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Vychází v Moravské Třebové 1. září 2018

číslo 9

Situaci v nemocnici hodnotí 
také senátor Radko Martínek

Více informací naleznete na straně 3 

Na linku 156 se strážníkům 
dovoláte i z mobilu. 

Více informací naleznete na straně 5 

Nová nemocnice v Moravské Třebové je jistotou

Městský architekt komentuje významné projekty města

Společný záměr vede-
ní Nemocnice násled-
né péče v Moravské 
Třebové, Pardubického 
kraje a města Moravská 
Třebová vybudovat pro 
nemocnici zcela nový 
objekt je skutečností. 
Zastupitelstvo Pardu-

bického kraje schválilo investiční záměr ve fi-
nančním objemu 150 mil. Kč bez DPH. Zastu-
pitelstvo města Moravská Třebová bezúplatně 
převedlo na kraj pozemek 
k výstavbě. Tato klíčová roz-
hodnutí umožnila zahájit pro-
jekční přípravu, která je nyní 
zpracována na úrovni pro vy-
dání územního rozhodnutí. 
Lůžková část nové nemocni-
ce bude situována na plochu 
jednoho patra. Toto řešení je 
ideální a umožní optimalizo-
vat provozní náklady. Poko-
je budou jedno až třílůžkové 
a budou splňovat nejpřísnější 
kritéria pro lůžkové zařízení 
tohoto typu. Součástí zcela 

Autorizovaný architekt 
Tomáš Slavík v Mo-
ravské Třebové dohlí-
ží především na to, aby 
připravované projekto-
vé záměry splňovaly ar-
chitektonické a estetické 
požadavky. Jednotlivé 
stavební zásahy by měly 
respektovat historii i stá-

vající vhled města a navazovat na strategický 
plán rozvoje. Ke své činnosti využívá bohaté 
zkušenosti z projekčních kanceláří, mimo to se 
zabývá také otázkami využití krajiny a územ-
ním plánováním. V následujících odstavcích 
přináší svůj odborný pohled na připravované 
projekty ve městě. 

Co přinese výstavba nové budovy Nemocnice 
následné péče v Moravské Třebové?
Tento koncept se mi líbí, protože je jednodu-
chý a jasný. Moravská Třebová má v budově 
nemocnice příležitost otevřít se soudobé archi-
tektuře v samotném centru města. Navržená po-
doba na okolní zástavbu reaguje logicky a či-
telně. Měřítko nové budovy nemocnice zároveň 
navazuje na větší objemy staveb ve Svitavské 
ulici a přitom je budova ohleduplná i k drobněj-

Nemocnice následné péče Moravská 
Třebová bude mít i moderní ambulance
Stejnou pozornost, jako výstavbě nové budovy 
pro lůžkovou část nemocnice následné péče, 
věnuje její vedení rozvoji ambulantních služeb. 
Poliklinika na rozdíl od lůžkové části nemocnice 
již dnes disponuje budovou, která pro tyto služ-
by nabízí velmi kvalitní zázemí. Další rozvoj 
a rozšíření spektra ambulantních služeb pro ob-
čany Moravské Třebové a okolí je stejně zásad-
ní úkol jako vybudování nové lůžkové části a je 
součástí střednědobé strategie rozvoje Nemocni-

ce následné péče. 
Chceme v blízké budoucnosti na-
bízet ambulantní služby v interním 
lékařství, kardiologii, diabetologii, 
chirurgii, gynekologii a pediatrii 
v co nejširším rozsahu, který ambu-
lantní péče umožňuje. Prvořadým 
úkolem je získat pro ambulantní péči 
další lékaře a také nalézt zdroje pro 
financování nákupu moderní zdra-
votnické techniky. Naším cílem je 
představit při otevření nové lůžkové 
části nemocnice i novou moderní po-
dobu ambulantní zdravotnické péče.
Pavel Havíř, ředitel NNP M. Třebová

v Moravské Třebové, která nabízí plochu pro 
výstavbu minimálně 40 rodinných domů. Opti-
mální formou pro zajištění návrhu výstavby je 
proto soutěž o návrh. Otevřená architektonická 
soutěž totiž výrazně zvyšuje prestiž města a její 
kvalita je navíc zaručena odbornou porotou. 
Výsledkem soutěže je kvalitní návrh z hledis-
ka architektury, urbanismu, dopravy, pořizova-
cích i provozních nákladů stavby. Pro lokalitu 
Udánského kopce existuje starší studie, která 
obsahuje značné množství komunikací a ani ar-
chitektonicky nenabízí bydlení v atraktivní lo-
kalitě. Pokud by jediným výsledkem otevřené 
architektonické soutěže byla úspora komunika-
cí v lokalitě, jednalo by se o výraznou realizač-
ní úsporu v řádech milionů korun. 
Děkuji za rozhovor.

Václav Dokoupil, mluvčí města

nového objektu bude i moderní rehabilitační 
oddělení, stravovací provoz a biochemická la-
boratoř. Nový a komfortní domov zde nalezne 
i rychlá zdravotnická pomoc RZP, která je zcela 
zásadní službou pro obyvatele Moravské Tře-
bové a okolí. 
Vybudování nové nemocnice bude zcela zásadním 
stabilizačním prvkem pro budoucnost zdravotnic-
tví v Moravské Třebové. Chtěl bych na tomto 
místě velmi poděkovat všem zastupitelům města 
i kraje a vedení obou samospráv za toto - pro naši 
nemocnici historické - rozhodnutí.

ší stavbě evangelického kostela v jejím přímém 
sousedství. 

Jaká výstavba je plánována v ulici Hřebečská?
V této lokalitě projevilo zájem o stavbu hned 
několik investorů. Poté, co jsem se seznámil 
s předloženými návrhy, mi bylo jasné, že je třeba 
zpracovat územní studii, která by lokalitu řešila 
jako celek. Její návrh je v současné době praktic-
ky dokončen a jeho řešení je podloženo příklady 
z měst srovnatelné velikosti. Navržená zástav-
ba respektuje konfiguraci terénu a postavena je 
na jednoduchých liniích staveb. Ty vytvářejí při-
rozený přechod od sousedního sídliště do volné 
krajiny i k velkým objemům staveb průmyslové 
zóny. Jednoduchý motiv s nízkopodlažními by-
tovými domy a předzahrádkami bude nosným 
architektonickým principem i při velmi nenároč-
ném provedení vlastních staveb. V tomto je tedy 
návrh přirozeně estetický a ekonomický záro-
veň. Podle studie bude část polootevřených par-
kovacích stání přímo pod objekty, díky čemuž 
okolní ulice nebudou plné aut. 

Jak přistoupit k řešení výstavby v lokalitě 
Udánský kopec?
Území je součástí vlastního města a jed-
ná se o nejkvalitnější rozvojovou lokalitu 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 
2018 evidováno na trvalém pobytu cel-
kem 10 111 občanů ČR. V průběhu měsí-
ce července 2018 se do Moravské Třebo-
vé přistěhovalo 27 obyvatel, odhlásilo 19 
obyvatel, zemřelo 13 občanů a narodilo se 
6 dětí. V rámci Moravské Třebové v čer-
venci změnilo trvalý pobyt celkem 20 osob.
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 Tře-
bové k 31. 7. 2018 evidováno 10 233 osob.
Průměrný věk občanů ČR v Morav-
ské Třebové k 31. 7. 2018 činí cel-
kem 44 roků, z toho u mužů je to 42 let 
a u žen 46 let. V měsíci červenci se usku-
tečnilo 10 svatebních obřadů.     (ln)

Informace z úřadu

Plánovaná linka MHD bude rozšířena o čtyři zastávky 

Na městském úřadu už se 
neztratíte
Na webových stránkách města Moravská Tře-
bová byl zprovozněn nový navigační systém 
pro veřejnost. U každého kontaktu na úředníka 
se zobrazuje ikona se zelenou šipkou, která uka-
zuje trasu do jeho kanceláře. Všude kde je uve-
deno jméno úředníka, je možné toto jméno dále 
rozkliknout a najít další informace o jeho funk-
ci, umístění, pracovním zařazení, emailu a tele-
fonu.       Pavel Šafařík, odbor vnitřních věcí

Cyklista na chodníku
Dodržování pravidel silničního provozu by mělo být 
samozřejmou povinností každého cyklisty. Častým 
přestupkem je jízda cyklistů po chodnících. Jedná 
se ale o porušení obecného pravidla, podle kterého 
jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích 
než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chod-
ce užívat, pokud není zákonem stanoveno jinak. Na 
chodníku může jet dle pravidel provozu pouze dítě 
mladší deseti let. Starší cyklista musí na chodní-
ku kolo vést, má status chodce. Za porušení těch-
to pravidel hrozí bloková pokuta do 2000 Kč.

Petr Václavík, vedoucí odboru dopravy

Výdej kompostérů pokračuje 
v upraveném režimu
Upozorňujeme občany na změnu termínů pro vý-
dej kompostérů, který bude nově probíhat pouze 
každou středu od 15:00 do 17:00 hod. a každou 
sobotu od 8:00 do 10:00 hod. V případě jakých-
koliv dotazů k procesu podání žádosti o kom-
postér neváhejte kontaktovat odbor majetku 
města.  Gabriela Horčíková, jednatelka TSMT

Senát ožil fotografiemi
Městské muzeum Moravská Třebová se i le-
tos prezentovalo v Senátu Parlamentu ČR. 
V předsálí Jednací síně Senátu vystavilo pod 
záštitou senátora Radko Martínka fotografie 
z Egypta, které na počátku 20. století muzeu 
věnoval moravskotřebovský rodák a cestova-
tel L. V. Holzmaister. Slavnostní vernisáže se 
zúčastnil i Rany Mohie Eldin Abdellatif Ke-
nawy, chargé d‘affaires Velvyslanectví Egypt-
ské arabské republiky v ČR. Na snímku je 
uprostřed společně se starostou města Mi-
lošem Izákem, ředitelkou Kulturních služeb 
města Moravská Třebová Hanou Horskou 
a vedoucím Městského muzea Robertem Jor-
dánem.     Robert Jordán, vedoucí muzea

Rada města ve čtvrtek 26. července schváli-
la vítěze v pořadí druhého zadávacího řízení 
na zajištění provozu městské hromadné dopravy 
v Moravské Třebové v závazku ve-
řejné služby. Z desítky oslovených 
dopravců podali oficiální nabídku 
čtyři uchazeči a na základě nejnižší 
nabídkové ceny zvítězil místní pro-
vozovatel dopravy Jaroslav Hnát. 
„V prvním kole se přihlásil jediný 
uchazeč, jehož cenová nabídka byla 
z ekonomického hlediska neakcep-
tovatelná. Chceme také vyhovět 
množství podnětů od občanů, a pro-
to jsme přikročili k úpravě trasy 
MHD v zadávacím řízení. Oproti 
původnímu záměru bude linka roz-
šířena o čtyři zastávky, čímž bude 
pro obyvatele zajištěna obslužnost 
zejména v jižní a východní části 
města. Hromadná doprava bude uvedena do pro-
vozu jako celek zároveň s novým dopravním ter-
minálem od 1. října letošního roku,“ uvedl mís-
tostarosta Václav Mačát. 
Prioritou při sestavování jízdního řádu finál-
ní podoby MHD byla její návaznost na želez-
niční přípoje vlaků do České Třebové a zpět. 
Nízkopodlažní bezbariérový autobus s kapaci-

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje v pátek 14. září 

tou 20 osob zajistí v rámci Moravské Třebové 
24 spojů během pracovního dne (230 ujetých 
km) a dle jízdního řádu bude pravidelně střídat 

kratší a delší trasu. Krátká trasa zajistí dopravu 
cestujících z železniční stanice přes zastávky 
Lanškrounská, Kubík, Nemocnice, U Komína 
(sídliště v ulici Západní) a zpět. V rámci delší 
trasy budou k uvedenému úseku připojeny také 
zastávky Brněnská, Lidl, Na Písku a Mánesova. 
Právě dopravní obslužnost uvedených zastávek 
byla předmětem přání mnohých obyvatel města, 

pro které je problematická dostupnost prodejny 
Lidl a lokality Křížového vrchu. Ceník jízdného 
se bude řídit tarifním systémem IREDO, který 

je platný pro území Pardubického 
i Královéhradeckého kraje. „Toto 
řešení je pro občany i širokou ve-
řejnost velice komfortní. K dopravě 
po městě budou moci využít i lístek 
zakoupený v kterémkoliv z okolních 
měst. V Moravské Třebové bude pla-
tit jednotná sazba jízdného ve výši 
10 Kč a bude zde možné uplatnit 
slevy pro studenty a seniory stejným 
způsobem, jako tomu je u regionál-
ních dopravců.  Hromadná doprava 
je smluvně ukotvena jako závazek 
veřejné služby do roku 2019. V letoš-
ním roce předpokládáme výdaje na 
provoz MHD ve výši cca 600 tis. Kč, 
v roce 2019 pak 2,3 mil. Kč. Není 

vyloučeno, že po roce 2020 budou ke stáva-
jící podobě MHD přičleněny další zastáv-
ky i v ostatních částech města,“ doplnil mís-
tostarosta.   Václav Dokoupil, mluvčí města
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Moravskotřebovská nemocnice v současnosti i v budoucnosti 
Historie nemocnice začíná v roce 1894, kdy 
byla slavnostně otevřena (dvě budovy postup-
ně přestavované). Za první republiky byla do-
stavěna třetí budova. Po válce, v roce 1951, 
vznikly nové operační sály, nová kotelna a po-
liklinika. Po zrušení okresů v roce 1960 byla 
připojena budova bývalého okresu přeměněná 
v dětské oddělení. Takto fungovala nemocni-
ce až do 90. let 20 století. Po revoluci v roce 
1989 se situace nemocnice značně zdramatizo-
vala. V divokých 90. letech se pokusil tehdejší 
starosta Oldřich Vlk nemocnici zprivatizovat. 
Proti tomu se zvedl velký odpor mezi veřejnos-
tí i zastupiteli a pár měsíců před volbami v roce 
1994 došlo k rozhodujícímu hlasování. Proti 
Vlkovu privatizačnímu návrhu stál projekt lé-
kařů MUDr. Aloise Hlouška, MUDr. Jiřího Póla 
a Stanislava Pastýře s cílem přeměnit nemocni-
ci na komanditní společnost, do které by vložilo 
město svůj majetek tj. veškeré pozemky a bu-
dovy, čímž se mělo zabránit zcizení nemocnice. 
Tento projekt zvítězil. 
Po mém nástupu do funkce starosty v roce 
1994 začala nutná modernizace. Podmínkou 
pro opravy bylo převedení první budovy zpět 
do majetku města. Podařilo se získat 30 mil. 
dotaci a polovina budovy byla kompletně zre-
konstruována. Vznikly nové moderní operační 
sály. Zbývalo opravit za mnohem méně peněz 
druhou polovinu budovy na lůžková oddělení. 
V tomto okamžiku ovšem došlo k dramatické-
mu zvratu. Stát přišel s novou koncepcí zdra-
votnictví, která pro Svitavský okres znamenala 
zrušení dvou nemocnic. Existenci nemocnice 
bránilo město i občané všemi možnými pro-
středky. Na závěr rozhodla politická síla a vliv. 
Paradoxně byla vybrána na zrušení vedle Polič-
ské nemocnice i téměř dobudovaná zmoderni-
zovaná Moravskotřebovská nemocnice. Vynu-
tili jsme si alespoň od státu příslib přestavby 
první budovy na moderní polikliniku za téměř 
80 mil. Kč! Bohužel součástí této moderniza-
ce bylo zbourání nových operačních sálů. Byla 
to jedna z nejtěžších chvil mého života. Ne-
mocnice následné péče byla majetkově složi-
tá. Část budov patřila komanditní společnosti, 
část budov zůstala okresnímu úřadu a později 
přešla na Pardubický kraj a první budova zů-
stala ve vlastnictví města. Posléze ukázalo, že 
pozice města, přestože do komanditní společ-
nosti vložila veškerý svůj majetek, je minoritní 
a do řízení činnosti společnosti ani do naklá-
dání s majetkem nemůže prakticky zasahovat. 

