
získali prvenství.
Výsledky – hrálo se systémem každý s každým,

dvě utkání po 25 minutách + trestná střílení. HC
Slovan - HC Č. Třebová 0:1 a 4:2; HC Slovan Lincoln Blades 1:1 a 2:3; HC Slovan - HC Břeclav
2:1 a 1:0; HCM Jaroměř 1:1 a 1:0.
V dresu HC Slovan nastoupili: Smékal (B), Dubský (B), Randis (B), Hekele D., Hekele R., Kolísek,
Schön, Veselý, Sekáč, Matyáš, Meluzín, Mlčoch,
Burda, Žouželka, Kavan, Holub, Radová, Faltejsek, Netolický, Laštůvka, Myslivovjan, Marek.
Kanadští hokejisté strávili ve městě se svými rodiči
3 dny, zakusili množství překvapení a zážitků, aby
se následně cestou přes Rakousko a Německo vydali domů za oceán. Vzpomínky jim nepochybně
zůstaly, stejně jako všem třebovským hráčům i rodičům, u nichž byli mladí zámořští sportovci ubytovaní. Samozřejmé poděkování patří všem, kteří
byli zainteresováni na bezproblémovém a zdařilém
turnaji, jenž měl vysokou sportovní úroveň. (mt)
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Program činnosti
Klubu českých turistů
7. 2. Schůze oddílu turistiky v klubovně
KČT od 17 hod. Upřesnění programu na měsíc březen, zahájení příprav na DP Vandr skrz
M. Hanó.
10. 2. Účast na DP Opatovické šmajd – trasy 6-50 km. Start: Velké Opatovice, sokolovna V. Opatovice (u autobusového nádraží),
pořadatel: KČT Malá Haná V. Opatovice.
Sraz zájemců v 8:25 hod. na autobusovém
nádraží. Odjezd z V. Opatovic v 14:55 hod.
Zajišťuje: P. Harašta
17. 2. Pěší výlet Z Mor. Třebové do Měst.
Trnávky. Délka trasy 12 km. Sraz zájemců
na autobusovém nádraží v 11:25 hod. Návrat
vlakem z M. Trnávky v 16:36 hod. Společný
výlet s turisty z Velkých Opatovic. Možnost
opékání špekáčků. Zajišťuje: V. Komárková
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz

Hokejisté jsou v ráži
a ve čtvrtfinále

Vydařená zimní sezóna třebovského motokáristy
Přestože zimní halová sezóna ještě neskončila, už nyní
Zdeněk Ošťádal, který je členem slovenského týmu
Young & Wild, dosáhl vynikajících výsledků. Po ukončení letní sezóny v září jsme odjeli 13 vytrvalostních
závodů s mimořádnou statistikou – 9 vítězství a 4 druhá místa. Body za tyto výsledky vyzdvihly náš tým
v celosvětovém hodnocení na 11. místo z 2052 týmů.
V polovině června se bude konat v italském Lignanu
světové finále, kde bychom neměli chybět. Vytrvalostní závody, které se konají v pronajatých motokárách
v halách nebo venkovních tratích, mají odlišné podmínky od klasických motokárových závodů. Motokáry
jsou stejné s pokud možno stejnou rychlostí. Po kvalifikaci s vylosovanou motokárou se v závodě vystřídá několik motokár a počet jezdců týmu je stanoven
podle délky závodu (od 2 do 24 hodin). Protože jsou
motokáry velmi vyrovnané a minimální váha jezdce je
stanovena na 85 kg (lehčí jezdci se musí dovážit závažím), dosahují se také vyrovnané časy na 1 kolo v setinách vteřiny. Třeba po 12hodinovém závodě v Praze
jsme vyhráli o jedno kolo (47 vteřin). Nejlepší týmy
musí mít nejlepší vyrovnané jezdce, kteří musí mít
i obrovský přehled na trati při předjíždění. Přestože
vytrvalostní závody jsou na mnoho hodin, jsou velmi

zajímavé a napínavé a oproti klasickým závodům dominují kvality jezdců a ne motokárové techniky bohatých týmů. Zdeněk právě v týmu Young & Wild patří k nejstabilnějším a nejrychlejším, a protože i jeho
dva slovenští spolujezdci a jedna spolujezdkyně jsou
rychlí a vyrovnaní, celý tým slaví zasloužené úspěchy.
Letní motokárová sezóna začíná v dubnu na nové trati v Třinci. Pro letošní rok je novinkou, že došlo ke
sloučení Mistrovsví ČR a Poháru ČR a 7 závodů sloučeného seriálu opět pořádá moravskotřebovský autoklub. Do prvních dubnových závodů Zdeňka čeká ještě
10 vytrvalostních závodů v Bratislavě, Praze, Modřicích, Itálii a Německu.
Zdeněk Ošťádal st.

