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Strategický přístup radnice nese ovoce
Infrastruktura

Radnice již osm let razí cestu komplexní obnovy
lokalit. Tento přístup je podmíněn dvěma principy: efektivním plánováním a koordinovaným
přístupem, tedy kvalitní spoluprací s ostatními
správci inženýrských sítí. Sladit zájmy a plány
oprav všech správců sítí a zajistit, aby si navzájem vyšli vstříc a aby spolupracovali, bylo obtížné, nakonec však roli města jako koordinujícího
subjektu přijali, neboť ve finále také oni ušetří
finanční prostředky za opravy povrchů.
Jako názorný příklad může posloužit způsob
řešení oprav ulic Garážní, Jevíčská, Jiráskova,
Lanškrounská, Svitavská či Karla Čapka nebo
aktuálně probíhající rekonstrukce ulice Lidické. Díky dobře nastavenému systému spolupráce mezi městem a ostatními správci sítí, jako
je ČEZ (elektřina), innogy (plyn) či Skupinový
vodovod, zde proběhla koordinovaná výměna
všech sítí, jejichž stav to vyžadoval. Poté následovala konečná pokládka nových povrchů
komunikace a zadláždění chodníků, doplnění
parkovacích ploch, stání pro kontejnery a sadové úpravy.
V příštím roce bude druhou etapou pokračovat
rekonstrukce ulice Olomoucké výměnou sítí

a kompletní rekonstrukcí a dostavbou chodníku
od mostu u pneuservisu až po most u Dochemy.
Zrekonstruována bude také ulice Lanškrounská,
kde bude vyměněna původní stará kanalizace
až po ulici Na Stráni, plynovod včetně přípojek
a poté provedena generální rekonstrukce celé
komunikace až po přejezd na Staré Město, kterou naplánoval Pardubický kraj.
Hlavním projektem uplynulých let bylo dokončení výstavby nové kanalizace v Udánkách,
Sušicích a Boršově, tedy v částech města, kde
byli občané nuceni po desetiletí vyvážet jímky
a septiky. Tato investice prudce zvedla komfort
bydlení obyvatel. Současně byla zmodernizována čistička odpadních vod, která nyní používá nejmodernější technologie. Letos na ní bude
osazeno zařízení odstraňující zápach z reaktoru
a umožňující hygienizaci kalu tak, aby vyhověl
nové legislativě.

Bydlení

Ruku v ruce s úspěšným rozvojem firem ve městě a zvyšující se kupní silou obyvatelstva rostou
také nároky občanů na kvalitu bydlení. Kromě
lokalit, které radnice v posledních letech pro výstavbu třiceti rodinných domů připravila v ul.

Strážnického, Dr. Loubala či v Sušicích, probíhá
aktuálně stavba sítí pro dalších deset pozemků,
které budou letos dokončeny a zájemcům nabídnuty k prodeji na jaře příštího roku. Půjde o lokality ulic Strážnického a Nové.
Poptávku po novém bydlení radnice bedlivě
sleduje, a proto připravuje prudké navýšení dostupnosti pozemků pro stavbu rodinných domů.
V roce 2019 tak bude k dispozici několik nových parcel za ul. Dr. Loubala, která se za novými domy propojí s ul. Dr. Janského. Územní studie umožňuje v této lokalitě vybudovat
v příštích letech dalších minimálně třicet rodinných domů. Současně budou probíhat přípravy
pozemků pro zástavbu na Udánském kopci, kde
vznikne zbrusu nová obytná čtvrť na základě
architektonické soutěže, na niž radnice spolupracuje s Českou komorou architektů. Zde
bude stát minimálně dalších čtyřicet rodinných
domů.
Rostoucí zájem o nájemní bydlení bude uspokojen novými bytovými domy v Hřebečské ulici,
kde v příštích pěti letech vznikne dle developerského záměru a v souladu s dokončenou územní
studií až 180 nových bytů.
Pokračování na straně 2

Slavnostní otevření dopravního terminálu a zahájení provozu MHD
V pondělí 1. října od 14:00 hodin zveme občany na slavnostní otevření nového dopravního
terminálu a zahájení provozu městské hromadné dopravy. V tento den bude autobus
MHD jezdit zdarma a u cyklověže
proběhne názorná ukázka úschovy
kol.
S velkým očekáváním a emocemi je
v Moravské Třebové sledována výstavba cyklověže u vlakového nádraží. Tato stavba je součástí projektu
revitalizace nevzhledného okolí železniční stanice s názvem Dopravní
terminál. Zajímavé reakce přicházejí
od zástupců a představitelů z našich
partnerských měst. Dlouholetý bývalý člen zastupitelstva holandského
Vlaardingenu Peter van Wilsem cyklověž okomentoval takto: „Je to moc
hezká stavba, kterou si dovedu představit i u nás ve Vlaardingenu. Líbí se
mi hlavně úspora místa, kterou přinese, a komfort pro cyklisty.“ Obdobně pochvalně se vyjádřil také starosta německého Staufenbergu Peter
Gefeller: „Tohle se vám skutečně povedlo, požádal jsem pana starostu o kontakt na výrobce,
protože problém s bezpečným uložením kol na
malém prostoru nás akutně trápí.“
Zástupce dodavatele cyklověže Rudolf Bernart
vysvětlil: „Ten průběh vnímání nové cyklověže

byl ve všech městech totožný: nejprve odpor, co
je to za nesmysl, a po seznámení se s funkčností
a výhodami, které věž nabízí, nadšení a výtky,

proč už to radnice dávno nepořídila.“ Celkem je
nyní dokončeno, nebo je těsně před spuštěním,
již čtrnáct cyklověží v různě velkých městech

Jízdní řád MHD

Kompletní podobu naleznete na straně 16

po celé republice. Uvidíme, zdali i v Moravské
Třebové bude po bližším seznámení občanů
s výhodami, které věž nabízí, pozitivně přijata,
či nikoliv.
Cyklověž bude v provozu 24 hodin
denně a úschova kola vyjde na 5 Kč
za den. Držitelé InKarty ČD mohou
uplatnit slevu 5 Kč za první den (názorný příklad: když zaparkuji ráno
a kolo vyzvednu večer, parkuji zdarma. Pokud parkuji nepřetržitě např.
5 dní, uplatním slevu 5 Kč za první
den a zaplatím celkem 20 Kč).
Městská hromadná doprava bude
dne 1. října od 14:00 slavnostně uvedena do provozu a po celý den bude
jezdit zdarma. Od úterý 2. října bude
v běžném provozu jako součást tarifního systému IREDO. Jízdní řád naleznete ve zpravodaji na str. 16, nebo
si jej můžete stáhnout na webových
stránkách města v sekci „město“. Lístek lze zakoupit přímo v autobusu MHD, nebo v kterémkoliv autobusu regionálních dopravců, zapojených do tarifního systému IREDO (např. lístek
Svitavy - Moravská Třebová, Mánesova). Pro
dospělé platí jednotná sazba 10 Kč. Studenti
a senioři mohou uplatnit slevu 75 % (nutno prokázat věk, nebo studium).
Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města

Z města
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Dokončení ze strany 1

warová společnost. Firmy se nebojí investovat,
v součtu miliardové investice uskutečnily firmy
v Městské průmyslové zóně či na východním
okraji města (Rehau).
Jen v deseti největších firmách vzniklo v posledním období přes pět set nových pracovních míst
a hlad firem po další pracovní síle neustále roste. Rostou také průměrné výdělky zaměstnanců.
Hlavním cílem pro příštích deset let je více velmi dobře placených míst pro zaměstnance a podpora projektů celoživotního vzdělávání.
Město pro potřeby nových investorů či pro expanzi již ve městě přítomných firem chystá dvě
nové průmyslové zóny na západním okraji města. Jednu v lokalitě Jihozápad mezi silnicí I/35
a Svitavskou ul. o výměře 6 ha, a druhou za stávající průmyslovou zónou ve Svitavské ul. o výměře 30 ha. Nové plochy pro průmysl by měly
postačovat pro příštích minimálně deset let.

na letošního roku zvýší MHD, která bude kromě
vlakového nádraží zajíždět do centra i na západní
a východní okraj města. Vedle nádražní budovy
vzniknou nová parkovací stání pro vozidla pod
dohledem kamer a automatický parkovací systém pro kola a také nové autobusové zastávky.
Opraveny byly chodníky v ul. Dr. Janského,
Jiráskově, Bezručově, Tyršově, Alšově, Míru
či Dukelské. Nový povrch získaly komunikace
v ulicích Jiráskova, Svitavská či Karla Čapka.
Letos bude vybudován nový chodník v Udánkách, po kterém občané volali, a položen nový
povrch v ulici Lidické.
V příštích čtyřech letech bude položen nový povrch v ul. Lanškrounské, J. K. Tyla, pokračovat
se bude v ul. Svitavské, město bude také pokračovat v budování nových cyklostezek nebo cyklopruhů a chodníků v exponovaných částech
města.