To vedlo k několikaletým sporům, kdy se město 
neúspěšně snažilo situaci změnit nebo majetek 
z komanditní společnosti získat zpět. Nako-
nec se rozhodlo z komanditní společnosti vy-
stoupit. Kompenzací byly vyplacené 3 mil. Kč 
a zajištěné přístupy k první budově nemocnice 
v majetku města. Z komanditky se stala s.r.o. 
Problematičnost majetkových vztahů byla bo-
hužel příčinou omezení možností investic kraje 
i města do budov nemocnice. Budova bývalého 
okresního úřadu se pro nemocnici po zrušení 
akutní péče stala nepotřebnou a kraj ji následně 
prodal městu. Všechny plány na využití ztros-
kotaly na nedostatku peněz. Největší nadějí se 
tak staly evropské fondy, kdy město Moravská 
Třebová bylo krajem vybráno mezi priorit-
ní místa pro rozvoj turistického ruchu a moh-
lo získat značné finanční prostředky v řádech 
mnoha desítek mil. Kč. Budova se mohla využít 
pro nový účel. Bohužel se tehdejší zastupitel-
stvo neodhodlalo k přípravě projektu a soutěže 
o evropské dotace se nezúčastnilo. Mé zklamá-
ní bylo obrovské. Tímto rozhodnutím byl osud 
budovy bývalého okresního úřadu zpečetěn.  
Další období se pak vyznačovalo snahami zís-
kat soukromého investora. Projekty, dle mého 
názoru nebyly realistické a tak naštěstí poze-
mek s budovou zůstal ve vlastnictví města, což 
umožňuje nové řešení. K dramatické změně 
došlo nyní, kdy vlastníci s.r.o. Nemocnice na-
bídli majetky původní komanditní společnos-
ti k prodeji kraji. Od počátku bylo zřejmé, že 
existence nemocnice byla, v případě nedohody, 
znovu ohrožena. Výsledek je nakonec pro měs-

to i kraj nejlepší možný. Stále věřím, že dojde 
k souhlasu majitelů s.r.o. s pronájmem dosa-
vadních budov kraji na dobu výstavby nové ne-
mocnice, a to i přes to, že již budovy nabízejí 
k prodeji. Tím mohou alespoň částečně naplnit 
to, proč se k městskému majetku dostali. Ti, 
kteří pro ně tehdy hlasovali, věřili, že zachrá-
ní nemocnici pro město. Kraj převzal do svého 
vlastnictví bezúplatně první budovu a pozem-
ky pod bývalým okresním úřadem a vybudu-
je na nich do roku 2020 novou nemocnici ná-
sledné péče s novou kuchyní a jídelnou, stanicí 
RZP a rehabilitací. Stabilizuje se tak zdravotní 
péče pro celou spádovou oblast. Nová nemoc-
nice následné péče přinese pro pacienty tolik 
potřebnou změnu. Komfort a potřebné služby, 
které nebylo možné v současných podmínkách 
poskytovat. Umožní to efektivnější a kvalitněj-
ší doléčení pacientů v moderních prostorách. 
Navíc novou stanici RZP a novou rehabilitaci 
pro občany našeho města i regionu. Moravská 
Třebová získá potřebné moderní zařízení, první 
toho druhu v Pardubickém kraji. Budova se sta-
ne novou architektonickou dominantou města 
a bude odpovědí naší doby na umění a doved-
nost našich předků zhmotněnou zámkem a his-
torickým jádrem města. Pro mne osobně by 
tento konec, v který věřím, znamenal uzavření 
kruhu. Na začátku mé politické kariéry jsem byl 
vystaven těžké zkoušce boje o budoucnost ne-
mocnice a na konci mé politické kariéry budu, 
doufám, svědkem kolaudace nového zdra-
votnického zařízení.          Radko Martínek, 

bývalý starosta a současný senátor

Velitel - ředitel Vojenské střední školy  
a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany  
v Moravské Třebové Vás srdečně zve na 

slavnostní slib žáků 1. ročníků,
který se uskuteční 

v pátek 5. října od 10:00 hodin  
na náměstí T. G. Masaryka. 

Součástí programu je tradiční přelet bojových vrtulníků.

20. ročník Biskupického kaléšku
Blíží se 20. ročník Biskupického kaléšku, kte-
rý se uskuteční v sobotu 6. října. Prosíme tedy 
všechny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj 
vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom poro-
tou, ale i návštěvníky Biskupického kaléšku 
(každý návštěvník, samozřejmě anonymně 
pod čísly, může degustovat vzorky, které ne-
postoupily do finále, a sám je ohodnotit, nej-
lepší vzorek, podle dosažených bodů bude 
ohodnocen věcnou cenou publika), aby vzorky 
slivovice do letošního ročníku soutěže o nej-
lepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději 
do 17. září na níže uvedené kontaktní adresy. 
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící vol-
nou vstupenku pro vstup na kaléšek, kde letos 
vystoupí zpěvačka MÁRA a Frankie Zhyrnov 

z TV Šlágr, zpěvák Jarek Filgas a band (hity 
skupiny Argema a Premiér), skupina ARA-
KAIN.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jmé-
no, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň 
alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec 
Biskupice, tel. 461 326 521 a STILL, s.r.o., Bis-
kupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finanč-
ními a hodnotnými cenami:
1. místo 3 000 Kč + věcný dar, 2. místo 2 000 Kč 
+ věcný dar, 3. místo 1 000 Kč + věcný dar, 
4.–5. místo věcné dary. Podpořte prosím tuto 
nadregionální akci vzorkem, předem děkujeme.

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

Rozmáhá se nám tu takový nešvar…

Loučení (ne)jen s prázdninami

SPKD Vás srdečně zve v měsíci září na následující akce: 

Svatováclavské pohoštění

Slovácké slavnosti vína a historie města

Vážení čtenáři zpravodaje, jistě jste zazname-
nali, že na jakýkoli výrok opozice, uveřejněný 
na této straně (pouze zde lze vyjádřit náš názor, 
a to v omezeném rozsahu), si můžete ihned pře-
číst i názor vedení města, který povětšinou sha-
zuje, dementuje a jinak vyvrací naše vyjádření 
či podněty. My se k tomu již vyjádřit nemůže-
me, netušíme, kým a jak bude na náš článek re-
agováno. Takový postup nic nezakazuje, ovšem 
domníváme se, že je mimo dobrých mravů a ja-
kési slušné politické komunikace. Slibujeme, že 
zpravodaj bude nejen hlásnou troubou radnice, 
ale plnohodnotným zdrojem informací. 

S úctou Vaši Srdcem Třebováci

Blíží se konec prázdnin a stejně jako každý rok, 
i letos jsme pro Vás připravili Loučení s prázd-
ninami. Akce se uskuteční 1. září na Knížecí 
louce od 14:00. Děti se mohou těšit na zábavné 
odpoledne plné soutěží a mimo jiné i na oblí-
benou pěnu. Samozřejmostí je také drobné ob-
čerstvení a především dobrá nálada. V průběhu 
akce budou představeni naši kandidáti do ko-
munálních voleb v Moravské Třebové. Děti se 

Přijďte v sobotu 8. 9. na Pohádkový den s Lesy 
ČR v Boršově. Zápis dětí je od 14:30 do 15:30 
u spodní hájenky v Boršově. Děti čeká trasa plná 
pohádkových postav a zajímavých netradič-
ních úkolů. V cíli pak děti potěší pohádka, jízda 
na koni, malování na obličej či drobné občerst-
vení. Díky podpoře Lesů České republiky je celá 
akce a veškeré aktivity zdarma. Akce se koná 
za každého počasí.

Srdečně Vás zveme v pátek 28. září v 15:00 
hodin do muzea v Moravské Třebové na tra-
diční Svatováclavské pohoštění. K poslechu 
a tanci zahraje cimbálová muzika Kamenica 
z Hlohovce, těšit se můžete na burčák, domácí 
štrůdl a sváteční kafíčko.
skákací hrad & skluzavka & trampolína

ZO ČZS Moravská Třebová srdečně zve 
na zájezd na Slovácké slavnosti vína a his-
torie města do Uherského Hradiště, který 
se koná v sobotu 8. září. Odjezd je plá-
novaný od muzea v 6:00 hodin. Přihláš-
ky jsou přijímány od 2. srpna v prodejně 
Hedvy na nám. TGM v Moravské Třebové. 
Cena zájezdu je 250 Kč. 

Reakce na publikované články
Vedení města se vyjadřuje pouze k takovým 
příspěvkům, které mohou obsahovat nepřes-
né, nebo zavádějící informace. Jedná se o běž-
ný postup vedoucí k upřesnění informací tak, 
aby čtenáři měli k dispozici vyvážený pohled 
na diskutovanou problematiku. 

Václav Dokoupil, mluvčí města

během odpoledne zabaví připravenými soutě-
žemi a dospělí si zatím mohou povídat o dění 
v našem městě. Chceme prosazovat bezpečné, 
čisté a zdravé město, ve kterém budeme aktiv-
ně žít. Už by to chtělo nějakou změnu. Bez vás 
to ale nedáme. Přijďte nás podpořit vaším hla-
sem 5.-6. 10. v komunálních volbách. Děkujeme 
za vaši přízeň.                Tereza Kobylková, 

www.trebova.anosvitavsko.cz

V sobotu 22. 9. od 18:00 hodin Vás čeká v Kul-
turním domě Boršov Vinobraní, aneb posezení 
s cimbálovou muzikou Aleše Smutného a zpě-
vákem Karlem Hegnerem. Příjemnou atmo-
sféru zpestří kvalitní vína či burčák, které si 
v průběhu akce můžete zakoupit. Na tuto akci 
je zajištěn svoz autobusem. Odjezd 17:30 od 
muzea, v 17:45 na zastávce U Okálů, zpáteční 
po ukončení programu.  

Cvičení s Luckou 
Začínáme od 3. 9. Info: 605 832 014 

www.cvicenisluckou.cz,    Lucie Slavíčková

KSČM
Městský výbor KSČM Moravská Třebová 
zve na setkání 27. září od 14:30 na naše ná-
městí všechny spoluobčany, kteří mají zájem 
se ve volné besedě seznámit se současným 
základním zaměřením i s cíli, které chceme 
v našem městě uskutečnit v následujícím vo-
lebním období. Současní zastupitelé za KSČM 
Vám zodpovědí i případné dotazy o naší prá-
ci z právě končícího volebního období. Rádi 
si vyslechneme i Vaše návrhy. Před volbami 
si přečtěte náš program do příštího volebního 
období. Současně sdělujeme, že za náš volební 
obvod bude kandidovat ve volbách do Senátu 
PČR Milan Mňuk, který bude také přítomen 
na našem setkání. KSČM je opravdová levi-
cová strana, která důsledně hájí zájmy všech 
poctivě se živících lidí. Většinou nás znáte, 
žijeme zde spolu a řešíme problémy v našem 
městě pro šťastný a spokojený život všech ge-
nerací. Budoucnost pro mládí a jistoty stáří. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Pozvánka
SHLUK lidí, kteří pracují na úpravě 
prostoru jízdárny bývalého školního 
statku v ulici Dvorní, Vás srdečně 
zvou na první akci pořádanou v tomto 
novém areálu. Pozvali jsme kapely 
místní i zahraniční. Zajistili jsme ob-
čerstvení a akci pořádáme za dobro-
volné vstupné. Kompletní program 
na FB stránkách SHLUK a výlepo-
vých plochách. 

Ocenění práce členů 
redakce zpravodaje

Kritiku si občas najdu, asi jako každý. Ale 
po prohlédnutí srpnového vydání zpravo-
daje, který se mi zdál zajímavější víc než 
kdy předtím, ráda vaši práci pochválím. 
Líbí se mi jak grafika, tak i publikované 
články. Zaujaly mě obrázky z dřívějších 
dob, jak vypadalo koupaliště, jak probí-
hala stavba fotbalového hřiště. Člověk si 
uvědomí, jak se všechno změnilo. Přeji 
redakci zpravodaje hodně spokojených 
čtenářů.             Renáta Jáchymová
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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

Upozornění – linka 156 
dostupná i z mobilu
Vážení spoluobčané, Městská policie 
Moravská Třebová od měsíce srpna 
zprovoznila bezplatnou linku 156 i z mo-
bilních telefonů. Až dosud v Morav-
ské Třebové fungovala linka 156 pouze 
z pevné linky a z mobilního telefonu byl 
hovor přepojen do Svitav. Nyní již tomu 
tak není a hovor na linku 156 z mobilní-
ho telefonu bude přepojen na Městskou 
policii Moravská Třebová. Po vytočení 
čísla 156 bude muset volající z Morav-
ské Třebové na pokyn automatického 
systému zadat číslo 3. Tento mezikrok 
je nutný kvůli tomu, že v sousedních 
Svitavách a Litomyšli funguje linka 
156 také a tímto mezikrokem se hovor 
spojí přímo na služebnu Městské policie 
Moravská Třebová. Stávající telefonní 
čísla samozřejmě zůstanou v provozu 
i nadále. Tímto krokem chce Městská 
policie Moravská Třebová zlepšit posky-
tované služby a doufáme, že budete tuto 
novou službu využívat.