KLM
Hokejisté A týmu HC Slovan strávili vánoční přestávku nadstavbové části na 5. místě, což jim v klidu
zajistilo působení v další nadstavbové fázi. Domácí porážka s Č. Třebovou byla varováním, bonusem
pro lednové souboje bude zisk bodů, který postačí
k výhodě domácího prostředí ve vyřazovací play off
části (podmínka 4. místo). Přes chyby v defenzivní
fázi má úroveň hokejistů vzrůstající trend a zejména
v početném diváctvu znovu vládne optimismus.
Průběžné pořadí: 3. místo 26 18 2 1 5 170:93 57 bodů
KLMD - nadstavba
Fibrichova „smečka“ psů zvládla domácí mezinárodní turnaj (viz na jiném místě) a s vírou vstoupila
do bojů v roce 2018 s vědomím, že míní překvapit.
To se jí zatím daří (soutěž končí v březnu).
Průběžné pořadí: 3. místo 5 3 0 1 1 32:15 10 bodů
KLSŽ
Průběžné pořadí: 4. místo 20 12 0 8 110:58 24 bodů
KLMŽ
Průběžné pořadí:1. místo 21 16 2 3220:68 34 bodů
Regionální liga mužů
Průběžné pořadí: 3. místo 13 10 0 3 67:24 30 bodů
(Stav ke dni uzávěrky 15. 1. 2018)
(mt)

Pozvánka na akce Klubu pejskařů pozitivního tréninku
Členové klubu by rádi pozvali příznivce psích sportů na akce, které budou pořádat. Jedná se o aktivity, ve kterých si psovodi se psy mohou zazávodit ve
všech různých odvětvích. Jde například o běh, jízdu
na kole či koloběžce, plavání se psy, agility, ale také
pohodové procházky. Dále se během celého roku
scházíme vždy v neděli v Lánské zahradě ve Svitavách, abychom rozvíjeli své psy. Trénujeme tu např.

agility, obedience, pomáháme řešit každodenní problémy s neposlušnými psy aj. Uvítáme nejen pejskaře, ale i diváky a všechny, kteří se chtějí něco nového dozvědět. Více informací na www.kppt.cz nebo
facebooku Klub pejskařů pozitivního tréninku.
Pavla Lipavská, členka klubu kppt, z. s.
Pozvánka na akce KPPT, z. s. v roce 2018

Cyklisté otevřeli sportovní rok 2018
Také v Moravské Třebové už tradičně otevřeli sportovní rok cyklisté dalším ročníkem symbolického výjezdu (20 km). Obyčej, který zahájil v roce 2002, se
v jiném formátu (pod patronací BT 2000) uskutečnil
již počtvrté. Tradiční vyjížďky se zúčastnila čtyřicítka
cyklistů - hobbíků bez rozdílu věku, výkonnosti či zaměření. „Přece nebudu zahálet. Jak na Nový rok, tak
po celý rok.“ Známé pořekadlo znovu zůstalo mottem

letošního roku, takže nikdo z místních nechtěl chybět
a ujel s partou první kilometry. „Jak chutnala vyjížďka? Skvělé. Nešlo o prestiž, ale pocit spokojenosti.
Prostě být u toho.“ Za povzbudivými slovy je vidět
pravidelnou účastnici Ditu Rolencovou. Novoroční
cyklistický výjezd byl radostnou událostí pro všechny
- pořadatele i jezdce a předznamenal připravovaný 18.
ročník celoročního seriálu Cykloman 2018.
(mt)

13. -15. 4.
28. 4.
26. 5.
9. 6.
23. 6.
25. 8.
22. 9.
20. 10.