Doprava, chodníky a cyklostezky

Sociální věci

Rozvoj podnikání

Situace na trhu práce ve městě prošla dramatickými změnami, některé tradiční firmy zanikly
nebo utlumily svůj byznys, jiné ve městě vznikly
nebo se zde nově usadily. Restrukturalizaci místního průmyslu tak bylo možné pozorovat opravdu živě, význam textilního průmyslu ustoupil
do pozadí, na výsluní se prodraly firmy spojené
se zpracováním polymerů a výrobou plastových
výrobků pro výrobce automobilů. Poloprázdná
průmyslová zóna ve Svitavské ul. je zcela zaplněna a svou původní výměru 11 ha takřka ztrojnásobila, přičemž nabídla práci jednomu tisíci
nových zaměstnanců.
Posledních pět let je ve znamení růstu výkonnosti místních firem, jejich exportních schopností
a výrobních kapacit. Daří se ale i firmám v oboru
kovozpracujícího průmyslu, nástrojařům a dalším, dokonce se ve městě úspěšně rozvíjí soft-

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 8.
2018 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 105 občanů ČR. V průběhu měsíce srpna 2018 se do Moravské Třebové přistěhovalo 20 obyvatel, odhlásilo 21
obyvatel, zemřelo 14 občanů a narodilo se
9 dětí. V rámci Moravské Třebové v srpnu 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 Třebové k 31. 8. 2018 evidováno 10 227 osob.
V měsíci srpnu se uskutečnilo 18 svatebních obřadů.
(ln)

Dlouhodobý strategický přístup radnice je jasně patrný v budování infrastruktury pro bezpečný pohyb cyklistů a chodců po městě. Cílem je
upřednostnit ekologickou cyklodopravu před
autodopravou, která především centrum města
v posledních letech zahlcuje škodlivými emisemi.
Vybudovány byly nové cyklostezky či smíšené
stezky a chodníky do Boršova, v ul. Olomoucké,
chodník v Sušicích, v ul. Lanškrounské či v Jevíčské ul. Tam, kde nelze budovat cyklostezky,
vyznačuje město cyklopruhy, které dle doporučení Policie ČR barevně odlišuje, jako např.
ve Svitavské ul.
Rozvoj železniční dopravy a cyklodopravy podpoří budovaný Dopravní terminál u vlakového nádraží, který bude kombinovat železniční,
automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu.
Komfort občanů a využívání Terminálu od říj-

Stěžejním projektem, který radnice momentálně
realizuje, je Rekonstrukce budov C a D v domově pro seniory ve Svitavské ulici. Budovy A a B
byly v minulosti zrekonstruovány, zbylé dvě budovy se dočkají letos.
Cílem rekonstrukce je snížení počtu vícelůžkových pokojů a jejich kompletní modernizace
na úroveň standardu 21. století. Budova D po
modernizaci nabídne 54 lůžek pro klienty se
zvýšenou potřebou péče a navíc 2 lůžka pobytové odlehčovací služby. Budova C bude určena
výhradně pro klienty s Alzheimerovou chorobou
a obdobným onemocněním a bude mít celkem
23 lůžek se zvláštním režimem.
Areál sociálních služeb města tak bude kompletně zrekonstruován a nabídne zvýšený komfort
pro naše seniory a nový servis v podobě pobytové odlehčovací služby pro jejich rodiny.
Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města

Do Starého Města po cyklostezce už od příštího roku
Dlouho očekávaná výstavba cyklostezky vedoucí ze Starého Města do Moravské Třebové se
rozjíždí. Cyklistům nabídne ideální příležitost,
jak se vyhnout stávající velmi frekventované
komunikaci II/368. „Silnice je zde úzká, nepřehledná a její technický stav rozhodně není ideální. Cyklostezka bude hotova během roku 2019
a její realizace výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v tomto úseku,“ uvedl

starosta Miloš Izák.
Trasa cyklostezky začíná v lokalitě novostaveb
rodinných domů ve Starém Městě. Dále pokračuje stávající polní cestou směrem na jih souběžně s Bílým potokem nedaleko lesa u Bílé
Studně. Po lávce překoná Bílý potok a využije
stávající lesní cestu a železniční přejezd. Moravská Třebová bude napojena zadní cestou od
lesa do Sušic. Pak už bude na cyklistech, kde se

napojí na silnici II/368 směrem do centra Moravské Třebové. Zde mohou využít již hotovou
stezku pro chodce a cyklisty v ulici Olomoucká
a v budoucnu také plánovanou cyklostezku směrem do Útěchova. V letošním roce bude rovněž
zaslána žádost o dotaci na výstavbu 800 m dlouhého úseku cyklostezky spojující starou „pětatřicítku“ s Borušovem. Východní část města se tak
dočká chybějícího a pohodlného přejezdu z centra do okolní přírody.
V současné době probíhá příprava projektové
dokumentace. Po jejím vyhotovení proběhnou
jednání s vlastníky pozemků a příprava podání žádosti o dotaci. Trasa je dlouhá cca 1,8 km
a předpokládané náklady činí necelých 10 mil.
Kč. Realizace akce je v kompetenci obce Staré Město. Financování bude zajištěno z dotace
Státního fondu dopravní infrastruktury, částečně
přispěje také město Moravská Třebová. „Finální
trasa cyklostezky již byla schválena Zastupitelstvem obce Staré Město. Jsem ráda, že zastupitelé uznali důležitost výstavby a zařadili ji mezi
prioritní projekty obce,“ doplnila Ludmila Lišková, místostarostka Starého Města.
Václav Dokoupil, mluvčí města

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje 12. října

Z města
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Nemocnice následné péče Moravská
Třebová pořizuje nové přístroje
a zdravotnické pomůcky
Město Moravská Třebová dlouhodobě podporuje svou nemocnici i finančním příspěvkem
na investiční rozvoj. V letošním roce poskytlo finanční dar 500 000 Kč
na nákup zdravotnické
techniky. Vedení nemocnice použilo tyto peníze
především na zakoupení nového magnetoterapeutického přístroje pro
rehabilitační
oddělení
a na nové vybavení pro
kardiologickou
ambulanci - nový přístroj pro
12svodové EKG vyšetření a komplet pro ergometrické vyšetření. Z jednání
ředitele na provozních poradách jednotlivých stanic
lůžkové části nemocnice
vyplynula akutní potřeba různých pomůcek pro

rehabilitaci a ošetřovatelskou péči našich imobilních pacientů. Proto jsme po projednání a odsouhlasení městem použili
část finančních prostředků
na nákup tolik potřebných
pomůcek pro zdravotní a ošetřovatelskou péči
na LDN. Rehabilitační
oddělení a kardiologická ambulance tak získá moderní přístroje pro
léčbu a vyšetření našich
pacientů. Lůžková oddělení budou moci poskytnout kvalitnější zdravotní
i ošetřovatelskou péči. Vedení města i všem zastupitelům patří nás velký dík
za tuto finanční pomoc,
která je pro udržení kvality péče nesmírně důležitá.
Pavel Havíř, ředitel NNP
Moravská Třebová

Usilujeme o čisté a zelené město

biokontejnerů na bioodpad, zakoupeno nové
Technické služby jsou servisní organizace měssvozové vozidlo MAN, byl rozšířen a dovyta, jejíž úkolem je zejména udržování pořádku,
baven sběrový dvůr. V roce 2017 byl spuštěn
péče o zeleň a nemovitý majetek. Naší snahou
odpadový systém MESOH, díky kterému moje udržet město krásné, čisté, voňavé. Chcehou občané ušetřit na poplatku za komunální
me, aby Moravská Třebová zlákala a nadchla
odpad. Letošní rok je ve znamení bezplatného
každého návštěvníka a turistu. Zvýšenou péči
přidělování domácích kompostérů pro obyvatevěnujeme centru města a volnočasovým lokalile města.
tám. V roce 2015 jsme realizovali vycházkovou
Turisté jistě ocení opravu přístřešku u rozhledtrasu na hřbitově. Práce na ucelené revitalizaci
ny Pastýřka z roku 2017 a opravu terasy v aquacelého Křížového vrchu byly zahájeny násleparku. Postupně se zlepšují také možnosti pro
dující rok (2016), kdy došlo k vykácení náletů,
nejmenší děti. Za zmínku stojí zřízení nových
výsadbě sadových stromů, opravě vrstevnicové
dětských hřišť v Boršově a v ulicích K. Čapka
cesty a opravě vyhlídky u Plačící Anny (2017).
a Hřebečská. Zde byla letos instalována nová
K tomu lze přičíst také vyčištění vybraných hrolanová dráha. Mezi investiční akce lze řadit
bů a mobiliáře (laviček) pomocí NANO technotaké revitalizaci veřejného osvětlení v Boršově
logií ve stejném roce. Letos jsme návštěvníky
(2017) a zřízení nabíječky pro elektromobily,
hřbitova potěšili nově zrekonstruovanou nádrží
díky čemuž se Moravská Třebová zařadila mezi
na vodu z 1. poloviny 20. století.
města, která podporují udržitelné formy dopravy
Veřejnost může bez omezení využívat k odpošetrné k životnímu prostředí.
činku také Rybní náměstí, Knížecí louku, park
Gabriela Horčíková, jednatelka
u muzea, náměstí T. G. Masaryka a Luční lázně
Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
poblíž gymnázia. Revitalizace zeleně v těchto
prostorách byla realizována v roce 2016.
Významnou roli hraje odpočinkový areál
na Knížecí louce, který
se stal oblíbeným místem mnoha obyvatel
i návštěvníků města.
V roce 2017 sem byly
nainstalovány cvičící fit
prvky, na počátku letošního roku zahájila provoz nová kavárna Caffé
na Knížecí louce.
Technické služby se
rovněž zasazují o pořádek ve městě a efektivní nakládání s odpady. V roce 2015 bylo
přistaveno 10 nových Nově obnovená vyhlídka u Plačící Anny na Křížovém vrchu
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Aktuální stav
informovanosti
veřejnosti, výhled
Město Moravská Třebová se dlouhodobě snaží poskytovat občanům informace
nad rámec zákonných povinností. Cílem
je transparentnost činnosti města a jeho
orgánů v souladu se základními principy
dobré veřejné správy. Níže uvádím několik příkladů aktivního přístupu města včetně připravovaných rozšíření.
Jednání rady města
Z jednání rady města zveřejňujeme
na webu města i v Moravskotřebovském
zpravodaji nejdůležitější část zápisu, tj.
usnesení rady. Pro zvážení nové rady
města po komunálních volbách je připraven návrh zařadit do rozpočtu města 2019
pořízení hlasovacího zařízení pro jednání
rady města, které by umožňovalo následně
zveřejnit ke každému usnesení i jmenovité
výsledky hlasování členů rady města.
Jednání zastupitelstva města
Z
jednání
zastupitelstva
města
zveřejňujeme na webu města zápisy včetně
usnesení, výsledků hlasování a zvukových
záznamů. Po realizaci projektu rozšíření
softwarového nástroje Agenda rady a zastupitelstva v letošním roce bude tento
umožňovat mj. zveřejňování tisků pro jednání zastupitelstva města na webu města.
Tento návrh bude předložen zastupitelstvu
ke schválení v rámci návrhu jeho nového
jednacího řádu.
Zadávací řízení k veřejným zakázkám
města včetně jeho organizací
U veřejných zakázek malého rozsahu nad
100 tis. Kč jsou na webu města zveřejňovány Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku. U zakázek
nad 200.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb a 300.000 Kč bez DPH u stavebních
prací je pro případné uchazeče zveřejněno Oznámení o zahájení zadávacího řízení. U nadlimitních a podlimitních zakázek
(v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek) je formou odkazu na Věstník
veřejných zakázek resp. Profil zadavatele
k dispozici kompletní dokumentace včetně výsledku.
Zveřejňování smluv města
Probíhá v současné době v souladu se zákonnými povinnostmi, tj. určené smlouvy
nad 50 tis. Kč jsou zveřejňovány v Centrálním registru smluv. Aktuálně probíhá
projekt na rozšíření softwarového nástroje
Smlouvy, který by snížením stávající vyšší pracnosti umožnil zveřejňování smluv
i pod 50 tis. Kč ve zmíněném registru.
Další příklady aktivního přístupu města
v oblasti informovanosti veřejnosti
- rubrika Otázky a odpovědi na webu města Moravská Třebová
- informace o výsledcích personálních výběrových řízení na webu města
- do návrhu rozpočtu města na rok 2019
bude zařazeno pořízení rozklikávacího
rozpočtu na web města
Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