V minulém období přijala Městská policie Mo-
ravská Třebová 189 oznámení. 

Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vy-
braných lokalitách města, bylo městskou policií 
provedeno 11 dopravně bezpečnostních akcí, při 
kterých bylo uloženo 22 pokut v příkazním ří-

zení na místě. Mimo tyto akce vyřešili na místě 
strážníci dalších 27 přestupků.

Kamerový systém úspěšně 
odhaluje zločince 
Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen 
MKDS) je ve městě postupně budován již od roku 
2004. Tento původně analogový systém byl v roce 
2008 převeden do digitální formy a dále moder-
nizován. V současné době má město Moravská 
Třebová v MKDS začleněno 27 kamer na 13 ka-
merových bodech. Díky MKDS se podařilo od-
halit velké množství protiprávní činnosti, a to jak 
pachatelů trestných činů, tak přestupků. Pomocí 
MKDS byly získány popisy osob, které zneužili 
důvěřivosti místního seniora tím, že se vydávali 
za jejich vnuka a od tohoto seniora získali podvo-
dem značnou sumu peněz v řádech statisíců korun. 
Díky poznatkům, které z MKDS získali policisté 
z místního Obvodního oddělení PČR, se podaři-
lo pachatele zadržet v severočeském kraji při pá-
chání totožné trestné činnosti. Pomocí MKDS byl 
PČR ztotožněn muž, který byl v celostátním pát-
rání za závažnou drogovou trestnou činnost a po-
hyboval se po území našeho města. Díky MKDS 
mohl být přesně sledován jeho pohyb a následně 
byl muž zadržen policisty z Obvodního oddělení 
Policie Moravská Třebová. MKDS pomáhá i při 
odhalování méně závažných případů porušení zá-
konů, kdy městská policie, díky MKDS, dokázala 
ustanovit pachatele přestupků, při kterých městu 
vznikla škoda. Jako byly poškozené koše, zniče-
né dopravní značení, znečištěné vozovky či pokus 
o odcizení vlajek ze stožárů před radnicí. 

MKDS je důležitý nejen při odhalování těch, 
kdo škodí naší společnosti, ale pomáhá i při pát-
rání po pohřešovaných osobách, jako v případě, 
kdy byl díky MKDS nalezen muž, po kterém 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání, jelikož něko-
lik dnů nepřišel domů ani do zaměstnání a začali 
o něj mít strach jak jeho blízcí, tak jeho zaměst-
navatel. Muž odpovídající popisu byl v následu-
jících dnech spatřen na MKDS a k jeho kontrole 
ihned vyjela hlídka Policie ČR, která na místě 
kontroly zjistila, že se skutečně jedná o pohře-
šovaného muže.

Změny povinností pro majitele psů
Jak jsem informoval již v minulých číslech 
MTZ, chystá se novelizace OZV č. 3/2008, která 
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. Tato OZV bude předložena do za-
stupitelstva města ke schválení v měsíci září, 
a pokud ji zastupitelstvo schválí, začne platit 
od října tohoto roku. Největší změny, které tato 
vyhláška přináší, se týkají pohybu psů v areá-
lu zámku a Knížecí louky, kde bude umožněn 
pohyb psů pouze na vodítku, a do některých čás-
tí bude přístup se psy zakázán. Jedná se o mís-
ta, která jsou určena k relaxaci občanů. Tímto 
krokem chceme zabránit jejich znečišťování. 
Na zámku se jedná o travnaté plochy nádvo-
ří a zámeckých zahrad. Na Knížecí louce jde 
o plochu hřiště a piknikové louky. Dále se v této 
OZV navrhuje zákaz vodit psy nebo je přenášet 
na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště. Dále 
je navrhnuto, aby každý pes starší 3 měsíců byl 
na veřejném prostranství označen evidenční 
známkou, kterou vlastník psa obdržel při přihlá-
šení psa na MěÚ. Důvodem tohoto návrhu je, 
aby se v případě zaběhnutí psa, tento mohl co 
nejrychleji vrátit chovateli.

Radovan Zobač, velitel městské policie

Stavební práce, které pro město zajišťují M-Sil-
nice, a.s., probíhají dle harmonogramu. Postup-
ně došlo k demolici původních objektů, výstavbě 
vodovodní přípojky, dešťové kanalizace, retenční 
nádrže pro dešťové vody a veřejného osvětlení. 
Rovněž proběhla samotná montáž cyklověže vč. 
skleněného opláštění a v současné době probíhá 
montáž technologie na úschovu kol. Celkové 
náklady na výstavbu dopravního terminálu činí 
26 mil. Kč vč. DPH, z toho 90 % tvoří dotace z In-
tegrovaného regionálního operačního programu. 
Současně se zahájením provozu bude v říjnu spuš-
těna také MHD, která bude zapojena do systému 
IREDO pro Pardubický a Královéhradecký kraj. 
Cena za úschovu kola bude stejně jako v přípa-
dě obdobných cyklověží v ČR nastavena na 5 Kč 
za den (názorný příklad: parkuji 5 dní, zaplatím 
25 Kč). Výhodu budou mít držitelé InKarty Čes-
kých drah, kteří mohou uplatnit slevu 5 Kč za prv-
ní den. Názorný příklad: parkuji s InKartou 1 den, 
pokud večer kolo vyzvednu, tak uplatním slevu 
5 Kč a mám parkování zdarma. Pokud zde však 
kolo parkuji nepřetržitě 5 dní, uplatním slevu 5 Kč 
za první den a zaplatím celkem 20 Kč. Důvodem 
pro zavedení slevy je podpora dojíždění na vlak 
na kole ze strany Českých drah. 
„Tato investice je pro Moravskou Třebovou ne-
smírně důležitá. Vlakové nádraží je pro návštěv-
níky vstupní branou do našeho města a současný 

pohled na nádraží rozhodně není hezký. Vyplývá 
to ostatně i z výstupů pocitové mapy, kde byla 
vlaková stanice obyvateli hodnocena převážně 
negativně. Díky výstavbě dopravního terminálu 
naopak dostaneme nový, čistý a reprezentativní 
veřejný prostor se zelení a parkováním pro kola 

Nový dopravní terminál roste před očima
i automobily. Cílem projektu dopravního terminá-
lu je zejména propojení železniční dopravy s do-
pravou autobusovou včetně městské hromadné 
dopravy, automobilovou a s cyklo dopravou,“ vy-
světlil místostarosta Václav Mačát. 

Václav Dokoupil, mluvčí města
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 3. 9. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 3. 9. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace 
platí jeden týden, po uplynutí této doby  budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, 
úterý – zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek – zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Úsměvy smutných mužů /ČR/

5. 9., středa v 19:00, vstupné: 110 Kč, (93 min.)

Chata na prodej /ČR/

10. 9., pondělí v 19:00, vstupné: 110 Kč, (77 min.)

Mamma Mia:  
Here We Go Again /USA/

12. 9., středa v 19:00, vstupné:110 Kč, (114 min.), 
české titulky

Důvěrný nepřítel /ČR/

17. 9., pondělí v 19:00, vstupné: 120 Kč, (108 min.)

Ten pravý, ta pravá /USA/

19. 9., středa v 19:00, vstupné: 120 Kč, (90 min.), 
české titulky

Malá čarodějnice /Německo/

22. 9., sobota v 16:00, vstupné: 100 Kč, (103 min.), 
český dabing

Po čem muži touží /ČR/

22. 9., sobota v 19:00, vstupné: 130 Kč, (95 min.)

Predátor: Evoluce /USA/

24. 9., pondělí v 19:00, vstupné: 130 Kč, české titulky

Po čem muži touží /ČR/

26. 9., středa v 19:00, vstupné: 130 Kč, (95 min.)

Kulturní centrum
Festival
Kejkle a kratochvíle
1. 9., 14:30, náměstí TGM
14:30 Bublinový klaun na náměstí – jedinečná bub-
linová show pro nejmejší
15:00 Historický průvod, kejklíři, šermíři, souboje, 
pohádky …
18:00 TEMPUS /historická hudba trochu jinak – 
středověký rock/
19:30 KOPJAM /big beat Jevíčko/ 
21:00 Roman Vojtek & Fantastic 80s
22:10 Ohňostroj

Pohádka
Dášenka čili život štěněte 
25. 9., 9:00 a 10:00, vstupné: 40 Kč
Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, 
do hrsti se to vešlo, ale anžto to mělo pár černých 
ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko 
a protože si lidé přáli psí holčičku, dali jí jméno Dá-
šenka. Známé dílo z pera Karla Čapka se dočkalo 
vůbec prvního divadelního zpracování, které bude 
plné psích kusů a skvělého „čapkovského“ jazyka. 
Budete fandit Dášence, zamilujete si praotce všech 
foxteriérů a objeví se dokonce i sám autor. Věříme, 
že budete společně s Dášenkou prožívat první krůč-
ky a také první čerstvé postřehy z našeho světa. To-
hle štěně je totiž neobyčejné. 
Uvádí Divadlo Scéna Zlín

Divadelní představení
Parfém v podezření
7. 10., 19:00, vstupné: 300 Kč. Pozor! Předprodej 
zahajujeme již 3. 9. od 16 hodin
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní 
parfém. Hledá se vrah. Napínavá francouzská kri-
mi komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž 
života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. 
Všechny jsou v podezření, protože okolo slídí Oscar 
Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, 
který vyznává ještě nevšednější policejní metody. 
Motiv může mít každá z nich, ale alibi, zdá se, nemá 
žádná. Co skrývají a co skrývá komisař? Bude vrah 
dopaden? A kde se vzala ta vůně parfému? Toto 
a ještě mnohem více prozradí Parfém v podezření!
Uvádí Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona 
Postlerová, Vanda Károlyi / Jitka Smutná, Romana 
Goščíková, Lukáš Malínek, Lukáš Burian.

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

Dny evropského dědictví
8. a 9. 9. V rámci dnů evropského dědictví budou 
vybrané zámecké expozice přístupné za nižší vstupné

Výstava ČS legie za 1. světové války
4.–23. 9., výstavní sál zámku

Výstava obrazů Lucie Wrbové 
a keramiky Jany Štefkové
27. 9.–31. 10., výstavní sál zámku

Divadelní představení
Tři v háji
2. 9., 20:00, nádvoří zámku, vstupné: 200 Kč, 
předprodej 1 hodinu předem na místě, místa ne-
jsou číslovaná
Láska versus sex v komedii o vztazích během krize 
středního věku, autorů Michala Viewegha, Haliny 
Pawlowskéá, Ivy Hercíkové.
Hlavními hrdiny této hry, ve které má nejdůležitější 
roli láska a sex, jsou tři osoby – Albert, Kristýna 
a Olga. Albertovi vztah s manželkou Kristýnou 
pomalu přestává fungovat a vstupuje do něj o dva 

roky mladší Albertova šéfová Olga. Hlavní postavy 
se vzájemně opouštějí, pak se k sobě zase navra-
cejí, ale je toto ten pravý recept na spokojený ži-
vot? Tato hra přibližuje s humorem i ironií v dnešní 
době tak rozšířenou krizi středního věku a pokra-
čuje tak v tradici kvalitních a divácky úspěšných 
adaptací knih našeho nejprodávanějšího spisovatele 
Michala Viewegha, který Tři v háji napsal spolu 
s Halinou Pawlowskou a Ivou Hercíkovou. Podle 
původního románu napsal Miroslav Oupic. Režie 
se ujal známý filmový režisér Karel Janák (Snow-
borďáci, Rafťáci).
Hrají: Michaela Kuklová, Ivana Jirešová, Jindra 
Kriegel, Vanda Károlyi, Miroslav Šimůnek, Pavlí-
na Mourková, Barbora Mottlová, Marcel Rošetz-
ký, Genny Ciatti, Kateřina Petrová, Veronika Pet-
rová

Divadelní představení
Smím prosit? 
20. 9., 19:00, kinosál muzea, vstupné: 230 Kč, 
předprodej zahajujeme v pondělí 3. 9. v 16 hodin
Svižná komedie. Henri de Sacy je vášnivý milovník 
všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své te-
tě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se do roka 
ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát 
a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude 
překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější. 
Uvádí Divadlo Bouře Praha
Hrají: Jan Révai, Kateřina Janečková, Filip Čap-
ka / Robert Jašków, Petr Pěknic / Karel Zima, Ivan 
Vyskočil / Martin Polách / Igor Bareš
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Zámecké grilování 
s country kapelou

Proč ne Band 
v sobotu 15. 9. v 17 hod.

Zprávička z Průmyslového muzea v Mladějově

Společnost česko-německého porozumění

Program Dnů česko-německé kultury 2018

Pro návštěvníky mladějovského muzea jsme 
zpříjemnili prostředí u občerstvení U Parního 
stroje. Venkovní posezení bylo kompletně zastře-
šeno, což bylo přínosem především v parných 

připravuje na nový školní rok kurzy němčiny 
pro studenty i dospělé pod vedením zkušených 
lektorů němčiny. Aktivujte své pasivní jazykové 
znalosti, osvěžte si svoje znalosti a doplňte své 

Pátek 14. září
Příjezd zahraničních hostí
19:00 Večerní přátelské posezení ve Třebovské 
restauraci

Sobota 15. září 
Slavnostní zahájení Dnů česko-německé kultury
Dopoledne: tradiční Hřebečské exkurse v Hře-
bečských obcích
Odpoledne: nabídka spoluúčasti na III. Arch-
andělské pouti v Rozstání, nabídka programu 
v Mladějově, jízda historickým vláčkem
18:00 Hudba a kultura spojuje – Hřebečské 
přástky
Pestrý kulturní program - 15. let partnerství se 
Staufenbergem. Vystoupí sbor Young Voices 
Gymnazium M. Třebová, taneční soubor 
ze Staufenberku a Hřebečský ta-
neční soubor. Po programu zve-
me k posezení a tanci se zpěvač-
kou Ilonou Stryovou

Neděle 16. září
11:00 Česko-německá mše 
v kostele sv. Josefa, Svitavská 
ul., Mor. Třebová
14:30 Fotovýstava 15. let part-
nerství Mor. Třebová a Staufen-
berg

dnech letošního léta. Dále zveme návštěvníky 
na poslední zářijové sobotní jízdy parního vla-
ku. Více na našich stránkách www.mladejov.cz.