Aprílový DOGMARATON 2018
Jarní agihrátky
Moravskotřebovská túra se psy
DOGFLY triatlon
Maskáček
HOTDOG duatlon
Opatovská túra se psem
Orienťák se psem
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Hvězdy sportovního nebe za rok 2017 čekají na váš verdikt
Nový rok s sebou nese vždy bilanční hodnocení
předešlého období, výsledků činnosti. Anketa Sportovec roku 2017, kterou organizuje město Moravská Třebová spolu s TJ Slovan Moravská Třebová,
vstoupila do nové dekády. Sportovní kluby, svazy,
ale i jednotlivé fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové
mohou nominovat své favority na ocenění Sportovec roku 2017. Kategorie: mládež do 15 let, mládež 15-19 let, dospělí, trenér/funkcionář a sportovní kolektiv. Písemný návrh musí obsahovat: jméno,
příjmení a bydliště nominovaného; kategorie, do
které je nominovaný navržen; konkrétní sportovní

výsledky nebo aktivitu, které jsou podstatou návrhu, kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení,
název právnické osoby, adresa, podpis). Návrh lze

Středobodem sportu jsou futsalisté
Dalšími koly pokračovala celostátní liga futsalistů.
Šakalí hněv prahnul po dalších vítězstvích a důležitých bodech, což se žel nenaplnilo dle představ.
FK Adria Dobříč - ŠH M. Třebová 1:3 (1:0) Branky: Marák, Lošťák, Sedláček
Bombarďáci Větřní - ŠH M. Třebová 4:2 (3:1)
Branky: Němec, Matocha
V prvním utkání v Praze zcela otočili nepříznivý
vývoj, zatímco se silnějším soupeřem propadli.
V tabulce tak zůstali na 6. místě ziskem 12 bodů.
Následoval domácí turnaj, v němž šakalové přivítali v Mohelnici favority z Prahy - Spartu a Chemcomex (loňský mistr). Nasazení a úsilí hráčů bylo
enormní, dobrý výkon se přetvořil ve skalp jednoho z favoritů a tým soupeře přeskočil na 5. místo.
ŠH M. Třebová - Sparta Praha 2:1 (1:1) Branky:
Sedláček 2
ŠH M. Třebová - Chemcomex Praha 1:3 (0:0)
Branky: Širůček
Bez ohledu na další průběh celostátní ligy je pozice
a bodový zisk velkým úspěchem „smečky“ zapá-

Ocenění za sportovní
aktivitu v regionu
Mezi stovkou nominantů na ocenění v anketě Sportovec regionu 2017 nechyběli, jak už je
tradicí, ani moravskotřebovští. Jestliže v loňském roce dosáhli na dosud maximální počet
uznání, letos jich do měření sil zasáhlo „pouhých“ osm. To ostatně odpovídá pozici, resp. zastoupení v okrese. Celkem z 11 kategorií se na
pódium Tylova divadla v Poličce dostalo sedm
z nich, na místa nejvyšší Burda Tomáš (handicapovaný sportovec), Hájková Markéta (cyklistika, dorost) a Hájková
Hana (atletika, žákyně). Další čtyři se prosadili na oceňovaná
místa - Abrahamová
Šárka, Mačát Daniel,
Mačát Václav (všichni travní lyžování)
a Matocha Marek
(sálová kopaná). Byl
to již desátý ročník
a jako vždy přinesl
radost těm nejlepším,
ostatním
návštěvníkům i dvouhodinovku
skvělé zábavy s umělci z Prahy.
(mt) Markéta Hájková

lených futsalistů z města. Rozhodně je příslibem
pro budoucí čas - případné čtvrtfinále a příští ligový ročník. Po úspěchu ovšem touží v rámci finále
Českého poháru, které ŠH pořádá 3. února. Finále se zúčastní týmy z celostátní ligy: Chemcomex
Praha, Jilemnice, Větřní, Šakalí hněv M. Třebová,
dále vítězové krajských lig (Rudolfov, Kroměříž,
ŠH M. Třebová B nebo Lanškroun). Na východě
Čech dominuje v krajské lize rezerva Šakalů z Moravské Třebové, což potvrdila na posledním turnaji
ve Vysokém Mýtě, když nejdříve „načepovali jedenáctku“ Dolnímu Újezdu a poté v souboji dvou
celků z předních míst tabulky vyzráli nad Tisovou.
Novabrik Polička B - ŠHMT B 1:4 (1:1) Branky:
Müller, Eliáš, Štaffa, Paulus
Zanzibar Lanškroun - ŠHMT B 1:3 (1:2) Branky:
Paulus, Staněk, Müller
Bukvice V. Mýto - ŠHMT B
1:4 (0:3) Branky:
Staněk 2, Paulus, Triech
Pardál Dolní Újezd - ŠHMT B 0:11 (0:5) Branky: Eliáš 3, Němec 3, Paulus 2, Brychta, Müller,
Frisch
Tisako Tisová - ŠHMT B
1:3 (0:1) Branky:
Štaffa, Eliáš, Paulus		
(mt)