strana 4 / říjen 2018

Aktuálně

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Den zúčtování

Naše město potřebuje Změnu!
Vážení spoluobčané,
v minulém volebním období jsme se Zdeňkem Ošťádalem pracovali v zastupitelstvu města „na druhé
straně barikády“, v opozici
k vládnoucí koalici ČSSD,
KSČM a SNK. Proto mi
dovolte malé zamyšlení
nad uplynulým obdobím. Aktivně jsme prosazovali témata zásadní pro občany, nicméně
v řadě případů náš hlas proti vládnoucí koalici
nestačil. Marné byly naše snahy o navýšení prostředků na opravy komunikací, omezení tranzitu nákladních aut a související hlukové zátěže
v obytných zónách. Byli jsme proti nesmyslnému navyšování prostředků na výstavbu kavárny
na Knížecí louce, výstavbě cyklověže u nádraží
nebo rekonstrukci školního bazénu jen pro žáky,
bez možnosti budoucího využití i pro občany
města. Za absolutně zásadní chybu současné koalice pak považuji skutečnost, že pouze svými
11 hlasy odmítla mnou navrhované odkoupení
areálu MILTRY v centru města a umožnila tak
prodej tohoto strategicky významného pozemku

soukromému majiteli. Mnohá rozhodnutí jsou
již nevratná, zbytečné peníze utraceny, některé
šance navždy promarněny.
Volební strana Změna pro Třebovou, ve které jsme zapojeni, nabízí vizi města otevřeného
pro občany, města prosperujícího, kde se dobře
žije. Nabízíme zkušenosti s řízením města, znalost jeho problémů, pracovitost a slušnost. Nejde nám o posty, ale o práci v koalici, která staví
na stejných hodnotách.
Miloš Mička, zastupitel a lídr kandidátky

Komentář k hlasování o objektu Miltry

Není pravda, že koalice odmítla pouze svými 11 hlasy návrh pana Mičky – viz výsledek
hlasování na webu města. Pan Mička na jednání Zastupitelstva města dne 14. března 2016
navrhnul, aby město koupilo areál Miltry
za cenu 14 mil. Kč. Tato cena byla pro většinu
zastupitelů z koalice i opozice neakceptovatelná
a tak pro tento návrh pana Mičky hlasovalo
pouze 5 zastupitelů opozice a návrh tedy nebyl
schválen. Vedení města dále jednalo s majiteli
Miltry o snížení ceny, ale bezúspěšně.
Václav Mačát, místostarosta

SPD Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám oznámit, že v letošních komunálních volbách můžete poprvé i v Moravské
Třebové volit kandidátku hnutí SPD Svoboda
a přímá demokracie – Tomio Okamura. Jsme obyčejní pracující lidé jako mnoho našich spoluobčanů. Není pro nás důležitý titul před nebo za jménem, podstatnější je, aby občané vyslovili svůj

názor v důležitých věcech, o kterých se na městském úřadě rozhoduje. Strany, které nás nazývají primitivy a extrémisty, musíme ignorovat.
Naopak věříme ve spolupráci se stranami, které
chtějí zlepšit situaci v našem městě, stejně jako
my. Děkujeme Vám, že jste se zastavili u našich
petičních a volebních stánků a budeme rádi, pokud se rozhodnete dát naší kandidátní listině hlas.

Za pár dní nás čekají komunální volby. Předchozí čtyřleté volební období je pryč
a tak se můžeme ohlédnout
na naši odvedenou práci.
Po celou dobu jsme pomáhali tam, kde bylo potřeba.
Tím mám na mysli podporu
dětských aktivit, pravidelné akce Loučení s prázdninami, pouštění draků a kulturní akce pro dospělé
v podobě plesu Hnuti ANO v sále Na Písku. Zisk
z akce jsme vždy věnovali těm, kteří jej nejvíce
potřebují. Nejprve jsme obdarovali děti v dětském
domově a další rok i místní charitu. Co se týče
politiky, hodně času jsme věnovali práci ve výborech. Naši členové se podíleli na celé řadě kontrol. Ve finančním výboru jsem zastupoval funkci
předsedy a tak jsme čtyři roky výbor řídili. Podařilo se nám prosadit některé z našich názorů a dohlížet na financování města. Pracovali jsme také
ve výboru strategickém, bez kterého by to snad
ani nešlo. Další naší důležitou aktivitou byla účast
u mnoha výběrových řízení na akce financované
z rozpočtu města. O naší práci i o tom, co se nám
podařilo prosadit, jsme Vás pravidelně informovali v Moravskotřebovské zpravodaji.
A na co se můžete těšit dál? Chceme bezpečné,
čisté a zdravé město, kde budeme aktivně žít. Budeme pro to dělat maximum a odradit se nenecháme. Děkujeme Vám za Vaši přízeň po celé čtyřleté období a těšíme se na další. Chceme změnu,
chceme bezpečné, čisté a zdravé město. Bez Vás
to ale nedáme. Přijďte nás podpořit Vaším hlasem. S poděkováním a přáním krásného podzimu.
Miroslav Jurenka, kandidát na starostu,
http://trebova.anosvitavsko.cz

Jděte volit!
Vážení občané,
i v letošních volbách do městského zastupitelstva pro Vás KDU-ČSL připravila
nabídku kvalitních kandidátů, tentokrát
společně se Stranou svobodných občanů.
Veškeré informace o našich kandidátech,
volebním programu a našich pohledech
na dění ve městě naleznete na sociálních
sítích, konkrétně na Facebooku na stránce s názvem VIZE XXII. Zde podrobně popisujeme nejen konkrétní programové cíle v jednotlivých oblastech, ale

také definujeme základní principy, které
mají vést k vyšší efektivitě místní samosprávy. Dodržování principů poctivosti,
průhlednosti, kontrolovatelnosti a odpovědnosti je ojedinělá nabídka, kterou
v takto ucelené formě u jiných kandidujících subjektů nenaleznete. Seznamte se,
prosím, s naší představou o fungování
samosprávy à VIZE XXII. K prosazení naší vize potřebujeme od voličů velmi
silný mandát, o který Vás tímto žádáme.
#VIZEXXII, Josef Jílek, KDU-ČSL

Nerada používám vykřičníky, na to
jsou jiní přeborníci, ale situace je
vážná. Nejspíše všude kolem čtete
články, kde se kandidáti plácají po
ramenou, že oni jsou Ti nejlepší. Ať
už vás srdce táhne kamkoli, výběr
v letošních volbách máte velký a jistě zvolíte pro sebe ty pravé. Jen pokud občané budou sami aktivní, můžeme posunout město
k lepšímu. Srdcem Třebováci jsou jedni z vás, bez vazeb
na politické centrály a lidé s čistým morálním štítem. Je to
jen ve vašich rukou a je čas to konečně rozběhnout.
Daniela Maixnerová, Srdcem Třebováci