Miloš Kopřiva, předseda muzea

jazykové mezery. Podrobné informace a přihláš-
ky na adrese: Společnost česko-německého poro-
zumění, Svitavská 18, 571 01 Mor. Třebová, tel. 
461 316 304, email: bgz-mtrebova@seznam.cz

Setkání s přáteli ve středisku ČNP, muzeum 
I. poschodí
18:00 Slavnostní koncert se sborem Dalibor, 
s Kateřinou Hlouškovou-Dostálovou a Lenkou 
Zahradníkovou, s Tomášem Moravcem a Duem 
Armin Holnaicher a Wolfgang Fritscher ve dvo-
raně muzea 

Pondělí 17. září
10:00 Pořad pro mládež k 100. výročí založení re-
publiky Zpíváme si s Masarykem. Účinkují: Da-
niel Dobiáš, ČR a Joseph Guruncz, Jižní Afrika

Úterý 18. září
14:00 Stůl stálých hostí - vyhodnocení dnů kul-
tury

Změna programu vyhrazena

Buďte 
vidět 

Kdo má zájem o uvedení své akce na plakátu Kulturních služeb města 
Moravská Třebová, na kterém budou propagovány veškeré akce v daném 
měsíci s přesahem do následujícího měsíce, posílejte informace na e-mai-
lovou adresu phorackova@mtrebova.cz.

Program Duku 
Duku - září 

1. 9.   Poprázdninový mejdan - Dj Choruno
7. 9.   Semtex XXL  - Dj Choruno
8. 9.   Oldies Party - Dj Maty
14. 9.  Koncert kapely KRUCIPÜSK, po skonče-

ní After Party
15. 9. Plujeme s kapitánem - Dj T Maxx
21. 9. Božkovský mejdan - Dj Choruno
22. 9. Retro večer - Dj J.M.X.
28. 9. Namražený Jägr - Dj Maty
29. 9. Dance Party - Dj Pegas

Koncert kapely 
Krucipüsk

Po dlouhých třech letech se do hudebního klu-
bu Duku Duku v Moravské Třebové vrací dnes 
již kultovní kapela KRUCIPÜSK. Milovníci 
hutných kytarových rifů a nesmrtelných groo-
vů si 14. září přijdou na své. Je tomu již 27 let, 
co tato kapela započala svoji pouť po českých 
i evropských pódiích. Za tuto dobu se nesmaza-
telně vryla do duší desetitisíců věrných fanouš-
ků. Krucipüsk se v Duku Duku objeví v novém 
obsazení v čele s dlouholetým lídrem Tomášem 
Hajíčkem (zpěv) a nasypou do vás ty nejlepší 
songy ze své 27leté tvorby a zároveň představí 
skladby z nové desky a názvem Sine Amore Ni-
hil, kterou kapela vydala v listopadu loňského 
roku. Nenechte si tento unikátní koncert v klu-
bovém prostředí ujít. Tak blízko tuto kapelu jen 
tak nezažijete. Předprodej vstupenek bude probí-
hat v pivnici U Kavky denně od 14:00 do 22:00 
hodin, nebo na adrese https://www.smsticket.
cz/?query=krucip%C3%BCsk

Veselá trojka 
Pavla Kršky 

Vystoupení se uskuteční v sobotu 15. 9. 
od 17:00 hod. v kulturním domě v Mladě-
jově na Moravě. Cena vstupenky 200 Kč, 
předprodej vstupenek na Obecním úřa-
dě v Mladějově na Moravě, nebo na tel. 
461 323 160.

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz

Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
sobota-neděle: 14:00–16:00

Městské muzeum v září
Hned 1. září se bude prezentovat zajímavou vý-
stavou v rámci Kejklí. Mimořádně bude při ní 
zpřístupněn zajímavý renesanční prostor v domě 
č. 38 na náměstí T. G. Masaryka (bývalé Hodi-
nářství Kutý). Vystaven bude soubor restauro-
vaných cechovních truhliček. Jedná se o jeho 
první prezentaci pro veřejnost. Exponáty doplní 

obrázky moravskotřebovských výtvarnic Jarmily 
a Markéty Sopouškových. 
O víkendu 8. a 9. září zajišťuje muzeum Dny 
evropského dědictví. Bude otevřena bývalá La-
tinská škola, bašta městského opevnění na Farní 
ulici a ve spoluprácí s místním farním úřadem ta-
ké kostel Nanebevzetí Panny Marie.
V pátek 14. září nás v 17 hodin čeká vernisáž 
výstavy pořádané ve spolupráci se Spolkem sbě-
ratelů a přátel Ex libris. Připomeneme si 100 let 
jeho existence a seznámíme se s výběrem novo-
ročenek ze sbírek členů spolku. Bližší informace 
k akcím na plakátech a na webových stránkách 
muzea.                        Robert Jordán

Stálé expozice
Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 
kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmais-
terovy mimoevropské sbírky
Galerie Františka Strážnického
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Čeští dosídlenci, jak už vyplynulo z dosavadních 
částí, se s vervou zapojili do populárních spor-
tovních disciplín, pro něž byly ve městě vytvo-
řeny přijatelné předpoklady nebo byly v tehdejší 
době oblíbené. Nejlepší podmínky měly a situaci 
ovládly fotbal, kuželky, stolní tenis, volejbal či 
lední hokej. S úspěchy rostla nutnost investiční-
ho rozvoje zázemí. Adekvátně k tomu přicházely 
další sporty a jejich úspěchy (atletika, cyklistika, 
lyžování, tenis, branné sporty, motorismus, včet-
ně těch minoritních - korfbal, futsal ad.).

Fotbal
Fotbal hrál Český SK už v 30. letech 20. století. 
Často je vzpomínané střetnutí s pražskou Slávií 
(1931). Jednotlivé závodní oddíly (Spartak, Jis-
kra) působily v Brněnském kraji, spojený (1956) 
Slovan v Brněnském kraji, od roku 1960 ve Vý-
chodních Čechách. Nejvýše dosáhl v roce 1982 
na 2. místo v krajském přeboru. Na přelomu 
let 1989/90 krátce působil v Hanácké fotbalo-
vé župě, v současnosti jeho 9 družstev startuje 
v kraji Pardubickém, resp. svitavském regionu. 
Fotbal vyprodukoval za posledních 70 let řadu 
zasloužilých jmen, např. S. Milde, V. Zemánek, 
M. Navara, ligových hráčů či reprezentantů – M. 

Řezníček, M. Kudyn, L. Soldán, M. Aberle, M. 
Potáček, M. Kudyn, M. Abraham aj. Výborné 
podmínky pro fotbal v současnosti představují 3 
hrací plochy, což přivádí do M. Třebové reno-
mované týmy, včetně reprezentace. Po 29 letech 
bylo obnoveno ženské fotbalové družstvo.

Kuželky
Kuželky představovaly v poválečné době nená-
ročný lidový sport. Nicméně oblíbený, neboť 
koreloval s přirozenou aktivitou lidí v novém 
prostředí. Jako takový se objevil i v Moravské 
Třebové, jehož hráči hráli aktuálně tehdy nejvyš-
ší soutěž. Někteří jedinci se zapojovali do více 
sportovních disciplín najednou (fotbal, volejbal, 
hokej, stolní tenis ad.). A. a K. Blažkové, E. Je-
nický, V. Mačát, Procházkové, S. a Z. Mildové, 
Přichystalové ad.

Rohování/box
Několika vývojovými etapami prošel sport „tvr-
dých chlapů“ - rohování (později označovaný 

VI. Pozice jednotlivých sportů ve městě

Vzpomínka na havárii čs. Vojenského letadla
Zároveň se 100. výročím založení ČSR si veřej-
nost připomíná i 100. výročí založení čs. Vojen-
ského letectva. Moravskotřebovsko si při této 
příležitosti vzpomene i na havárii čs. Vojenského 
letadla, kdy 19. září 1931 narazilo jižně od Mo-
ravské Třebové nad obcí Útěchovdo výběžku 
lesa. Při pokusu o nouzové přistání byli smrtelně 
zraněni oba letci, plukovník Augustin Charvát 
a nadporučík Karel Brožek, kteří o několik dnů 
později zemřeli v moravskotřebovské nemocni-
ci. Na paměť letecké havárie stojí v těchto mís-
tech kamenný obelisk, který je v současné době 
restaurován a bude přemístěn na důstojnější 
místo.     Miloslav Kužílek, komise pam. péče

jako box). Ve městě paří k těm nejstarším, vždy 
byl ostře sledovanou společenskou událostí (bo-
xovalo se postupně v kině, Na Písku, v KD Bor-
šov, v muzeu, na koupališti. Ke známým jménům 
lze zařadit: M. Slatinský, J. Loos, J. Škoda, F. 
Helebrand). Výraznými talenty v pozdější etapě 
70.–90. let 19. století i nositelům titulů se zařadi-
li J. Šikula, L. Hrubý, S. Hrubý, P. Belej, Z. Filip, 
Š. Dirgas, M. Oravský aj. 
Manažersky se mj. podí-
leli E. Jenický, V. Mačát, 
později F. Helebrand či 
P. Belej. Poslední vzepě-
tí, trvající dekádu, začalo 
v roce 1999; ve městě se 
konala i česká mistrovství 
a mezinárodní turnaje.

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu (Jis-
kra) byl ve městě založen 
v roce 1947 (J. Císař). 
Druhá fáze progresu za-
číná roku 1969 – člen-
ská základna se rozšiřuje, 
mnozí vynikající hráči 

získávají okresní a krajské tituly (B. Matuška, 
O. Ordelt, M. Patočka, M. Kalandra, E. Palatka, 
J. Maděra aj.). Rozvoj se promítl i do investiční-
ho zkvalitnění zázemí. V současnosti má oddíl 
zapojena v soutěžích 3 družstva.

Volejbal
Jako jeden z prvních sportů ve městě se v roce 
1947 objevil volejbal. Tradice odbíjené se roz-
víjela na hřištích minimálně v šesti lokalitách 
města (včetně náměstí), později ve všech tělo-
cvičnách. Od roku 1954 se stal i sportem žen, 
ty vydržely dosud. Mužské oddíly (dospělí, do-
rostenci, žáci) zanikly začátkem tohoto století 

(2002). Za dobu existence hráli třebovští různé 
soutěže v Jihomoravském a Východočeském 
kraji (dnes Pardubický). Ke známým osobnos-
tem volejbalu pařili v minulosti namátkou Bla-
žek A., Jiří Kryštůfek, V. Čepil, Z. Hubený, J. 
a J. Ježkové, V. Hubený, I. Přichystal, O. Vlk 
a mnozí další. Z žen zasloužily absolutorium 
zejm. A. Kostková, H. Vávrová, E. Šařecová, Z. 
Luňáčková, D. Netolická. Mnohé z nich dosud 
organizačně zajišťují současnou podobu – účast 
v KP I. či trenérské potřeby.

Lední hokej
Hokej začali organizovat ve městě bratři Blaž-
kové v roce 1945 (stadion Na Písku). Ze Slavo-
je se stala Jednota, rapidní rozvoj v 50. letech 
kulminoval výstavbou nového stadionu v dneš-
ním místě (1961–1971). Výraznými osobnostmi 
(hráči, funkcionáři, trenéry) byli v průběhu času 
bratři Kostkové, bratři Blažkové, B. Doseděl, 
K. Machálek, M. Klíč, B. Pavliš, L. Koudelka, 
M. Kupsa, P. Klepsa, Martínek, A. Štěpánek, 
M. Dvořáček, Fousek, bratři Kršnákové, Kob-
za, J. Faltus, Langhamer a spousta dalších. Zlatá 
éra moravskotřebovského hokeje nastala v no-
vém miléniu, dosud se stal HC Slovan čtyři-
krát přeborníkem Pardubického kraje.      (mt)
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1.–13. 9. Zářijová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-
-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, 
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní 
příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo 
v knihovně v dospělém oddělení. V srpnu se 
poštěstilo E. Rozbořilové, které tímto gratulu-
jeme.
Aktuální otázka zní: Kterým písmenem 
u nás značíme detektivky?
Ze všech správných odpovědí vylosujeme jed-
noho výherce. Odpověď nám sdělte do 13. 9. 
Hraje se o jednu z těchto knih: Tři měsíce Flo-
rencie (M. Carterová), Zmizelé z Cooley Ridge 
(M. Miranda), Past (František Niedl), Doba le-
dová: Ledová dobrodružství 2.
1.–30. 9. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Data-
bázeknih.cz vám v září pomůžeme výstavkou 
z těchto knih témat: kniha s tématikou moře, 
kniha vydaná před rokem 1950, poslední kniha 
již nežijícího autora.
1.–30. 9. Výstava obrazů malíře Václava 
Nováka
Zveme na výstavu obrazů svitavského malíře, 
původem z Ronova nad Doubravou, a učitele 
působícího desítky let v Opatově. K vidění bu-
dou obrazy z různých období autorovy tvorby, 
jež se vyvíjela od raného realismu přes inspi-
raci impresionismem a postimpresionismem 
Paula Gauguina, exotickými a fantaskními kra-
jinami malíře Henri Rousseaua, kubismem, až 
po moderní styl výtvarníků 20. století. Výstava 
je přístupná v otvírací době knihovny.
16.–22. 9. Evropský týden mobility a Evrop-
ský den bez aut 
Půjčovní výstava literatury k dalšímu ročníku 
kampaně Evropský týden mobility (16.–22. 9.) 
a Evropský den bez aut (22. 9.), které v ČR ko-
ordinuje Ministerstvo životního prostředí. Le-
tošní kampaň má téma „multimodalita“ s hes-
lem Kombinuj a jeď!
17.–29. 9. Zajíc v pytli
Opět po roce přicházíme s oblíbenou akcí Za-
jíc v pytli. V dospělém oddělení na vás čekají 
zabalené utajené knihy, které si můžete půjčit 
domů a užít si moment překvapení, jakou kni-
hu asi objevíte. Každý vás doteď před zajícem 
v pytli varoval? U nás se bát nemusíte, vybrali 
jsme pouze kvalitní a dobře hodnocené knihy.  
Obalovací služba - balení knih, učebnic, 
sešitů
Připomínáme službu, která potěší zejména děti 
školou povinné a jejich rodiče. Snažíte se za-
balit si učebnice a nedaří se vám na ně sehnat 
ty správné obaly, třeba proto, že mají netypic-
ké rozměry? Doneste je do knihovny a my je 
obalíme za vás. Knihy do rozměru A5 včetně 
balíme za 5 Kč, větší za desetikorunu.
Regály s maturitní četbou
Nastávajícím maturantům připomínáme, že 
máme dva regály speciálně pro ně. A část po-
vinné četby k maturitě si je možné i poslech-
nout, stačí se poptat v dospělém oddělení 
po audioknihách.