podat do 10. února poštou na adresu: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. 29. Obálku označte Sportovec roku 2017. Elektronicky na
phorackova@mtrebova.cz. Sportovní oddíly mohou hlasovat prostřednictvím TJ Slovan Moravská
Třebová na adresu: l.podhorny@orcz.cz nebo ing.
charvat@chas.cz. V březnu vybere odborná komise ty nejlepší, kteří se dostanou na pomyslné stupně vítězů. V březnovém zpravodaji naleznete na
vkladném listě podrobný přehled osobností, kterým
budete moci dát do 30. března svůj hlas. Slavnostní vyhlášení se bude konat v dubnu.
(mt)

Únorová sportovní
pozvánka

Hokej
KLM - informace na www. cslh.cz/rozpis utkání
nebo www.hcslovan.com, (v době uzávěrky nebylo rozlosování play-off známo)
KLD
3. 2. 14:00 - HC Slovan - HC Litomyšl
24. 2. 17:15 - HC Slovan - HCM Jaroměř
KLSŽ
17. 2. 11:00 HC Slovan - HC Hlinsko
25. 2. 11:00 HC Slovan - Dynamo Pardubice
KLMŽ
17. 2. 9:00 HC Slovan - HC Hlinsko
25. 2. 9:00 HC Slovan - HC Dynamo Pardubice
ObP
3. 2. 17:00 HC Slovan B - HC Choceň B
Fotbal
ObP
3. 2. 17:00 HC Slovan B - HC Choceň B
Futsal
3. 2. Národní finále ČP ve futsalu. Pořádá Šakalí
hněv v SH v Mohelnici.

Zážitky mistrů Evropy 2017
O úspěchu české reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy již víte. Na titulu šampiónů se podílela i trojice třebovských šakalů Marek Matocha,
Adam Širůček a brankář David
Vykydal. Kromě zlatých medailí ze Španělska si dovezl Marek
Matocha i střelecký rekord mistrovství. Se svými zážitky, pocity a plány se svěřili sportovci
i vám, čtenářům MTZ. Nominaci přijali s obrovskou pokorou i poctou. „Dlouho jsem
nemohl uvěřit, když zaznělo
na soustředění mé jméno. Je-li
snem každého sportovce reprezentovat svou zemi, mohu s potěšení již nyní říct, že se mi tento
sen vyplnil,“ komentoval nominaci David Vykydal a dodal:
„Cesta probíhala stejně jako
každá jiná, rozdílný byl fakt,
že se sešla skvělá parta kluků,
správně motivovaná, toužící vítězit. Výsledkem byl skvělý týden, zážitek střídal zážitek a k tomu královská koruna na závěr“. Marek

Matocha slova svého spoluhráče doplnil: „Samozřejmě, že velký díl našeho úspěchu patří i Šakalímu
hněvu. Je svědectvím, že futsal v Moravské Třebové
jde správným směrem. To je zásadní fakt, který nás do reprezentace dovedl. A přijdou ještě
lepší výsledky.“ K nejtěžším zápasům podle svědectví mladých
reprezentantů jednoznačně patřily střetnutí s Rusy, zejména
pak urputné finále. „Patrně
nejlepší tým mistrovství jsme
porazili větší vůlí a kolektivním
pojetím,“ prozradil Marek Matocha. David Vykydal viděl zápas z jiného úhlu: „Prožil jsem
nejdelší minutu v životě, když se
Rusové snažili v závěru finále
vyrovnat skóre.“ Následná radost mladých futsalistů byla
spontánní. Třebovská trojice
mistrů Evropy souzněla v závěrečném poslání: „Všechna
dřina a obětovaný čas stály za to. Prostě dělali jsme, co milujeme. Milujeme futsal.“
(mt)
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