Komunální volby jsou „za dveřmi“
Vážení spoluobčané!
V nadcházejících komunálních volbách se budu
ucházet o vaši přízeň
a kandidovat na křeslo starosty v našem městě, které je pro mě tím nejkrásnějším místem na Zemi!
Jako lídr jsem na kandidátce obklopen lidmi, kteří jsou skutečnými profesionály ve svém oboru, poctiví, srdcaři a také

lidé, kterým jde o naše město. Již brzy se otevřou
volební místnosti a vy dáte váš drahocenný hlas
straně, hnutí, či sdružení a budete spolurozhodovat o tom, jaká budoucnost naše město čeká.
V minulých letech se toho udělalo mnoho dobrého a je třeba v tom dobrém pokračovat. Vnímám
i hlasy některých z vás, že se něco mělo udělat
jinak. Maximální měrou se budu snažit o to, aby
vy, občané, jste se spolupodíleli na rozvoji naší
Moravské Třebové. „Karty“ ve volbách budete
rozdávat vy, lidé, kteří žijete ve městě, Sušicích,

Udánkách a Boršově. Přál bych si také, aby komunální volby u nás ve městě nebyly o politice,
ale především o lidech. Prosím, využijte svého
práva a běžte k volbám, protože špatné by bylo
k nim nejít a poté nadávat na všechny a všechno.
Rozhodněte se podle svého nejlepšího svědomí, vědomí a řiďte se svým rozumem. Pokud se
rozhodnete pro kandidátku s naším číslem 7, tak
vám všem upřímně děkuji!
S úctou Miroslav Muselík, lídr za ČSSD, kandidát na starostu

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období přijala Městská policie Moravská Třebová 156 oznámení.
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vybraných lokalitách města byly městskou policií
provedeny 2 dopravně bezpečnostní akce, při
kterých bylo uloženo 12 pokut v příkazním řízení na místě. Mimo tyto akce vyřešili na místě
strážníci dalších 30 přestupků. V tomto období
také strážníci městské police eskortovali dva
přestupce, kteří byli v podnapilém stavu a chovali se agresivně, do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích.
Pokračování článku o povinnostech majitelů psů
Dne 3. 9. schválilo Zastupitelstvo města Moravská Třebová novou Obecně závaznou vyhláš-

ku města Moravská Třebová (dále jen OZV)
č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství ve městě Moravská
Třebová. Tato OZV ruší OZV č. 3/2008 a začne
platit od 1. 10. 2018.
Jak jsem již psal v minulých číslech, největší změny, které tato vyhláška přináší, se týkají
pohybu psů v areálech zámku a Knížecí louky.
V těchto areálech je umožněn pohyb psů pouze na vodítku a v částech primárně určených pro
relaxaci občanů jsou vymezeny travnaté plochy
(viz obrázek) kam je přístup se psy zakázán úplně. V areálu zámku se jedná o travnaté plochy
nádvoří a zámeckých zahrad. Na Knížecí louce
jde o plochu hřiště a piknikové louky. Dále se
v této OZV zakazuje vodit nebo přenášet psy
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na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště. Mimo
výše zmíněné je ještě upraven pohyb psů ve vybraných ulicích a veřejných prostranstvích, kde
je umožněn pohyb psů pouze na vodítku. Výčet
těchto ulic je uveden v příloze této nové OZV.
Vedení psa na vodítku je v této OZV vymezeno tak, že pes musí být veden na vodítku u nohy
fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob
a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi
dostat do kontaktu. Tato nová OZV také přináší
majitelům psů povinnost, aby každý pes starší
3 měsíců byl na veřejném prostranství označen
evidenční známkou, kterou vlastník psa obdržel při přihlášení psa na MěÚ. Celé znění nové
OZV, včetně příloh je umístěno na webových
stránkách města na adrese http://www.moravskatrebova.cz/cs/uredni-deska-4.html
Radovan Zobač, velitel městské policie
Starosta města Moravská Třebová
vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení 2 pracovních pozic

strážník/ice městské policie
Moravská Třebová

Most hrůzy po 4 letech
V době, kde jinde padají mosty, si určitě mnozí
z nás kladou otázku, zda most, po kterém denně
minimálně dvakrát přejdou či přejedou, je bezpečný. Zda i v tak malém městě jako je Moravská Třebová opravdu někdo kontroluje technický
stav mostů, posuzuje vady na konstrukci, zkoumá
opotřebovanost a zabývá se tím, jestli i tady nemůže dojít k poškození či pádu. Vždyť pouhým
pohledem je tento most „stařeček“ a právem je nazýván mostem hrůzy. Denně slouží stovkám, možná tisícům vozidel, vydrží mnohatunové zatížení,
ale řádné péče se mu již hodně dlouho nedostalo. Ano, je to most v ulici Olomoucké. Navazuji
na článek v MT listech (říjen 2014), kde starosta
města na dotaz týkající se rekonstrukce mostu odpověděl: „Silnice a kamenný most jsou majetkem

Pardubického kraje, ale dřevěná lávka, která byla
před desítkami let přidělána, patří městu. Město
může v celé věci atakovat kraj kvůli opravě komunikace, což je nakonec již dost let v plánu –
rekonstrukce se má provést včetně výměny sítí
(kanalizace, vodovod, plyn). Budeme iniciovat
výměnu sítí současně se stavbou komunikace,
bohužel nelze předvídat termín, neboť vše záleží
na Pardubickém kraji jako majiteli.“ V současné
době je připraven projekt na rekonstrukci chodníků a vybudování cyklostezky v ulici Olomoucké.
Bude i do této velmi očekávané stavby zahrnuta
oprava mostu? Nezastaví se chodník i cyklostezka
u tohoto historického díla? Jak se ke svému majetku zachová jeho majitel? Jak se vyřeší spolupráce
– lávka a komunikace?
Růžena Keclíková

Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz, na úřední
desce městského úřadu,
u personalistky městského úřadu, tel. č.:
461 353 027, e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.
Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi
náležitostmi a přílohami je 7. října.

Chválím či kritizuji
Jedna moje známá, veřejně angažovaná žena, mě
nedávno pochválila, že jsem přestal „rýpat“ do vedení města. Opravdu. Letos jsem ve zpravodaji
chválil, že nám v Dukelské ulici (konečně po letech
kritiky) opravili chodník. Rovněž mě potěšila alespoň dílčí oprava přístřešku u rozhledny Pastýřka
a také slušná sleva na ročním poplatku za poctivé
třídění komunálního odpadu. Teď bych chtěl pochválit vedení města za to, že zavádí městskou autobusovou dopravu. Určitě bych ji občas využil i já.
Jen mě hned napadlo, když jsem uviděl schéma vedení plánovaných linek po městě, že je mi to nějak
povědomé. Pak jsem si vzpomněl – před deseti lety
jsem tento projekt v jednoduchém náčrtku navrhoval já sám, když jsem byl místostarostou M. Izákem
přizván do pracovní skupiny, posuzující možnosti
zavést v M. Třebové městskou hromadnou dopravu. Tento návrh však tenkrát radní odmítli kvůli
finanční náročnosti a zvolili silně okleštěnou variantu tzv. nákupní linky vedoucí k marketům Penny
a LIDL (včetně zřízení nové autobusové zastávky).
Avšak občané neměli o tuto novinku zájem, jak zjistila celoměstská anketa, do níž se ozvalo jenom 53
občanů. Zakrátko pak tento pokus zcela ztroskotal
a ztrátu zaplatilo město.
Dnes se radnice pokouší starý projekt obnovit
- ovšem zcela bez ověřovací ankety mezi lidmi. Je to jako sázka do loterie: ujme se, neujme
se… Avšak z rozpočtu města na dotaci linek půjde už letos 600 tisíc Kč a v příštím roce 2,3 mil.
Kč. Za čas se uvidí, zda to byly účelně vynaložené peníze. Jako úlitba voličům je to ale dobře
načasovaný krok.
J. Strouhal
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Zprávy z radnice

Zprávy z úřadu
Kotlíkové dotace

V letech 2017–2019 může Pardubický kraj
mezi obyvatele rozdělit až 172 milionů korun
na výměny stávajících ručně plněných kotlů
na pevná paliva v rodinných domech za nové
nízkoemisní zdroje. Výzva na podání žádostí
o dotaci byla vyhlášena 5. září 2018. Žádosti
lze dle pokynů podávat elektronickou formou
od 9. října. Termín ukončení příjmu žádostí je
nastaven na 10. prosince 2018 v 12:00 hod. Žadatelem může být fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji, která k vytápění objektu využívá primárně kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní
třídy či bez určení emisní třídy, nikoliv kamna,
krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel. Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel
v novostavbě, kde se nejedná o výměnu. Chcete
se dozvědět více o podmínkách dotací, způsobu podání žádostí, systému proplácení dotací?
Máte další otázky kolem kotlíkové dotace? Navštivte webové stránky www.pardubickykraj.
cz/kotlikove-dotace.