Městské kroniky
Zajímá vás historie města a rádi byste nahlédli 
do městských kronik? Zavítejte do studovny. 
K prohlédnutí nabízíme zatím repliky kronik 
z let 1952–1970. Další přibydou v příštím roce.
Výpůjční doba
Se začátkem školního roku se vracíme k běžné 
výpůjční době, budeme se na vás těšit v těchto 
časech:
Dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.
Studovna:
po-čt: 8:30–17:00 hod.

Připravujeme na říjen:
Lampionový průvod (5. 10.)
LiStOVáNí: Kluk z kostek 

Knihovna dětem
1.–30. 9. Já jsem Tvůj člověk - Zvíře
Výstava výtvarných a literární prací dětí zapo-
jených do soutěže v rámci projektu Kde končí 
svět 2017–2018. Díla si můžete prohlédnout 
v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček 
vhodných pro opakování a procvičování uči-
va základní školy – matematika, český jazyk, 
fyzika, chemie, zeměpis, historie aj. Přístupno 
v půjčovní době dětského oddělení.
21. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2018/2019 vyhla-
šuje Městská knihovna Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové již 21. ročník soutěže 
Čte celá třída. Smyslem soutěže je podporovat 
a rozšiřovat čtenářskou gramotnost dětí základ-
ních škol. Soutěž je určena třídním kolektivům 
základních a speciálních škol a víceletého 
gymnázia. Podmínky soutěže a přihlášku lze 
získat v dětském oddělení knihovny. Přihláš-
ku a seznam žáků se základními údaji je třeba 
odevzdat do 30. 9. v dětském oddělení měst-
ské knihovny. Soutěž bude trvat od 1. 10. 2018 
do 31. 5. 2019.

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Žijeme s vodou – Zpět do přírody
Doba, po kterou si člověk vypůjčí vodu 
pro svoji potřebu, je jen malým segmen-
tem v dlouhém řetězci koloběhu vody 
v přírodě. V tomto krátkém čase však zá-
sadním způsobem změní její kvalitu, bo-
hužel k horšímu. Pokud chceme ochránit 
životní prostředí, včetně sebe sama, musí-
me použitou vodu vracet do přírody čistou. 
Tajemství proměny „mrtvé“ vody na vodu 
„živou“ můžete odhalit v zařízení, které 
sice je v obecném povědomí, ale málokdo 
o něm skutečně něco ví. Čistírna odpad-
ních vod není jen soustava strojů, zařízení 
a stále modernějších technologií. Čistící 
proces je ve své podstatě založen na apli-
kaci přírodních procesů a zákonitostí. Víte, 
že na odstraňování znečištění z odpadní 

vody se podílejí mikroorganismy? Ty ke 
svému životu potřebují vhodné podmínky, 
např. stálý přísun „potravy“ (ani moc, ani 
málo), určitou teplotu a pH, některé potře-
bují kyslík, některé ne. Čistírna odpadních 
vod není mechanismus, který lze regulovat 
otočením knoflíku, ale systém, jehož funk-
ce závisí na mnoha faktorech. Technologie 
městské čistírny se průběžně zdokonaluje 
tak, aby vyhověla zpřísňujícím se požadav-
kům na kvalitu vyčištěných vod, ale také 
kvalitu čistírenských kalů (odpadní produkt 
ČOV). Bližší informace o čištění odpad-
ních vod naleznete na www.vhos.cz a sou-
časně Vás zveme v sobotu 8. 9. od 9.00 
hodin na prohlídku městské ČOV v Linhar-
ticích.            B. Kolaříková, VHOS, a.s.
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Projekt Klokanovy školky odstartoval v led-
nu roku 2017 a jeho realizátorem jsou Lužán-
ky – středisko volného času v Brně. Záměrem 
je vytvoření sítě mateřských škol, které budou 
centry setkávání a podpory sdílení zkušenos-
tí mezi pedagogy. Cílem je propojit mateřské 
školy a vytvořit síť Center kolegiální podpory, 
které budou pořádat jednou do měsíce odpo-
lední workshopy pro školky ve svém regionu. 
Je postaven na výměně zkušeností a postupů se 
sledováním vývoje dětí v oblastech matema-
tické a čtenářské pregramotnosti a polytech-
nické výchovy. Druhá etapa 
bude probíhat ve školním 
roce 2018/2019 a připojilo 
se do ní dalších 14 školek ze 
všech regionů. Jednou z nich 
je také I. Mateřská škola Pi-
aristická Moravská Třebo-
vá v Pardubickém kraji. Do 

projektu Klokanovy školky jsme se přihlásili 
především proto, že nás velice zaujal ucelený 
systém diagnostiky autorek Jiřiny Bednářové 
a Vlasty Šmerdové v knize Diagnostika dítěte 
předškolního věku. Velkou motivací pro nás je 
spolupráce s Jiřinou Bednářovou a využití skvě-
lých diagnosticko - intervenčních pomůcek Klo-
kanova kufru a Klokanových kapes. Vysokou 
přidanou hodnotou pro přizvané mateřské školy 
je možnost podpory a konzultací s metodikem 
projektu Jiřinou Bednářovou, autorkou meto-
dických, diagnostických a didaktických mate-

riálů pro práci s předškoláky. 
Kontakt:  Dominika Pudilová, 
manažerka projektu Klokano-
vy školky, klokanovyskolky@
luzanky.cz, Hana Kříbalová, 
vedoucí CKP Moravská Tře-
bová, hkribalka@seznam.cz.

Hana Kříbalová

Školy

S novým projektem do nového školního roku 

Mažoretky Střípky na prázdninách

Pardubičtí pedagogové si vymění zkušenosti 
v rámci projektu Klokanovy školky

ZŠ Palackého se zapo-
jí od září nového škol-
ního roku do projektu 
Příležitost pro všechny 
II. Jeho realizace nava-
zuje na právě skonče-
ný dvouletý obdobný 
projekt. Všechny ak-
tivity jsou podpořeny 

z prostředků Evropské unie a ze státního roz-
počtu ČR ve výši 1 840 000 Kč. Projekt je za-
měřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsled-
ků žáků v klíčových kompetencích, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, na sdílení zkušeností 
mezi kolegy naší školy, tzv. mentoring, na spo-
lečné vzdělávání dětí a žáků, na podporu extra-
kurikulárních aktivit žáků, jako je klub zábavné 
logiky a deskových her, čtenářský klub a doučo-
vání žáků ohrožených školním neúspěchem. Cí-

Pro všechny školou povinné probíhají dva mě-
síce plné volna, lenošení a zážitků. Pro některá 
děvčata ze Střípků znamenají i vytváření no-
vých choreografií a jejich nácvik pro twirlingové 
soutěže, konající se od listopadu do března. Tři 
z nich se dokonce vypravily na soustředění s mi-
stry Evropy (jedna do Prahy na  Summer Camp 
se zahraničními lektory a dvě do Karlových 
Varů na 7. ročník Oskar Campu). Z obou dvou 

lem projektu je také personální posílení našeho 
týmu o školního speciálního pedagoga. Projekt 
je směřován také k rozvoji a uplatňování peda-
gogických metod a forem výuky podporujících 
zavádění ICT do vyučovacího procesu. Díky ob-
drženým finančním prostředkům škola vylepší 
i materiální zázemí – zakoupí se tablety pro vý-
uku, nahradí se některé zastaralé počítače, rozší-
ří se knižní fond ve školní knihovně, obnoví se 
hry ve školním klubu a školní družině a doplní 
se další učební pomůcky. Svým způsobem se 
do projektu zapojí většina pedagogů školy, a to, 
ať už jde o aktivity přímo související se žáky, 
nebo o aktivity dalšího vzdělávání. 
Všichni věříme v to, že realizací těchto aktivit se 
naše škola opět posune na žebříčku úspěšných 
škol nejenom v našem regionu, ale i v celé sou-
stavě základních škol v ČR.

Petr Vágner, ředitel školy

děvčata přijela plná zážitků s novými kamarády 
obohacené o nové prvky. Na konci prázdnin se 
konalo již 2. soustředění Střípků 2 v rekreačním 
středisku Bozeňov, kde se děvčata připravovala 
na nadcházející sezónu. Mažoretková a twirlin-
gová skupina Střípky chce moc poděkovat všem 
věrným sponzorům v čele s městem Moravská 
Třebová, bez jejichž finanční podpory by tento 
tým neměl tolik úspěchů. A velmi rádi bychom 

uvítali další sponzory, kteří by 
chtěli podpořit tento, rychle se roz-
víjející, krásný sport. 
Všem dětem přejeme šťastný vstup 
do nového školního roku, a pokud 
se rozhodujete nad výběrem mi-
moškolních aktivit, určitě zavítejte 
každé pondělí (tělocvična býv. ze-
mědělky), úterý a pátek (tělocvič-
na na křižovatce) od 16 do19 hod. 
na tréninky Střípků a Střípečků. 
Mažoretky už dávno nejsou jen 
o „šlapání zelí a točení hůlkou“.

Za mažoretky Střípky  
Daniela Dvořáková

Ve speciální škole nebyl klid 
ani o letních prázdninách

V naší speciální škole bylo v období prázdnin velmi 
rušno. V rámci stavebních úprav se ve dvou třídách 
měnila podlaha i poněkud předimenzované osvět-
lení. V prostorách mateřské školy a jedné ze spe-
ciálních tříd bylo zbudováno nové bezbariérové so-
ciální zařízení, přebalovací pult pro nechodící děti 
a skříně na odkládání nezbytných zdravotních po-
můcek. Modernizované prostředí by nebylo možné 
uskutečnit bez výrazného finančního přispění zři-
zovatele, kterým je Pardubický kraj, a vstřícnosti 
města Moravská Třebová, která naší škole dlouho-
době pomáhá. Jsem přesvědčený, že nastolená spo-
lupráce bude pokračovat i nadále. V nejbližší době 
nás čeká zateplování zbylých budov, výměna oken 
i fasáda. Musím se ještě zmínit o jednom prázdni-
novém překvapení, a to výměny stávající velké ská-
kací trampolíny za novou. Peníze na ni jsme získali 
na jaře, díky Benefičnímu koncertu. Když k tomu 
přidáme venkovní hrací prvky pro nejmenší, tak je 
vyžití našich dětí a žáků více než dobré. K pestré 
nabídce naší školy patří i víceúčelová tělocvična, 
moderně zařízený internát a trampolining, což je 
vnitřní nauková trampolína s možností speciální vý-
uky matematiky a českého jazyka. Nakonec se mů-
žete, pokud budete mít zájem, přijít k nám do spe-
ciální školičky podívat, a to v měsíci září v rámci 
Dne otevřených dveří. Přeji všem dětem, žákům, 
studentům, pedagogickým a provozním pracovní-
kům podařený školní rok.         Miroslav Muselík, 

statutární zástupce ředitelky speciální školy

Úspěchy žáků ZŠ 
Palackého ve sportovních 

soutěžích 2017/2018
Jako každý školní rok se žáci ZŠ Palackého zú-
častnili nejrůznějších sportovních soutěží, v nichž 
dosáhli výborných výsledků a umístění. V důsled-
né přípravě žáky vedli vyučující TV, za což jim 
patří velké poděkování. 
Republikové finále OVOV družstvo 2. místo (E. 
Cedzová, L. Dolečková, K. Orálková, J. Matouš-
ková, J. Žouželka, T. Horáček, J. Dostál, R. Cápal) 
Ročníky: Nejvšestrannější dívka ročníku 2002 
v ČR – H. Hájková
Chlapci 2002 - 2. místo M. Šmerda
Dívky 2004 - 3. místo E. Cedzová
Dívky 2005 - 3. místo L. Dolečková
Halový pětiboj OV Brno družstvo 1. místo (Do-
lečková, Kolářová, Matoušková, Peškarová, Vrtě-
na, Cedzo, Zeman, Žouželka) 
Jednotlivci: 1. místo: Dolečková, Kolářová, Ced-
zo, 2. místo: Zeman
V krajském finále obsadili žáci přední pozice 
v přespolním běhu, atletickém čtyřboji, minikopa-
né, poháru rozhlasu, volejbalu, plavání.
OVOV družstvo 1. místo (Dolečková, Matouško-
vá, Kolářová, Gerišerová, Dostál, Cedzo, Zeman, 
Peškar), jednotlivci 1. místo Bačáková, Kolářová, 
Dolečková, Žouželka, Zeman
V okresním finále sklidili žáci úspěch v přespol-
ním běhu, poháru rozhlasu, atletickém čtyřboji, 
minifotbalu, plavání, volejbalu, florbalu, basket-
balu a stolním tenisu.
OVOV družstvo 1. místo (Dolečková, Kolářo-
vá, Matoušková, Gerišerová, Dostál, Cedzo, Ze-
man, Peškar), jednotlivci 1. místo Schmidtová, 
Dolečková, Cedzová, Žouželka, Dostál, Zeman, 
Žouželka                            Tereza Klímová
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Služba hlídání osob je určena rodinám či opa-
trovníkům s dětmi/osobami se zdravotním po-
stižením, nebo speciálními potřebami v celém 
Pardubickém kraji. Nabízíme hlídání v domá-

cím prostředí dítěte/osoby dle pokynů rodičů/
opatrovníka po celý týden, včetně sobot a ne-
dělí. Služba je zpoplatněna: 1 dítě/osoba – 
70 Kč/hod. (samoživitelka 50 Kč), 2 děti/osoby 

DDM

Rodinné Integrační Centrum, z.s., nabízí službu hlídání dětí/
osob se zdravotním postižením, nebo speciálními potřebami

Den pěstounství je svátkem rodiny, užít si ho můžete společně v Litomyšli
Na neděli 16. září zveme od 10 do 16 hodin ne-
jen pěstounské rodiny, ale i širokou veřejnost 
s dětmi do východočeské Litomyšle. Na zámec-
kém návrší připravují Pardubický kraj s nezisko-
vými organizacemi a ve spolupráci s městskými 
úřady již druhý ročník Dne pěstounství. 
Rodina jako důležitá životní hodnota a pěs-
tounství k sobě nerozlučně patří; připomenout 

si to a zároveň strávit nabitý program společně 
v krásném okolí litomyšlského zámku za to ur-
čitě stojí. Akce se koná za každého počasí, vstup 
je pro všechny návštěvníky zdarma. Přijďte si 
s dětmi projít stezku aktivit a úkolů, vyzkoušej-
te dětské zážitkové bludiště v zámecké konír-
ně nebo navštivte interaktivní expozici v piari-
stickém chrámu. Skvěle vás pobaví psí agility 

Nábor mažoretek
Mažoretková a twirlingová skupina ESPI-
RAL pořádá nábor nováčků 14. 9. a 21. 9. 
od 15:00 do 16:00 hodin v tělocvičně ZŠ 
Kostelní náměstí (vchod vzadu od par-
koviště). U nás se naučíš spojit tanec, 
gymnastiku, i práci s hůlkou. Info na tel. 
725 562 015, Jitka Štolová, nebo pište 
na email: espiralmt@seznam.cz. Podívej-
te se na naši práci na facebookové stránce: 
Mažoretková a twirlingová skupina Espiral 
Moravská Třebová.

5. 9. Pohybem ke zdraví HOOPING – od 16:30 
do 17:30 hod. malá tělocvična ZŠ ČSA MT 
(vchod ze dvora), Hula hoop (cvičení se speciál-
ními obručemi). Pod odborným vedením Lucie 
Slavíčkové. S sebou obuv do tělocvičny a pití. 
Vstup zdarma – otevřená hodina pro veřejnost. 
Uvítáme zájemce o tyto kroužky
6. 9. Pohybem ke zdraví JUMPING – od 16:00 
do 17:00 hod. malá tělocvična ZŠ ČSA MT 
(vchod ze dvora), Cvičení na trampolínách. Pod 
odborným vedením Lucie Slavíčkové. S sebou 
obuv do tělocvičny a pití. Vstup zdarma – ote-
vřená hodina pro veřejnost. Uvítáme zájemce 
o tyto kroužky
Nabídka zájmových kroužků na školní rok 
2018/2019:
Taneční: street – dance
Sportovní: atletika, badminton, cyklistický, dru-
mming, florbal začátečníci i pokročilí, gymnas-
tika, jezdecký a voltiž, Krav Maga-Kapap Bohe-
mia, kopaná, jumping, hooping, lezení na umělé 
stěně, smíšený volejbal, squash, stolní tenis, te-
nis, střelecký, šachy, tang-soo-do (karate), thai-

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

 Dům dětí a mládeže

box, mažoretky, hejbánky pro rodiče s dětmi 
Výtvarné a rukodělné: keramické kroužky, 
kouzelná výtvarná dílna, piráti, praktická dívka, 
stonožka, šikulové, šití, šperky pro radost
Hudební: akordová doprovodná kytara pro za-
čátečníky i pokročilé 
Jazykové: angličtina, němčina
Ostatní: Agility – pes, můj kamarád, astrono-
mický, deskové hry, kolotoč v kuchyni, kadeřni-
ce – kadeřník, moderátor – komentátor, plastiko-
ví modeláři, větrník – pohyb a turistika, moderní 
fit dívka
Podrobnosti a konkrétní informace ohledně ve-
doucích a prvních schůzek kroužků budou vy-
dány v samostatné informační brožuře, kterou 
děti obdrží ve školách na začátku školního roku 
a na webu DDM. Do kroužků se můžete přihla-
šovat již teď přes web DDM. Další informace na 
tel. číslech DDM. 

Ohlédnutí za letními tábory
V DDM letos proběhlo pět příměstských táborů, 
kterých se zúčastnilo přes 100 dětí a dva tábory 

na Srnčí, kde se během 14 dnů vystřídalo přes 
60 dětí z Mor. Třebové a okolí. Příměstské tábo-
ry jsou určeny pro mladší děti od první do páté 
třídy, tábory na Srnčí jsou vhodnější pro děti 
starší. Každý tábor má vlastní celotáborovou 
hru na jiné téma a některé děti se zúčastní i dvou 
a více turnusů. 
CTH prvního tábora na Srnčí nesla název 
Plavba po Nilu. Skutečně jsme se po největší 
řece Afriky vydali objevovat krásy starobylých 
měst Egypta. Navštívili jsme Asuán, město kde 
se těžila žula na stavby pyramid, Luxor, dříve 
Veset, kde jsou Memnonovy kolosy a chrám 
královny Hatšepsut. Théhy, kde jsme uspořádali 
obřad mumifikace panovníků. V každém městě 
na nás čekala dobrodružství. Na konci plavby 
i audience u princezny Hereret, kterou si děti 
samy zahrály. Touto cesto chci poděkovat nejen 
všem zaměstnancům rekreačního střediska Srn-
čí, všem vedoucím a instruktorům, ale i dětem, 
protože všichni byli super. Poděkování patří Par-
dubickému kraji, který LT podpořil. Záštitou LT 
byl předseda kontrolního výboru Zastupitelstva 
Pardubického kraje Miroslav Jurenka.
Army tábor, který rovněž proběhl v rekreačním 
středisku na Srnčí a patřil do tzv. spacích táborů, 
se nesl v duchu vojenského výcviku. Děti si pro-
šly základním výcvikem, který byl samozřejmě 
přizpůsoben věku a schopnostem všech účastní-
ků. Mezi aktivitami, kterých se děti zúčastnily, 
byla např. cvičná lezecká stěna nazývaná Jakub 
ve vojenské škole v Moravské Třebové, přejezd 
na laně přes roklinu, noční bojovky a spousta 
dalších outdoorových aktivit. O oblíbenosti to-
hoto tábora svědčí fakt, že se na něj vrací děti 
z předchozích let a v únoru je již beznadějně ob-
sazen. 

show nebo ukázky parkouru v podání skupiny 
Flow vision. Pokud chcete získat více informa-
cí o pěstounské péči, jedná se o výjimečnou pří-
ležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti 
přijaly, nebo organizacemi, které s pěstouny pra-
cují. Těšíme se na vás. Více informací naleznete 
na www.pardubickykraj.cz.

Odbor sociálních věcí Pardubického kraje

– 90 Kč/hod. (samoživitelka 70 Kč), 3 a více dětí 
– 150 Kč/hod. (samoživitelka 100 Kč). Kontakt: 
Jaroslava Švihlová, tel.: 730 598 153, email: ja-
roslava.svihlova@ric.cz
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Provozní doba
Od 10. září bude v provozu mateřské centrum:
pondělí: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
úterý: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum

V říjnu pro vás připravujeme již tradiční burzu 
dětského oblečení a ostatního zboží, bližší infor-
mace budou v říjnovém čísle MTZ, na letáčcích, 
webových stránkách a na Facebooku.

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

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

Sledujte nové webové stránky  
www.farnostmoravskatrebova.cz

Pravidelné bohoslužby:
po   9 hod. klášterní kostel 
út, st  18 hod. klášterní kostel
čt        18 hod. farní kostel
pá, so  18 hod. klášterní kostel
ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel 

Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace klášter-
ní kostel
V pátek 14. 9. je svátek Povýšení sv. kříže, 
zveme vás na poutní mši svatou do hřbitov-
ního kostela Povýšení sv. kříže v 16 hodin. 
Obvyklá večerní mše sv. (v 18 hod.) v kláš-
terním kostele již nebude.

Není díra jako Díra
Rodiče, pokud se vaše děti doma nudí a neví, co 
roupama dělat, doporučila bych jim, aby navští-
vily Nízkoprahový klub Díra v Moravské Tře-
bové. Můžou tu zažít spoustu zážitků a potkat 
nové kamarády. Děti sem můžou chodit od 8 let 
do 26 let. Já jsem tam začala chodit, když jsem 
byla v páté třídě. Klub mě hrozně zaujal a cho-

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

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

dím tam do teď, a to už jsem na střední škole. 
Chtěla bych, aby se holky a kluci přišli do klubu 
podívat a společně s našimi kamarády si zahráli 
společenské hry a užili si skvělou srandu. V klu-
bu se hrají i jakékoliv soutěže o ceny, dělají se tu 
i dílničky, příměstské tábory, přespání v klubu. 
Mezitím zažijete krásné zážitky s námi. Budeme 
rádi za vaši návštěvu.              Klientka NK Díra

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů 
se uskuteční 3. 9. 

v 10:00 v refektáři františkánského kláštera 
v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem návště-
vy hřbitova proběhne 12. 9. Odjezd v 14:00 hod. 
ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dota-
zy na T: 730 545 871.
Centrum pěstounské péče Cesta vás zve 
na akci Pardubického kraje Den (pro) pěstoun-
ství, která se bude konat 16. 9. v Litomyšli 
na zámku a jeho okolí. 
Představujeme Vám službu Dobrovolnické 
centrum 
V dobrovolnickém centru fungují 3 akreditované 
programy: Kamarád, Lebeda a Déčko.
Program Kamarád je sociálně preventivní akti-
vizační program pro 6–12 let staré děti ohrožené 
sociálním vyloučením a současně pro dobrovol-
níky, kteří se těmto dětem stávají kamarády. Po-
máhají jim smysluplně trávit volný čas, povídají 
si s nimi, sportují a připravují se s nimi do ško-
ly. Aby mohli svou službu vykonávat, jsou řád-
ně proškoleni a pojištěni. Dvojice – dobrovol-
ník kamarád a dítě se setkávají min. 1x týdně 
na 2 hodiny. 
Program Lebeda je zaměřený na podporu, po-
moc, aktivizaci, setkávání a doprovázení seni-
orů a dlouhodobě nemocných pacientů. Dobro-
volníci věnují svůj čas zejména jako společníci 
u lůžka. 
Program Déčko je určený pro dobrovolníky, kte-
ří pomáhají v naší Charitě. Jedná se o spolupráci 
při všech charitních sbírkách, při pořádání před-

nášek a programů, v humanitárním šatníku, ane-
bo přichází do Charity a pomáhají tam, kde je 
potřeba, někdy sami přicházejí s novými nápady. 
Připojte se k nám a věnujte hodinu týdně ze své-
ho volného času někomu, kdo to ocení. Rozvi-
nete své komunikační schopnosti, zlepšíte své 
znalosti, dovednosti, získáte cenné zkušenosti, 
osvědčení o dobrovolnické činnosti a hlavně bu-
dete mít dobrý pocit, že jste někomu nezištně po-
mohli a stali se tak užitečnými druhým.
Kontaktní údaje pro zájemce: T: 731 608 323, 
E: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz
Dále nabízíme tyto služby: 
Charitní pečovatelská služba: kontakt - 
T: 733 592 359, E: chps@mtrebova.charita.cz. 
Sídlo služby: ul. Svitavská 44, Moravská Třebo-
vá, kam se také můžete osobně přijít domluvit 
a sjednat službu.
Denní stacionář Domeček: kontakt - 
T: 733 676 795, E: stacionar@mtrebova.charita.
cz 
Soc. terapeutické dílny Ulita: kontakt - 
T: 733 676 795, E: dilny@mtrebova.charita.cz
Centrum pěstounské péče Cesta: kontakt - 
T: 733 742 083, E: centrumpp@mtrebova.cha-
rita.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi: kontakt - T: 733 742 083, E: sas@mtrebova.
charita.cz
Občanská poradna: kontakt - T: 736 503 393, 
E: poradna@mtrebova.charita.cz 
Centrum humanitární pomoci: Zajišťujeme 
pomoc lidem v nouzi, přímou pomoc potřebným 

a při mimořádných událostech. Kontakt na koor-
dinátora: E: humanitarka@mtrebova.charita.cz, 
T: 731 608 323
Půjčovna zdravotních pomůcek: provozní 
doba: po, st, čt od 12:00 do 14:00 hod. Kontakt 
- T: 733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtre-
bova.charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity na-
jdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, nebo osobně 
na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská 
Třebová.

Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci 
Charity M. Třebová

Ve farním kostele 
se rozezní varhany
V sobotu 6. října se od 16:00 hodin uskuteční 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské 
Třebové koncert duchovní hudby. Na programu 
zazní varhanní hudba 17.-19. století. Účinkuje 
český varhaník Ondřej Mucha, www.ondrejmu-
cha.cz. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdeč-
ně zváni.                                      Anna Muchová
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Rada města schvaluje:
3890/R/200818: předložený program schůze 

rady města.
3891/R/200818: bezplatné použití znaku 

města žadateli MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko

 Z: Jana Zemánková T: 27.08.2018
3892/R/200818: předložený harmonogram 

činnosti pracovní skupiny bydlení v rám-
ci spolupráce města Moravská Třebová 
s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu 
vlády ČR.

 Z: Stanislav Zemánek
3893/R/200818: uzavření dohody o úhradě 

dluhu ve splátkách 
 Z: Viera Mazalová  T: 31.08.2018
3894/R/200818: uzavření nájemních smluv 

na byty na dobu určitou 1 rok 
 Z: Viera Mazalová T: 30.09.2018
3895/R/200818: - uzavření nájemních smluv 

na byty na dobu určitou 6 měsíců 
 Z: Viera Mazalová T: 30.09.2018
3896/R/200818: záměr pronájmu prostoru 

sloužícího podnikání v domě č. p. 6, v ul. 
Cihlářově č. o. 13 v Moravské Třebové. 

 Z: Viera Mazalová 
3897/R/200818: záměr pachtu pozemků 

v obci a katastrálním území Moravská Tře-
bová, za účelem zemědělského využití.

 Z: Viera Mazalová
3898/R/200818: záměr pronájmu části po-

zemku parc. č. 673/5 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Komenského 
o výměře cca 15 m2. 

 Z: Viera Mazalová
3899/R/200818: uzavření smlouvy o smlou-

vě budoucí o zřízení věcného břemene a ná-
sledně uzavření vlastní smlouvy na zřízení 
a provozování rozvodu nízkého napětí.