Vize rozvoje sociálních služeb do
roku 2021 schválena

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na období 2019–2021 je materiál týkající se
problematiky sociálních služeb v Moravské Třebové. Plán je podrobně zpracován, je rozdělen
na jednotlivé cílové skupiny uživatelů, stanovuje priority rozvoje sociálních služeb v Moravské
Třebové pro období 2019–2021. Tento dokument je také významným podkladovým materiálem při posuzování rozdělování financí do oblasti sociálních služeb Pardubického kraje. Plán
byl schválen zastupitelstvem města 3. září pod
č. 878/Z/030918. Úplné znění tohoto plánu je
možné najít na webových stránkách města.
Hana Navrátilová, sociální odbor

Změna termínů provádění revizí
kotlů na pevná paliva dle zákona
o ochraně ovzduší

Dne 1. září 2018 vstoupil v účinnost zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se mění
mimo jiné i ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší, dle kterého je provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, pokud tento zdroj slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, povinen v pravidelných intervalech za-

jistit provedení revize tohoto kotle. Dle novely
musí být revize nově prováděna v pravidelných
intervalech nejméně jednou za tři roky (před
novelou bylo třeba zajistit revizi jednou za dva
roky). Novela zákona o ochraně ovzduší neobsahuje žádné přechodné ustanovení, které by tuto
změnu povinnosti postihovalo. Platí proto nový
povinný interval 3 roky pro provedení další revize kotle. Jinak řečeno, od 1. září 2018 bude platit, že povinnost zajistit revizi kotle je splněna,
pokud od poslední revize neuplynuly více než
3 roky. Byla-li poslední revize kotle provedena
např. v roce 2016, je třeba další revizi nechat
provést až v roce 2019.
Zdeňka Motlová, odbor životního prostředí

Moravská Třebová má nový
strategický plán rozvoje

Tento důležitý dokument je nezbytný při plánování budoucích investičních akcí a dalšího
rozvoje města. Práce na tvorbě strategického
plánu rozvoje města byly zahájeny v prosinci
2017. Plán byl vypracován ve spolupráci s poradenskou firmou Berman Group, s.r.o., která
byla vybrána na základě veřejné soutěže. Jeho
zpracování řídila Komise pro strategický rozvoj
a podíleli se na něm také zástupci různých politických názorů a příslušností, ředitelé a zástupci
škol a klíčových institucí i představitelé významných firem ve městě. Dokument zahrnuje obecné dlouhodobé prioritní oblasti a záměry rozvoje města, ale také konkrétní opatření (projekty),
jejichž realizace přispěje k naplnění daných priorit a dosažení strategické vize. Začátkem roku
2018 byl proveden průzkum podnikatelského
prostředí a spokojenosti obyvatel města. Výstupy z průzkumu přispěly k lepšímu zaměření strategických záměrů města do budoucna. Implementace dílčích analýz ve strategickém plánu by
měla vést k naplnění následující strategické vize:
„Moravská Třebová je městem pro plnohodnotný život všech generací. Nabízí zdravé, bezpečné a dostupné zázemí pro rodiny s dětmi. Školy
v Moravské Třebové poskytují kvalitní vzdělávání s vysokým potenciálem dobrého uplatnění
(nejen) v úspěšných místních firmách. Podnikatelské prostředí města přeje růstu inovativních
firem, které rozšiřují nabídku atraktivních pracovních míst, a přitahuje nové investory. Město
pečuje o své historické kořeny, unikátní kulturní
dědictví a přírodní prostředí a nabízí hodnotné
zážitky pro návštěvníky a turisty.“ Podrobnější informace naleznete na webových stránkách
města v záložce rozvoj.
Václav Dokoupil, mluvčí města

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.

MESOH – třídění odpadů

Od poloviny roku 2017 se společně snažíme zlepšit své životní prostředí tím, že jsme se zapojili
do systému MESOH v třídění odpadů. Někteří
z vás toto své zapojení již v letošním roce pocítili snížením svého poplatku za komunální odpad.
Věřím, že vás tato skutečnost povzbudila v dalším třídění odpadu. Nicméně někteří z nás sice
třídí, ale stále ještě neposlechli opakované výzvy
ke zmenšování objemu tříděného odpadu. Proto
vás opětovně prosím a žádám, abyste vytříděný
plastový odpad řádně šlapali a mačkali. Musíme
si všichni uvědomit, že jednak nejde opakovaně
rozšiřovat kontejnerová stání na tříděný odpad ani
opakovaně do již existujících přidávat kontejnery,
nehledě na to, že převážení „vzduchu“ je zbytečně drahé. Totéž platí pro papír, zejména obaly,
papírové krabice je nutné rozkládat a nedávat je
do kontejnerů vcelku. Mnozí občané upozorňují
na přeplněná kontejnerová stání a nepořádek kolem nich, ale někdy tento vzniká naší vinou.
Blíží se konec roku, a proto považuji za nutné
vás upozornit na skutečnost uvedenou v pravidlech k systému: MESOH rok je stanoven na období od 1. 10. předchozího roku do 30. 9. daného roku. Listopad daného roku, je stanoven
jako měsíc reklamací. V tomto měsíci mohou
občané podávat reklamace, např. mohou žádat
o doplnění nenačtených obsloužených nádob či
pytlů. Po uplynutí tohoto měsíce nebudou už reklamace přijímány, tzn., že celkové roční úlevy
na poplatku není možné jakkoli měnit či upravovat. Pokud tedy zjistíte nějaké nesrovnalosti, upozorněte na ně prostřednictvím kontaktů
uvedených ve vašem odpadovém účtu nebo se
obraťte na Technické služby Moravská Třebová.
Po uzavření MESOH roku bude připraven návrh
na stanovení poplatku za komunální odpad pro
rok 2019 pro schválení v zastupitelstvu města
v prosinci letošního roku.
A na závěr trochu statistiky: Z rodinných domů
je do systému zapojeno 2780 osob, což představuje 72 % osob bydlících v rodinných domech.
V bytových a panelových domech je zapojeno
1561 osob, což představuje 55,4 % osob bydlících v těchto domech. Myslím, že se můžeme
pochválit a věřím, že zlepšíme i to, co nám zatím
nejde. A na úplný závěr si dovolím ještě připomenout možnost požádat si na městském úřadě, odboru majetku o zahradní kompostér, který
Vám umožní snížit množství odpadu ukládaného
do nádoby na komunální odpad a tím se zapojit
do další možnosti třídění odpadů.
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku
a komunálního hospodářství

Zprávy z radnice
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Rozpočet města a dotace na rozvojové projekty v letech 2010–2018
Město Moravská Třebová obdrželo v letech
2010–2018 dotace do rozpočtu na různorodé projekty v souhrnné výši více než 335 mil.
Kč. Jednalo se o jak o dotace investiční (téměř 291 mil. Kč), tak i neinvestiční (více než
44 mil. Kč).
Nejvýznamnějším dotační projektem tohoto
období byl projekt Odkanalizování Udánek,
Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV, který rozšířil kanalizaci do místních částí města
a zajistil rekonstrukci čistírny odpadních vod
podle platné legislativy. Náklady projektu se
vyšplhaly na více než 240 mil. Kč. Na spolufinancování části nákladů projektu přijalo město
bankovní úvěr ve výši 40 mil. Kč.
Se spolufinancováním z evropských fondů bylo
dále vybudováno zázemí pro lední hokej (východní tribuny zimního stadionu včetně parkovacích ploch).
Projekt zaměřený na obnovu památek a rozvoj
cestovního ruchu s názvem Cesta od renesance k baroku byl také podpořen z evropských
zdrojů. Součástí projektu bylo vybudování nové
turistické trasy, resp. historicko-naučné stezky
a obnova 7 památkově chráněných významných

objektů na této stezce vč. rekonstrukce zámeckých zahrad.
Dalším významným projektem spolufinancovaným z evropských fondů byl projekt Realizace úspor energie ZŠ Palackého, v rámci
kterého došlo k zateplení vybraných konstrukcí objektů školy (obvodového pláště a střechy)
včetně výměny otvorových prvků.
Projektem roku 2018 zaměřeným na stavební
práce je Dopravní terminál, podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu,
jehož cílem je řešení neutěšeného stavu lokality území vlakového nádraží. V současné době
probíhají stavební práce. Tento projekt bude
v letošním roce dokončen.
Další významnou skupinou projektů realizovaných za pomoci evropských zdrojů byly projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny:
Odborné ošetření starých stromů, Regenerace městských parků, Revitalizace toku
Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Lokální
biocentrum, Kompostárna Hamperk, Protipovodňová opatření.
Dalšími projekty, podpořenými z evropských
fondů, byly projekty zaměřené na moderniza-

Jaromír Metyš ve vztahu k Moravské Třebové
Jaromír Metyš, sbormistr litomyšlského Vlastimila, dirigent a klavírista, byl veden láskou
k dílu Bedřicha Smetany od mládí. Stal se učitelem nově vzniklého náboženství Církve československé husitské, která 1921 uspořádala své
první bohoslužby v Litomyšli. V roce 1922 nastoupil na duchovní úřad jako její kněz. V roce
1957 obdržel Jaromír Metyš pozvání z Moravské Třebové, aby promluvil při kladení základního kamene k pomníku Bedřicha Smetany. Jeho
slavnostní projev zapůsobil hluboce i na místního faráře církve československé J. Weisera, který znajíce jeho neutěšené bytové podmínky mu
nabídl byt ve farním domě. Roku 1958 odchází
do Moravské Třebové a působí jako vítaná posila pěveckého sboru Smetana. Byl také pověřen

vedením městské kroniky. 24. 5. 1959 přednáší hlavní projev při odhalení pomníku Bedřicha
Smetany a řídí společné vystoupení sborů z Moravské Třebové, Litomyšle, Jevíčka a Kroměříže. V roce 1975 při oslavě 20. výročí založení
pěveckého sdružení Smetana vystupoval národní umělec Eduard Haken, který s Jaromírem
Metyšem již několikrát spolupracoval. Jaromír
Metyš je příkladem člověka, který hrdě navázal
na uctívání hodnot vytvořených předchozími generacemi. Tato činnost je a v budoucnu nadále
zůstane potřebná a nezbytná pro naše národní
společenství, a to ne jen v kultuře.
Čerpáno z článku J. Růžičky: Tradice a současnost v kulturním díle Jaromíra Metyše, Pomezí
Čech a Moravy.
Jana Jedličková