 Z: Viera Mazalová
3900/R/200818: poskytnutí výjimky z vnitř-

ního předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, příspěv-
kové organizaci Kulturní služby MT na pro-
vozní materiál na rok 2018. 

 Z: PaedDr. Hana Horská
3901/R/200818: vítěze zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého, firmu Genext, a.s., Hradec Krá-
lové

 Z: Miroslav Netolický
3902/R/200818: uzavření smlouvy o dílo 

s vítězem zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 
s firmou Genext, a.s., Hradec Králové 

 Z: Miroslav Netolický
3903/R/200818: uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. ORM – 0018/2018 na 
akci MŠ Sušice - Rekonstrukce denní míst-
nosti s firmou HPK Stavby s.r.o., Moravská 
Třebová. 

Zkrácené usnesení ze 105. schůze Rady města Moravská Třebová ze dne 20. 8. 2018
Kompletní podoba usnesení je dostupná na webových stránkách města v sekci Radnice/Rada města/usnesení rady.  

Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/rada-mesta/usneseni-rady.html

v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 
 Z: Dana Buriánková
3915/R/200818: schválit uzavření veřejno-

právních smluv s příjemci dotací z rozpočtu 
města dle vnitřního předpisu č. 6/2015 

 Z: Dana Buriánková
3916/R/200818: schválit uzavření dodatku č. 

2 k mandátním smlouvám se společností Tech-
nické služby Moravská Třebová, ve věci za-
jištění správy, provozu, údržby a opravy měst-
ských nemovitostí, dle předloženého návrhu. 

 Z: Viera Mazalová T: 30.09.2018
3917/R/200818: schválit měsíční odměnu 

společnosti Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o., za správu jednotek, dle před-
loženého návrhu 

 Z: Viera Mazalová T: 30.09.2018
3918/R/200818: udělit výjimku z vnitřního 

předpisu č. 2/2017 - Program pro poskyto-
vání stipendií studentům vysokých škol 

 Z: Dana Buriánková
3919/R/200818: schválit poskytnutí stipen-

dia na základě vnitřního předpisu 2/2017
 Z: Dana Buriánková
3920/R/200818: schválit uzavření veřej-

noprávní smlouvy o poskytnutí stipendia 
v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Dana Buriánková
3921/R/200818: schválit uzavření dodatku 

č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnu-
tí neinvestiční dotace č. OF 0010/2018 se 
Skupinovým vodovodem Moravskotřebov-
ska, v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Dana Buriánková
3922/R/200818: souhlasit se spolufinan-

cováním akce Zahájení turistické sezóny 
v Pardubickém kraji 

 Z: Dana Buriánková
3923/R/200818: schválit vklad majetku 

města do svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, Moravská Třebová za 
podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb 

 Z: Dana Buriánková
3924/R/200818: schválit prodej pozemku 

parc. č. 2711/127
 Z: Viera Mazalová
3925/R/200818: schválit uzavření darovací 

smlouvy s firmou Amper Savings 
 Z: Dana Buriánková
3926/R/200818: schválit pořádání veřej-

né sbírky na obnovu sochy Plačící Anny 
a úpravu okolního veřejného prostranství 
na Křížovém vrchu ode dne následujícího 
po doručení osvědčení o konání sbírky do 
31.12.2019.

 Z: Dana Buriánková
3927/R/200818: pověřit starostu města jedná-

ním jménem města ve věci veřejné sbírky na 
obnovu sochy Plačící Anny a úpravu okolní-
ho veřejného prostranství na Křížovém vrchu. 

 Z: Dana Buriánková

 Z: Miroslav Netolický
3904/R/200818: uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. ORM – 0013/2018 na 
akci MŠ Piaristická, Moravská Třebová 
– Rekonstrukce elektroinstalace ve 2. nad-
zemním podlaží s firmou EnergyTop Petřík 
s.r.o., Olomouc 

 Z: Miroslav Netolický
3905/R/200818: uzavření smlouvy o sdru-

žených službách dodávky elektřiny do od-
běrného místa Dopravní terminál Moravská 
Třebová, ul. Nádražní s firmou ČEZ Prode-
je, a.s., Praha 4

 Z: Miroslav Netolický
3906/R/200818: uzavření smlouvy o spolu-

práci s Českými drahami na proplácení po-
skytované slevy za první den parkování kol 
v cyklověži v případě použití InKarty ČD.

 Z: Miroslav Netolický
3907/R/200818: uzavření smlouvy o poskyt-

nutí účelového příspěvku z Programu obno-
vy venkova Pardubického kraje 2018 

 Z: Miroslav Netolický
3908/R/200818: změny ve znění podmínek 

pro poskytování kompostérů 
 Z: Viera Mazalová

Rada města souhlasí:
3909/R/200818: se zapojením I. Mateřské 

školy, Piaristická 137, Moravská Třebová 
do projektu Klokanovy školky, registrační 
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/000056
4 z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.

 Z: Dana Buriánková
3910/R/200818: s ukončením Smlouvy o ná-

jmu nebytových prostor č. 419 
 Z: Viera Mazalová
Rada města nesouhlasí:
3911/R/200818: s prodloužením termínu 

užívání komunikace ul. Hřebečská a vytvo-
řené komunikace na navazujících pozem-
cích firmou ATEK s.r.o., do 31. 12. 2018, 
a to za podmínek uvedených v usnesení 
Rady města č. 1099/R/161115.

 Z: Viera Mazalová

Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města:
3912/R/200818: schválit, v souladu s § 

85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších předpisů, uzavře-
ní smlouvy o přijetí investičního úvěru od 
Komerční banky v souladu s předloženým 
návrhem – variantou 1.

 Z: Dana Buriánková
3913/R/200818: schválit souhrnnou roz-

počtovou úpravu č. 4/2018 rozpočtu města
 Z: Dana Buriánková
3914/R/200818: schválit rozpočtové opatření 

č. 5/2018 rozpočtu města - poskytnutí dotací 
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Program činnosti 
Klubu českých turistů 

na měsíc září
1. 9. Spoluúčast na zabezpečení prezen-
ce DP Pochod po dálničním tělese R43 
pořádaného KČT Boskovice. Start dle 
propozic akce (viz vývěska KČT). Akce 
je určena pro pěší i cykloturisty. Cíl po-
chodu i cyklojízdy je v Jevíčku – areál 
Žlíbka. Prezence je na zámku od 10:00 do 
12:00 hod. Odjezd zájemců o společnou 
cyklojízdu v 12 hod. z nádvoří zámku. 
Zajišťuje: P. Harašta

5. 9. Schůze odboru turistiky v klubov-
ně odboru KČT od 19 hod. Příprava pro-
gramu na říjen a doplnění informací k ob-
lastnímu zájezdu do Bílých Karpat a na 
Znojemsko.

8. 9. Účast na akci Lanškrounská kopa 
(jubilejní 50. ročník). Sraz zájemců 
o cyklojízdu v 8 hod. na autobusovém 
nádraží. Zajišťuje: L. Weinlich
13.–16. 9. Oblastní zájezd Bílé Karpa-
ty. Podrobnosti pro přihlášené účastníky 
v propozicích akce, příp. na schůzce 5. 9. 
Zajišťuje KČT Svitavy.

28. 9. Autobusový zájezd Znojemsko. 
Upřesnění na schůzi 5. 9. a ve vývěsce 
odboru KČT.

Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz

3928/R/200818: schválit dofinancování ob-
novy sochy Plačící Anny a úpravy okolní-
ho veřejného prostranství na Křížové vrchu 
z rozpočtu města v roce 2020.

 Z: Dana Buriánková
3929/R/200818: schválit obecně závaznou 

vyhlášku města Moravská Třebová, kterou 
se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2018, o nočním klidu, podle předloženého 
návrhu.

 Z: Jana Zemánková T: 10.09.2018
3930/R/200818: schválit obecně závaznou 

vyhlášku města č. X/2018, kterou se sta-
novují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Moravská Třebová. 

 Z: Jana Zemánková  T: 28.08.2018
3931/R/200818: schválit předložený Střed-

nědobý plán rozvoje sociálních služeb měs-
ta Moravská Třebová 2019-2021.

 Z: Pavel Brettschneider

Rada města nedoporučuje 
zastupitelstvu města:
3932/R/200818: schválit poskytnutí dotace 

obci Třeština na vydání knihy Pochody hla-
du a smrti.

 Z: Dana Buriánková

bová, ul. Komenského. 
 Z: Viera Mazalová

Rada města zamítá:
3940/R/200818: žádost o udělení výjimky 

z Pravidel rady města č. 7/2010, čl. 2, 
odst. 2, písm. d), tj. zaevidování žádosti 
o přidělení městského bytu.   

 Z: Viera Mazalová T: 31.08.2018

Rada města ruší:
3941/R/200818: své usnesení č. 

3857/R/060818, kterým schválila záměr 
pachtu pozemků v obci a katastrálním úze-
mí Moravská Třebová za účelem zeměděl-
ského využití.

 Z: Viera Mazalová

Rada města odkládá:
3942/R/200818: projednání tisku č. 29, Ná-

vrh prodeje pozemků společnosti Protech-
nik consulting s.r.o.

 Z: Viera Mazalová
V Moravské Třebové 20. 8. 2018

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

Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

Rada města bere na vědomí:
3933/R/200818: předloženou informaci o pl-

nění usnesení rady a zastupitelstva města.  
3934/R/200818: předložený rozbor hospoda-

ření města k 30.06.2018.
3935/R/200818: zprávu o postupu uzavírání 

smluv na zahradní kompostéry.
 Z: Viera Mazalová
3936/R/200818: předloženou Podkladovou 

analýzu k připravované koncepci bydlení 
města Moravská Třebová 

3937/R/200818: zapojení města do organiza-
ce a spolufinancování akce Zahájení turistic-
ké sezóny v Pardubickém kraji v roce 2019.

Rada města akceptuje:
3938/R/200818: žádost, aby při budoucím 

uspořádání pozemků po KPÚ v katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové byl 
pozemek parc. č. 4616 navržen do jeho 
vlastnictví.

 Z: Viera Mazalová

Rada města vydává:
3939/R/200818: ČSAD Ústí nad Orlicí sou-

hlas s provedením terénních úprav na po-
zemku ve vlastnictví města parc. č. 673/5 
v obci a katastrálním území Moravská Tře-

AG – FIT Klub gymnastických sportů nabí-
zí ve školním roce 2018/19 cvičení pro děti 
různých věkových kategorií:
• sportovní příprava předškoláků – vše-

stranná sportovní příprava pro děti 
od 4 let

• sportovní aerobik – závodní aerobik v ka-
tegoriích – individual/mix pair/trio/týmy/
dance aerobik (vyžaduje se gymnastická 
příprava)

Tenisové kurty TK Slovan byly 10. srpna od 9 ho-
din v plné permanenci. Proběhl tu již 4. ročník 
charitativního tenisového turnaje (ve čtyřhře) 
König Cup. Ke srovnání schopností se přihlásilo 
celkem 18 dvojic. Dvě skupiny týmů rozředily 
„zrno od plev“. Čtyři nejlepší dua se utkala o po-
řadí. Domácí L. Kӧnig - L. Podhorný nedovo-

• sportovní gymnastika – začátečníci/po-
kročilí

Nábor nových členů se uskuteční v pátek 
7. 9. v 16:00 v malé tělocvičně Gymnázia 
Moravská Třebová. Těšíme se na Vás. Zá-
roveň hledáme trenéra, příp. zájemce o tré-
nování gymnastických sportů (naučíme, za-
jistíme školení). Více info na www.ag-fit.cz.

G. Daulová

lili svitavským Ducháček - Vodička být lepšími 
a skončili třetí. Zajímavé a napínavé finále sved-
lo havlíčkobrodskou dvojici, označenou jako 
HADI, se svitavskými Krejčími (otec a syn). Ti 
po vítězství obhájili své loňské prvenství. O ce-
lodenní zábavu se starali hosté, např. A. Panen-
ka, komik M. Pitkin, J. Smolík, o hudbu se staral 

Petr Šimandl (X faktor). Po bohaté 
tombole přišlo vyvrcholení - dražba 
dresů MS P. Sagana (25.000 Kč) či 
A. Panenky. Výtěžek bude využit 
pro podporu nemocných dětí. Nej-
působivějším okamžikem celého 
dne bylo poděkování malé Niko-
ly Cvejnové, která patří mezi děti, 
kterým se v minulých letech dostalo 
podpory: „Nejvíc mě potěšilo, když 
mi všichni zatleskali. Udělalo mi 
to velikou radost,“ uvedla Nikola. 
Kromě toho proběhl ukázkový tré-
nink dětí, závěr patřil letecké akro-
bacii. Dvě stovky zájemců, kteří se 
střídali v prostranství kurtů, tvrdily 
dobrou náladu.                          (mt)

SK AG – FIT nabídka sportovních aktivit

König Cup počtvrté 
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Čtrnáctý ročník Moravskotřebovského maratónu 
Amper Saving 2018 se jel 21. července jako pátý 
díl celoročního seriálu Cykloman 2018. Proběhl 
paralelně ve třech vzdálenostech. Účast se vy-
šplhala na stovku jezdců, dalších 38 zvládlo del-
ší trasu (90 km+), celkovou sumu jezdců (184) 
doplňovali rodiče s dětmi na rodinném (20 km) 
úseku. Výborné náladě a spokojenosti přispělo 
počasí a bezchybná organizace. Čtvrthodinové 
rozestupy mezi jednotlivými trasami podpořily 
úsilí každého bikera. Nejdříve na náročnou a vý-
živnou trať vyrazili „osmdesátkáři“. Od startu 
do cíle, na trase s výživnými stoupáky (převý-
šení 1723 m) i nebezpečnými sjezdy, dominoval 
nováček v pelotonu Kubišta. Marně jej stíhal 
domácí Schӧn, který svou stíhací jízdu promě-
nil pouze ve větší náskok nad hradeckou dvojicí 
Truhlář – Joska na dalších místech. Vůdcovskou 
taktovku na bodované distanci (50 km, převýše-

ní 964 m) držela dvojice Dvořák – Ponížil. Prvně 
jmenovaný se prosadil jako excelentní technik 

s velkým fondem, sekundovat svým výkonem 
mu dokázal jen holešovský biker. Svým soupe-

Moravskotřebovský cyklomaraton 2018 nezklamal

V Moravské Třebové se v sobotu 22. září na zbru-
su novém atletickém stadionu při II. ZŠ uskuteč-
ní 16. ročník atletického mítinku pro všechny 
věkové kategorie – CHAS MORAVSKOTŘE-
BOVSKÉ VÍCEBOJE 2018, největší v České 
republice co do počtu závodníků a kategorií. 
Chcete si hodit oštěpem s Honzou Železným? 
Zaběhnout s Jarmilou Kratochvílovou nebo Lí-
dou Formanovou? No, tak na to už je trochu 
pozdě. Ale nikdy není pozdě přihlásit se na MT-
-víceboje. Tady na vás bude čekat nejeden mistr 
republiky. Svou účast již přislíbila celá řada me-
dailistů z MČR 2018, ale také velké překvapení 
na ME 2018 v Berlíně – Jan Doležal (obhájce 
titulu z MTV 2017), který oslnil svým výkonem 
v nabité konkurenci a odvezl si krásné 8. místo. 
Není nic jednoduššího, než se registrovat do 20. 
září na www.mtviceboje.cz (později ani na místě 
to již nebude možné). Kategorie máme od těch 
nejmenších, co sotva chodí, až po ty nejstarší, co 
sotva chodí. Přijďte si užít atmosféru vrcholného 
atletického mítinku v Moravské Třebové. Těší se 
na vás tým organizátorů MT víceboje.