ci a elektronizaci veřejné správy a vzdělávání
zaměstnanců.
Město realizovalo projekty nejen s podporou
z evropských zdrojů, využili jsme také dotační
tituly ze státních fondů a přímo z kapitol jednotlivých ministerstev.
Významnou skupinu těchto projektů tvořily projekty s podporou ze Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřené na zvýšení bezpečnosti
chodců a cyklistů ve městě. V rámci těchto projektů byla vybudována cyklostezka na Jevíčské,
na Knížecí louce, smíšená cyklo a pěší stezka
v Boršově, rekonstruován chodník v ul. Jevíčské, obnoven chodník v ulici Lanškrounské,
vybudován nový chodník v Sušicích a přístupový chodník v ulici Olomoucké k firmě Rehau.
Celková podpora se SFDI na tyto projekty činí
k dnešnímu dni téměř 17 mil. Kč.
V neposlední řadě tvoří významnou skupinu
projektů města projekty zaměřené na obnovu
objektů v městské památkové rezervaci. Město dlouhodobě čerpá dotační prostředky z Ministerstva kultury ČR – Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón. Od roku 2010 přesáhla podpora z ministerstva 16 mil. Kč. Finanční prostředky jsou, spolu z prostředky města, využívány zejména na obnovu a restaurování u objektů
v centru města ať už ve vlastnictví města nebo
ve vlastnictví soukromých subjektů.
Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Moravskotřebovská
univerzita třetího věku
Zahájení 19. ročníku Moravskotřebovské univerzity třetího věku je 7. listopadu
v 14:30 hod. v kulturním sále Základní
umělecké školy Moravská Třebová na zámku. Těšíme se na Vás.
Za lektorskou radu M. Blažková

Zprávička z Průmyslového muzea v Mladějově na Moravě
V srpnu se stroje z mladějovského muzea zúčastnily v Letohradě závodu Sprint na 200 metrů. V kategorii závodních speciálů (tzv. dragste-

rů) se Bohumil Sláma umístil na čtvrtém místě.
V kategorii do 400 ccm získal Miloš Kopřiva
ml. na stroji Jawa 350 z roku 1937 třetí místo.

Průmyslové muzeum tímto děkuje závodníkům
za úspěšnou reprezentaci muzea.
Miloš Kopřiva, předseda PMM

Třídit odpad má
smysl!
Ve středu 19. září proběhla pod záštitou
Zdravého města ve spolupráci s Technickými službami Moravská Třebová
s. r. o. a firmou EKOKOM, a. s. přednáška na téma Udržitelného rozvoje v souvislosti s tříděním a využíváním odpadů.
Přednáška měla díky malému počtu zúčastněných komorní, ale milou atmosféru, byla velmi zajímavá a užitečná.
Barbora Dudíková,
koordinátorka ZM a MA21
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 1. 10. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 1. 10. 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. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý – zavřeno,
středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek – zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Městské kino
Po čem ženy touží

/ČR/

3. 10. středa v 19:00, vstupné 130 Kč, 95 min.
Jiři Langmajer se musí naučit fungovat v ženském
těle a zjistit zda to mají ženy opravdu snažší.
Dále hrají: A. Polívková, M. Hádek, T. Pauhofová,
L. Vlasáková a další

Jan Palach /ČR/

8. 10. pondělí v 19:00, vstupné 110 Kč, 120 min.
Režie: Robert Sedláček
Hrají: V. Zavadil, Z. Bydžovská, D. Barešová, K. Jirák a další

Domestik

/ČR, Slovensko/

10. 10. středa v 19:00, vstupné: 110 Kč, 117 min.,
nevhodné pro děti do 12 let
Každá posedlost má vedlejší účinky.
Režie: Adam Sedlák
Hrají: J. Konvalinka, T. Hofová, M. Hanuš, T. Bambušek a další

27. 10. sobota v 19:00, vstupné 120 Kč, 106 min.,
do 12 let nevhodný
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu
politiky.
Režie: Radim Špaček
Hrají: F. Březina, Z. Piškula, J. Hartl, A. Mihulová, O. Malý, J. Abrahám a další

Johnny English znovu
zasahuje /USA, VB, Francie/

29. 10. pondělí v 19:00, vstupné 130 Kč, 88 min.,
český dabing
Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná,
vrací se na scénu Johnny English.
Režie: David Kerr
Hrají: R. Atkinson, O. Kurylenko, E. Thompson, B.
Miller a další

Kulturní centrum
Divadelní představení pro děti

Čert a Káča

Toman /ČR/

15. 10. pondělí v 19:00, vstupné 120 Kč, 145 min.,
nevhodné pro děti do 12 let
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: J. Macháček, K. Winterová, K. Boková, M.
Taclík, R. Luknár, M. Mitaš, T. Pauhofová a další

Venom

Zlatý podraz /ČR/

/USA/

17. 10. středa v 19:00, vstupné: 120 Kč, 145 min.,
nevhodné pro děti do 12 let, český dabing
Na filmové plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších
a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa.
Režie: Ruben Fleischer
Hrají: T. Hardy, M. Williams, R. Ahmed a další

Ticho před bouří /USA/

4. 10. čtvrtek v 10:00, kinosál muzea, vstupné 40 Kč
Jak si naše Káča poradí s čertem? Jakou roli sehraje v našem příběhu Jirka, odhodlaný se postavit za
svoji Káču a jak to dopadne s vytouženou svatbou?
To se dozvíte v pohádce.

Divadelní představení

Parfém v podezření

7. 10. neděle v 19:00, kinosál muzea, vstupné
300 Kč, předprodej byl zahájen 3. 9.
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní
parfém. Hledá se vrah. Napínavá francouzská krimi
komedie.
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona
Postlerová, Vanda Károlyi/Jitka Smutná, Romana
Goščíková, Lukáš Malínek, Lukáš Burian

22. 10. pondělí v 19:00, vstupné 120 Kč, 145 min.,
nevhodné pro děti do 12 let, české titulky
Thriller plný zvratů a vášní s oscarovými herci.
Režie: Steven Knight
Hrají: M. McConaughey, A. Hathaway, D. Line,
D. Hounsou, J. Clarke a další

Hudba

Halloween

Divadelní představení pro děti

/USA/

24. 10. středa v 19:00, vstupné 120 Kč, 109 min.,
mládeži nepřístupný do 15 let, české titulky
Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi
poslední den vašeho života.
Režie: David Gordon Green
Hrají: J. Lee Curtis, J. Greer, W. Patton, N. Castle a další

Když draka bolí hlava /ČR/

27. 10. sobota v 16:00, vstupné 120 Kč
Jakou kouzelnou moc má dračí zub a hlavně proč
draka bolí hlava?
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Ch. Gottová, F. Blažek, K. Magálová, K. Brožová a další

Lubomír Brabec 65

11. 10. čtvrtek v 19:00, dvorana muzea, vstupné 100 Kč
Kytarový recitál Lubomíra Brabce v rámci turné
k jeho významnému životnímu jubileu.

Větrná pohádka

16. 10. čtvrtek v 10:00, kinosál muzea, vstupné 40 Kč
Podivín Větrovec cestuje po světě. Kam ho vítr zavane, tam o něm vypráví…
Komunikativní představení s písničkami a milým
humorem. Uvádí Teátr Pavla Šmída

Oslavy 100 vzniku republiky

28. 10., 14:00–17:00, muzeum a park za muzeem
Sázení lípy Svobody v parku za muzeem
Vernisáž výstavy • Koncert Josefa Klíče (violoncellista, koncertní mistr Národního divadla v Brně a moravskotřebovský rodák) • Petra Borovičková Trio
(swing, jazz, latin music, gypsy music, pop a další)
K dispozici bude punč a zákusky podle pravých prvorepublikových receptů. Více na www.ksmt.cz

Divadelní představení

Jedna a jedna jsou tři

31. 10. středa v 19:00, kinosál muzea, vstupné
100 Kč
Představení o láskách Antonína Dvořáka s živou
hudbou. Pro všechny, milovníky nejen činoherního
umění, ale také kouzla geniálních melodií velikána
České hudby Antonína Dvořáka slyšené bez reprodukce prostřednictvím houslové virtuosky Zuzany
Kožinové.
Hrají: Anna: Kateřina Seidlová, Josefina: Lucie Kožinová, Múza: Zuzana Kožinová (housle)
Hlas A. Dvořáka: Libor Hruška
Vypravěč: Alfred Strejček
Hudba: Antonín Dvořák

Připravujeme:

Vzpomínkový koncert na Rudolfa
Mánka
4. 11. v 18 hodin v obřadní síni radnice
Více na www.ksmt.cz

Koncert Louisianského hudebníka

Country-blues Jimmy Bozemana

7. 11. od 19 hodin, dvorana muzea, vstupné
150 Kč, předprodej zahajujeme 1. 10. v 16 hodin
Americký hudebník Jimmy Bozeman zve na večer
plný autentické country music, blues & hillbilly
v doprovodu top hráčů české countryové scény.
Písničkář Jimmy Bozeman je příkladem generace
nezávislých amerických hudebníků 70. let. Hlavní
síla jeho příběhů tkví v osobním prožitku a poznání.
Na cestě za hudbou procestoval spoustu míst z Louisiany do Texasu a přes Mexiko až do Prahy, kde
se nakonec usadil. Sestavu jeho doprovodné kapely
tvoří muzikanti s letitou hudební praxí, houslista Pepa Malina (Malina Brothers), kytarista Jakub Racek
(Plavci), kontrabasistka Svatka Hlávková (ex. Pavel
Bobek) a bubeník Tomáš Vokurka (ex. Věra Martinová). Jimmy Bozeman natočil již sedm alb. Nejnovější nese název Old, New and in Between a můžete
na něm slyšet jeho autentický folk-hillbilly, honky
tonk a country-blues.