Vrchol letní sportovní sezóny 
v Moravské Třebové

řům nadělili pětiminutovku, pochvalně hodnotili 
obtížnost některých technických pasáží. (Hra-
disko, Hušák, Mařín, Mladějov ad.). Uprostřed 
startovního pole se pořadí pozic přesypávaly dle 
aktuální formy a zkušeností, většinou nováčků. 
Statečně bojovala ekipa třebovských, vždyť šlo 
o body do celoročního seriálu. Zejm. je nutné 
ocenit skvělý výkon biatlonové reprezentantky 
juniorky K. Orálkové (2002). Svými výkony při-
spěli k úspěchu akce i poličtí a svitavští cyklisté.
Z výsledků
Závod 50 km 
(100 účastníků – 6 kategorií) TOP 10
1. Dvořák David (M1), Ghost Team, 02:13:40
9. Doležel Josef (M3), CK Slovan, 02:21:14
10. Kadidlo Jiří (M2), CK Slovan, 02:22:13
Závod 90 km (38 účastníků)
M1 
1. Kubišta Michal, Šmíd Bike Team, 3:09:48
2. Schӧn Martin, CK Slovan, 3:13:56
    – jediný domácí biker
M2
1. Truhlář Jan, HSK cycling team, 3:16:48
M3
1. Schiffer Michael, Buke Altmann.at, 3:24:29
Ženy
1. Draganová Martina, BRC Bratislava, 3:53:22

(mt)

Zářijový sport
Fotbal
1. 9. 17:00 Dorost – Lanškroun 
2. 9. 17:00 B muži – Sloupnice
8. 9.   9:30 Žáci st., ml. – Hlinsko
 10:15 C muži – Koclířov
 14:30 Ženy – Choceň
 17:00 A muži – Třemošnice
5. 9. 14:00 Dorost – Libchavy
 16:30 B muži – Libchavy 
22. 9.   9:30 Žáci st., ml. – Ústí n/O.
 10:15 C muži – Křenov
23. 9. 16:00 A muži – Choceň
29. 9.   9:30 Žáci st., ml. – Pardubičky
 15:30 B muži – Janov
30. 9. 13:00 Dorost – Hlinsko
 15:30 Ženy – Hlinsko

Hokej 
22. 9. 18:00 HC Slovan – HC Hlinsko

Cyklistika 
15. 9. Babí léto (osmý závod seriálu 
crosscountry na 50 km). Areál TJ Slovan, 
start 14:00, předtím prezence

Stolní tenis  
22. 9.   9:00 Slovan M. T. – Orel Orlice A
 13:30 Slovan M. T. A – Žamberk A

Futsalisté se připravují k náročné sezóně. Ta 
bude mít tři hlavní pilíře: Celostátní liga, Čes-
ký pohár a UEFS Cup. Nový ročník Celostátní 
ligy (9 účastníků) zahájí 3. listopadu turnajem 
ve Zlíně. Nováčkem soutěže je celek Vyškova, 
se kterým se v rámci prvního turnaje utkáme. 
Základní část Celostátní ligy bude mít 8 turnajů, 
každý tým odehraje 16 zápasů systém 2x kaž-
dý s každým. Prvních 8 týmů postupuje do vy-
řazovacího čtvrtfinále. Vítězné celky si to potom 
rozdají ve Final Four/4. Začátek února je vyhra-
zen Českému poháru, kde obhajujeme vítězství. 

Sezóna 2017/2018 skončila v celookresním 
měřítku neslavně. Padly týmy ze Svitav, Vid-
laté Seče aj. TJ Slovan v divizi byl nováčkem, 
a třebaže vybojoval na pohled solidní deváté 
místo, kvůli vysokému počtu sestupů ze třetí 
ligy do Pardubického kraje se rovněž smolně 
„odporoučeli“ dolů. Divizní účinkování si tak 
užili jen krátce. Další dvě družstva startova-
la v regionálním přeboru. Zatímco B tým si 
zajistil čtvrté místo, céčku se tolik nevedlo 
(8. místo). Nicméně získalo jiné prvenství: 
nejstarší tým všech soutěží v ČR (průměr cca 
65/70). Řada hráčů začínala před padesáti či 
čtyřiceti lety. V ročníku 2018–2019 byl A tým 
TJ Slovan zařazen do krajské soutěže, skupi-

Zásluhou zisku Českého poháru z loňské sezóny 
budeme reprezentovat ČR na poháru UEFS ve 
španělském Lloret de Mar. „Na všech třech fron-
tách chceme co nejlépe uspět, cílem je vybojovat 
opět účast v pohárové Evropě. Na poháru UEFS 
ve Španělsku bude úspěchem aspoň do čtvrt-
finále,“ dodal manažer P. Matoušek. Kádr pro 
sezónu po poslední vlně posilování nikdo neo-
pustil, dalšími posilami jsou Marek Havlíček 
(23 let) a Richard Zrník (22 let). Oba prošli ju-
niorkou Sigmy Olomouc. Domácí halou bude 
opět SH Mohelnice.                                 (pm)

na B. Dlouhodobá soutěž za účasti 12 družstev 
začíná již v září. „Jsme si vědomi, že sezóna 
nebude jednoduchá, přesto se pokusíme na-
vázat na dobré výkony z jara a vrátit se mezi 
divizní elitu, “vyjádřil svou naději J. Maděra, 
předseda oddílu.                                   (mt)

K náročné sezóně se připravují futsalisté

Rozpačitá sezóna stolních tenistů
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Horké počasí vyhnalo na koupaliště tisícovku 
lidí, ti naopak museli hodinu oželet a přihlížet 
dalšímu ročníku Papermanu. K 6. závodu seri-
álu Cykloman 2018 se kromě kol přidalo plavá-
ní a běh. 21. ročník moravskotřebového „papí-
rového“ měl tradiční 
dimenze (disciplíny, 
metráž/kilometráž tra-
tí, půlstovku zúčast-
něných). Novinkou 
bylo extrémní tro-
pické vedro, v němž 
mnozí závodníci účas-
tí překonávali sebe 
samé, naopak sebevě-
domí favorité museli 
své ambice potvrdit. 
Z loňské TOP 10 zůstala pětice, všichni se vešli 
do aktuálního pořadí předních míst. Předsevze-
tí některých účastníků absolvovat závod v rela-
xačním tempu vzaly za své brzy po startu druhé 
části (20 km kolo). „Chcete jet na pohodu, pak 
vás někdo předjede, to si nechcete nechat líbit 
a probudí se ve vás závodnický zápal. A už mu-

Kopaná
Mezinárodní fotbal v našem městě
Vrátil se do Moravské Třebové po 19 letech; 
v roce 1999 se tu hrály dva zápasy ME U 16. 
V dresech tehdy nastoupili mj. světově proslulí 
reprezentanti Dario Srnič (Srbsko) a Pepe Rey-
na (Španělsko). Tentokráte úrovně hrací plochy, 
organizačního zázemí a pořadatelské jistoty při-
jela ověřit českou reprezentaci do 19 let, kte-
rá se střetla s výběrem do 20 let Saudské Ará-
bie. Předpoklad atraktivního fotbalu se naplnil, 
na stadion SKP Slovan přišlo 1113 diváků, kteří 
rozhodně nelitovali, třebaže gólově výživný fot-
bal se nakonec stal kořistí soupeře 3:1 (2:0). Dle 
reprezentačního trenéra J. Suchopárka byl lep-
ší a vítězství si zasloužil, působil fotbalovějším 

dojmem, neustálý pohyb znamenal více šancí. 
Fotbal se stal ostře sledovanou záležitostí a do-
slova fotbalovým svátkem; mládež využila auto-
gramiádu hráčů, v obležení byl především bájný 
kanonýr Koller.
Naplno se rozběhla i sezóna 2018-2019. Na úvod 
se uskutečnila dvě kola O pohár hejtmana P. k. 
Třebovští se nejprve představili v Jablonném n/
Orl., svému soupeři nasázeli úctyhodný počet 
branek 11:0 (9:0). Také v 2. kole slovanisté zví-
tězili, tentokráte v Načešicích 3:0 (2:0) a postou-
pili do 3. kola (hraje se na jaře).

S Dolním Újezdem dvakrát 
Fotbalový rozjezd se nepovedl dle očekává-
ní. Třebovští hráči s nadvakrát střetli s Dol-
ním Újezdem a žel zůstali bez bodů. Také B 
tým v I. B třídě zahajoval soutěž proti Dolní-
mu Újezdu B. V domácím prostředí nestačil 
a zcela propadl 1:4 (0:1) Branky: P. Matou-
šek. Jediným celkem, který bodoval se tak stal 
rekonstruovaný tým dorostu v KP (doplněný 
o starší žáky). Po několika přípravných utká-
ních s okolními celky zdolal svého rivala z Li-
tomyšle 3:1 1 (1:1), branky: Krumer 2, Bárta. 
Jeho perspektivy jsou vysoké.                  (mt)

Ragby je sportem odvážných mužů/chlapců. 
Právě nyní se ve městě tato varianta objevila. 
Ve městě se v minulosti prosadila řada (i opa-
kovaně) tzv. minoritních sportů (kuželky, box, 
pozemní hokej, ringo, hokejbal, futsal, či kin 
ball, ad.). Ragby jako sport odvážných chlapců 
a mužů se objevilo nově. Klub nese název All 
Plebs, a po čtvrtém roce existence přicházejí 
první úspěchy této veselé party lidí na turnajích. 
Ten poslední (beach ragby) proběhl v červenci 
ve Znojmě a třebovští v něm v konkurenci profe-

Ostatně byla v permanenci po celé léto, když 
probíhala formou přípravných kempů. Nyní na-
stal čas na další variantu: hala REHAU má za-
mrazenou ledovou plochu a začíná nová fáze. 
Kromě stabilizace jednotlivých družstev HC 
Slovan (2 dospělí, 1 dorost, 2 žáci ad.) jsou 
na pořadu v nejbližším období přípravná utká-

síte nadoraz,“ komentoval v cíli L. Kӧnig. Spo-
kojená byla i tisícovka návštěvníků aquaparku, 
která hodinu přihlížela plaveckému mistrovství 
cyklistů. Ano, někdo byl lepší plavec (200 m) 
– Dvořáková, Kӧnig G., Kobelka, Lipenský, 

Orálek, Novotný, Po-
lák, Gečňuk, Schnei-
der ad.) a získal menší 
náskok. Další naopak 
dohnali sekundové 
ztráty na kole (20 km), 
aby posléze ztratili 
vyčerpáním běžecký 
závěr (3 km). Jedině 
vyrovnanost jednot-
livých účastníků pro-
měnila jejich ambice 

v úspěch. Bez nadsázky lze říci, že jednoznač-
ně kraloval J. Kadidlo (jako účastník Pražského 
maratónu odolal v závěru atakům silných sou-
peřů). „Byl to pěkný závod, v příjemné atmo-
sféře. K vítězství mi výrazně pomohlo plavání, 
ale zejména všestrannost. Soupeři byli zdatní,“ 
komentoval spokojený vítěz.

sionálních týmů dosáhli nečekaně až na 3. mís-
to. Takže vyzýváme i vás, pro koho tato náročná 
hra je zajímá, přijďte za námi vyzkoušet si své 
odhodlání a talent na Knížecí loukou a doplnit 
náš roj. Jste vítáni. Bližší informace se dozví-
te na telefonu 737 859 124. Fotografie: Naho-
ře (zleva): Aleš König, Radek Kuchta, Matyáš 
Ličeník, Bohuš Sláma, Michal Sekanina, To-
biáš Nečas, Michal Dobeš, Adam König, Pa-
vel Brtník, John Bui. Dole: Lukáš Turza, Jonáš 
König, Boris Kvapil, Tomáš König.       (tk)

ní. Už posledního srpna to byl zápas proti HC 
Uničov, v průběhu září proběhnou další - v Šum-
perku, Uničově a Hlinsku (včetně následné do-
mácí odvety). Podrobnější informace z realizač-
ního týmu, který nezměnil svou personální tvář, 
přineseme s rozlosováním soutěžního ročníku 
2018–2019 příští měsíc.    (mt)

Paperman 2018 přidal k cyklistice plavání a běh

All Plebs – nový sport ve městě

Příprava na novou hokejovou sezónu vrcholí
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Výsledky
2. Lipenský Martin (M2), Fort SMC Ústí n/O., 0:44:43
3. Kobelka Martin (M1), M. Třebová, 0:45:47
4. König Gabriel (M1), NetApp B 0:46:09
5. Štěpař Petr (M3), CK Čerti Kunčina, 0:46:53
6. Orálek Dušan (M2), SCS Mirva Svitavy, 0:47:30
7. Fajfr František (M2), Vencl Servis Zábřeh, 0:47:44
8. Scheuer Jan (M3), Aktivity Lanškroun, 0:47:54
9. Srnec Jakub (M2), M. Třebová, 0:48:23
10. Schneider Ondřej (J), CK Slovan M.T., 0:49:46 (mt)