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz, zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku

Stálé expozice

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

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

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Muzeum v říjnu

Do 12. října bude ve výstavní síni muzea otevřena výstava novoročenek ze sbírek členů Spolku
sběratelů a přátel Ex libris.
Dne 28. října proběhne vernisáž výstavy Moravská Třebová v roce 1918 jako součást oslav
100 let od vzniku Československa. Bližší informace na plakátech.
Robert Jordán

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

Galerie Františka Strážnického

Program Duku
Duku - říjen
5. 10. Morgan v akci - Dj Maty
6. 10. Retro večer - Dj Choruno
12. 10. Panák za dvacku - Dj J.M.X.
13. 10. Johnie Walker přichází - Dj T - Maxx
19. 10. N.V.Ú., ZÁVIŠ, WERGLŮV PJOS
A AFTER PARTY (PUNK ROCK &
PORNOFOLK TOUR)
20. 10. Captain Morgan Black Party - Dj Fuler
26. 10. Ledově namražený večer - Dj J.M.X.
27. 10. Oldies Party - Dj Maty

Buďte
vidět
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Výstava Ex libris v muzeu
Rok 1918 je nejen rokem vzniku Československé republiky, ale zároveň vzniku mnoha
spolků a společenství. Jedním z nich je Spolek
sběratelů a přátel EXlibris, jehož členem jsou
i občané Moravské Třebové a v rámci České
republiky patří k nejaktivnějším. Proto i k nám
do MT zavítala výstava Novoročenek a EX
libris ze sbírek členů SSPE, která představuje tvorbu našich předních umělců v oboru EX
LIBRIS – česky „ Z knih“ – dříve se využívalo jako značka do knížky - je to moje knížka dnes jsou to krásné obrázky, které si nechávají
sběratelé vytvořit od známých umělců a dále
Novoročenek – opět malá grafická dílka, která
si sběratelé posílají na začátku roku s přáním
všeho dobrého.
Vernisáž byla velmi zdařilá, přijel i předseda
spolku doc. Černoch (ten dokonce v MT jako
učitel vojenského gymnázia strávil několik
let). Nejenže výstavu zahájil, ale provedl nás
jednotlivými díly a seznámil s technikami. Příjemný večer doplnil svým hudebním vystoupením pan Machálek. Děkujeme Kulturním
službám Moravská Třebová (KSMT), že výstavu zabezpečily, a věříme, že i v budoucnu
budeme nadále spolupracovat. Zároveň bych

ráda všechny spoluobčany a nejen milovníky umění, pozvala na tuto výstavu (v muzeu
do 12. 10.).
Za členy Spolku sběratelů z MT Moravcová

PUNK ROCK & PRONOFOLK TOUR
N.V.Ú. & ZÁVIŠ
Letošní podzim startuje unikátní společné tour
kapely N.V.Ú. a písničkáře známého pod pseudonymem Záviš. Podzimní šňůra pod názvem
PUNK ROCK & PRONOFOLK TOUR pokračuje až do konce listopadu a v plánu je celkem
13 koncertních zastávek. Turné nevynechá ani
Moravskou Třebovou a to v termínu 19. října,
proto neváhejte a navštivte hudební klub Duku
Duku. Můžete se těšit i na speciálního hosta
v podobě moravskotřebovské kapely Werglův
Pjos.

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-mailovou adresu phorackova@mtrebova.cz.

Kapela N.V.Ú. na letošní tour zahraje mimo
klasických písní i některé skladby z připravované desky ZA VŠECHNO SE PLATÍ. V N.
V.Ú. působí také dva moravskotřebovští rodáci
Martin Sedlák a David Smetana. Mistr Záviš je
znojemský rodák i patriot, ale dlouho už cestovatel, který s kytarou přes rameno křižuje země
české i blízkou cizinu. Muzicíroval od dětských
let, vystřídal mnoho zaměstnání, s koncem devadesátých let se začal koncertování věnovat
naplno. Bývá občas vytrženě charakterizován
podle neakademického slovníku svých textů,
ale ten u něj není samoúčelnou snahou o humor
či strojené drsňáctví, nýbrž tvůrčím prostředkem, s nímž umí zacházet a pod jehož tenkou
slupkou nacházíme cit a obsah. Sám se občas
označuje za lidového umělce, ale nacházíme ho
kdesi na opačném pólu než duševní slepotou
živený lidový bulvár — ba tam, kde moudrost
a kulturní rozhled je podmínkou sine qua non.

Taneční odpoledne
Taneční spolek Linhartice Vás srdečně zve
na Taneční odpoledne, které se bude konat
v Kulturním domě Linhartice ve dnech 14. 10.
a 4. 11. od 15:00 do 19:00 hod.
Reprodukovaná hudba zazní
v rytmu standardních a latinskoamerických tanců.
Občerstvení: vlastní, nápoje a drobné pochutiny si
můžete zakoupit na místě.
Vstupné 50 Kč/os. Podrobnější informace: Radovan
Boček, tel. č. 777 555 903,
email: radovan.bocek@partners.cz aŽelmíra Bočková, tel.
č. 777 834 885, email: bockova.
zelmira@seznam.cz
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Knihovna

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
V sobotu 6. 10. a ve čtvrtek 11. 10. bude
knihovna z technických důvodů uzavřena
22. ročník Týdne knihoven 1.–7. 10.
1.–7. 10. Cizojazyčné knihy
Od 1. října se náš fond anglicky psané beletrie
rozroste o sto knížek. Přijďte si na dospělé oddělení vybrat z klasické literatury nebo i aktuální
beletrie.
5. 10. Lampiónový průvod – tradiční akce nejen pro děti. Vítáme malé účastníky průvodu
v kostýmech. Sraz u městského muzea v 18:00
hod. Na programu spolupracují Kulturní služby města M. Třebová, ochotnický soubor J. K.
Tyla, a členové Klubu českých turistů. Ukončení
v knihovně. Součástí akce je večerní půjčování
pro děti i dospělé od 18:30 do 20:00 hod.
1.–14. 10. Říjnová 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 září se poštěstilo M. Ži-

rovnické, které tímto gratulujeme.
Aktuální otázka zní: Na jaké téma je říjnová
výstava v dospělém oddělení?
Ze všech správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Odpověď nám sdělte do 14. 10.
Hraje se o jednu z těchto knih: Noc jako stvořená pro nevěru (Z. Frýbová), Maminčin mazánek
(S. Flint), Dotek zla (F. Niedl), Kronika o Velké
Moravě (L. E. Havlík), Omalovánky pro dospělé.
1.–31. 10. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v říjnu pomůžeme výstavkou
z těchto knih témat: kniha autora, který žil ve vašem kraji, kniha od více autorů, kniha o jídle.
1. 10.–31. 12. Výstava fotografií Pavla Zukala
Výstava fotografií moravskotřebovského autora
Pavla Zukala s tématem barokních soch v Moravské Třebové a okolí. Výstava je přístupná
v otvírací době knihovny.
Grenotéka
V loňském roce jsme u nás v knihovně vybudovali tzv. grenotéku = semínkovnu. Máte na zahra-

dě dobrou zeleninu, ovoce či květiny? Podělte se
o semínka, přineste je k nám na dospělé oddělení
a nabídněte je ostatním zahrádkářům. Za to si můžete vybrat semínka, co u nás nechali jiní pěstitelé.
Knihovna dětem
1. 10.–30. 11. Podzim
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Dětřichov
u Moravské Třebové. Výtvarná díla si můžete
prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–31. 10. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy
Devět plchů v pelechu. Čtení, hraní, kreslení
a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Tvořivé středy pro děti:
3. 10. Lampion
10. 10. Kočička
17. 10. Sovička
24. 10. Ježek
31. 10. Drak
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
Tvoření pro nejmenší
24. 10. Ježeček pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
Registrace pro děti do 6 let zdarma
Pozor, nově od října nabízíme registraci všem
dětem do 6 let včetně zdarma.

Výstava k 100 letům české Moravské Třebové měla úspěch
Připravila ji Komise památkové péče (KPP)
jako derniéru dlouhodobé fotosoutěže Moravská Třebová, jak ji neznáme (20. ročník). Výstava po loňské přehlídce pohlednic ukázala
nyní na snímcích dokumentárního či historického rázu města od roku 1918, čím a jak obyvatelé žili, jakými aktivitami naplňovali své

životy a dotvářeli tvářnost svého „genia loci“.
Umělecké snímky pak umocňovaly podmanivou krásu města a okolí. Na vernisáži byla přítomna 80 návštěvníků, za 10 dní trvání ji pak
zhlédlo 806 osob. “Ani jsem netušila, jakými
peripetiemi město prošlo, jak je vlastně krásné,“ zapsala jako hodnocení jedna z návštěv-

nic. Předseda KPP M. Kužílek k tomu doplnil:
„Soudím, že to byla zdařilá připomínka slavného výročí.“
M. Moravcová

Bhútán – perla
v srdci Himaláje
V úterý 2. října se od 17:00 hodin
ve sklepení pivnice U Zámku koná přednáška Třebováka a cestovatele Milana Blahy. Těšit se můžete na fotografie z Bhútánu a pokračující volnou besedu o cestách
do východní Asie.

Žijeme s vodou – Všechno má svá pravidla
Často si ani neuvědomujeme, jak významně se
na plynulosti a hospodárnosti provozu kanalizace podílíme my všichni. Skutečnost, že kanalizace slouží pro odvádění odpadních vod, nikoliv
pro likvidaci odpadů, ať už pevných nebo tekutých, si obvykle připomínáme pouze v předvánočním období v souvislosti se zvýšenou spotřebou tuků a olejů. Pravidla pro užívání stokové
sítě bychom však měli zahrnout do běžného života stejným způsobem, jako se nám daří v ob-

lasti nakládání s odpady. Nejen tuky, ale i různé
hygienické potřeby, které místo v odpadu končí
v kanalizaci, mohou v konečném důsledku způsobit nemalé problémy na stokové síti. Nápravná
opatření, která musí být následně realizována,
zcela zbytečně odčerpávají finanční prostředky
určené na provoz kanalizace. Nejsou to však jen
předměty denní spotřeby, které nepatří do kanalizace. Výčet látek a materiálů, jejichž přítomnost
je v odpadních vodách nežádoucí, příp. zakázá-

na, je součástí Kanalizačního řádu města. S tímto dokumentem, který je závazný pro všechny,
kdo jsou připojeni na veřejnou kanalizaci, se
můžete seznámit na stránkách www.vhos.cz. Pokud máte doma dítě školou povinné, můžete si
to zjednodušit a nechat se poučit přímo od něj.
Díky vzdělávacímu programu DOODPADU,
který naše společnost na školách interaktivní formou prezentuje, jsou tyto znalosti samozřejmostí
i pro malé děti.
B. Kolaříková, VHOS, a. s.

Školy
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Starosta navštívil školy a přivítal prvňáčky
Dne 3. září byl zahájen nový školní rok
a do třídních lavic
usedlo také 111 žáků
prvních tříd. Jejich výjimečný den jim zpestřil starosta města, který jim osobně popřál
úspěchy do dalšího
studia a předal drobné
dárky. Vítání prvňáčků je tradiční událostí,
kterou zástupci města
navštěvují již několik
let. „Je to pro mě milá
povinnost, na kterou

ZŠ Kostelní náměstí
Přivítání prvňáčků

V pondělí 3. září začal nový školní rok. Pro
23 prvňáčků měl slavnostnější atmosféru. Děti
šly poprvé do školy. Přišly v doprovodu svých
rodičů, některé i s aktovkami, ale hlavně plny
očekávání, co jim přinese první školní den. Musím říci, že děti vše zvládly na jedničku. Prvňáčci
se nám představili a dokázali pohotově odpovědět na otázku, která jim byla položena. Předvedli
nám také, že jsou velmi dobře připraveni z mateřských škol, protože bez problémů poznávali písmena i číslice. Nakonec jsme si společně
zatancovali. Děkujeme starostovi města Miloši
Izákovi a Miroslavu Muselíkovi za povzbudivá
slova a dárky, které dětem přinesli. Přeji všem
prvňáčkům příjemně prožité chvíle ve školních
lavicích a rodičům hodně radosti z jejich dětí.
Těším se na vzájemnou spolupráci.
Zdeňka Hošková, třídní učitelka

Republikové finále OVOV 2018

Ve dnech 5.–7. 9. se v Brně uskutečnilo Republikové finále OVOV. Své tři zástupce měla i ZŠ
Kostelní náměstí. Počasí bylo pro sport ideální
a děti si závody velice užily. A nejen závody.
Obrovskou motivací bylo setkání s úspěšnými olympioniky dob minulých i současných.
Velikou radost dětem přineslo setkání s oštěpařem Petrem Frydrychem, výškařkou Míšou
Hrubou a desetibojařem Janem Doležalem.
V rámci doprovodného programu si děti mohly

vyzkoušet různé paralympijské disciplíny. Naši
sportovci se v konkurenci dětí z celé republiky
se neztratili. Všichni tři reprezentanti závodili v kategorii ročník narození 2008. Jindřich
Vyroubal se umístil na skvělém druhém místě,
Adam Svozil skončil čtvrtý a Natálie Musilová byla dvanáctá. Vydali ze sebe vše, ve většině disciplín si vysportovali osobní rekordy.
V minulém školním roce jsme děti soustavně
připravovali v kroužku OVOV. Je vidět, že se
příprava, píle a vynaložená námaha velmi vyplatila. Všem velice děkuji za reprezentaci naší
školy.
V. Machačová

Diskuze žáků s příslušníkem
Policie ČR

Komunikační technologie se staly nedílnou součástí života našich dětí. Jako všechno v životě
se ale dají i ony zneužít. Stále častěji se v dnešní době mluví o kyberšikaně, kybergroomingu,
sextingu, webcam trollingu, a přesto počet obětí tohoto počítačového násilí mezi dětmi narůstá. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat
ve čtvrtek 6. září v naší škole pro žáky pátých až
devátých tříd besedu na téma bezpečného chování na internetu. Zasvěceným průvodcem jim
byl Ondřej Zeman, díky němuž snad mnozí pochopili, že o výše zmíněném závadném chování
se nepíše pouze v novinách nebo na sociálních
sítích, ale že se opravdu v reálném životě děje.
Eva Pallová

se každý rok těším. V ZŠ Palackého jsme viděli
71 žáků, v ZŠ Kostelní náměstí 24 žáků a v ZŠ
ČSA 16 žáků. Zde jsme navštívili i sedm žáků
v přípravné třídě, kde se děti připravují na budoucí studium. S radostí zde mohu pozorovat,
jak se školy neustále mění k lepšímu,“ uvedl
starosta Miloš Izák. Letos jej při návštěvě škol
doprovázel také Miroslav Muselík, který byl
zvolen jako nejoblíbenější učitel ve městě v anketě Moravskotřebovský Ámos 2018.
Václav Dokoupil, mluvčí města

ZŠ Palackého
Slavnostní přivítání prvňáčků

Nejen v naší škole bylo 3. září prvním
školním dnem školního roku 2018/2019.
Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků proběhlo
v jednotlivých třídách. Stále prázdninové počasí neubíralo na vážnosti a radostných chvílích tohoto dne. Na prvňáčky
čekaly krásně vyzdobené třídy a mile
naladěné paní učitelky. Nové školáky
přišli slavnostně uvítat také ředitel školy Petr Vágner, starosta města Miloš
Izák a člen zastupitelstva města Miroslav Muselík. Ti dětem přinesli a předali
drobné dárky. Kromě nich děti dostaly
od Pardubického kraje batůžky pro prvňáky naplněné mnoha překvapeními
a pomůcky, které jim připravily jejich
paní učitelky. Všechny dárky dětem určitě udělaly radost a zpříjemnily jim jejich vstup do další životní etapy.
Všem našim prvňáčkům přejeme, aby
do školy chodili rádi a s chutí, aby s radostí objevovali nové a zajímavé věci,
našli ve škole spoustu dobrých kamarádů a kamarádek a spolu s nimi a se
svými učiteli ve škole prožívali mnoho
hezkých chvil. Rodičům a všem, kteří
budou prvňáčkům v jejich prvním školním roce pomáhat, přejeme hodně trpělivosti, síly a odvahy doprovázet své děti
během prvního školního roku.
Učitelky 1. tříd ZŠ Palackého

Umělecké dílny

Ve čtvrtek 13. 9. žáci 2. a 3. tříd navštívili základní uměleckou školu, kam
byli pozváni vyučujícími ZUŠ. Ti si pro
naše děti připravili krátké ukázky z jednotlivých oborů. Celá akce však byla
organizována jinak než v letech minulých, žáci tuto změnu hodnotili kladně.
Mohli si tu vybarvit tučňáky, naučili se písničku s pohybovým doprovodem, který zkoušeli i vyučující a snad
největším zážitkem bylo hraní na bicí,
klávesy a klavír. Hudební nástroje kromě dětí jsme vyzkoušeli i my, učitelé.
Z dětí čišel zájem a radost ze hry. Tímto
bychom chtěli všem vyučujícím poděkovat za jejich přípravu pro nás velmi
příjemně stráveného času, který byl
protkán nevšedními zážitky.
Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého

strana 12 / říjen 2018

Prázdniny na křižovatce

Pohybové studio Háčko ve spolupráci
s Kulturními službami města Moravská
Třebová pořádá

18. 10. v 18:00
ve dvoraně muzea
Moravská Třebová

La noche
FLAMENCA

taneční vystoupení skupiny Alegria
Vstup: zdarma
Více info na: 725 222 159,
www.pshacko.webmium.com

Espiral má mistra a vicemistra Evropy
Neuvěřitelné se stalo skutečností. Tak malá
skupina jako je Espiral, z tak malého městečka
jako je Moravská Třebová, se dokázala probojovat z kvalifikačních kol, přes Mistrovství ČR,
až na Mistrovství Evropy do lázeňského města
Sokobanja v Srbsku. Je to právě tím, že holky
na sobě tvrdě pracují a trenérky mají dostatek
času na to se individuálně věnovat každému členu skupiny. Jako jediná skupina jsme získali nominaci na Mistrovství Evropy, kde jsme dosáhli
úžasných umístění a příčky nejvyšší, titul mistra
Evropy. Postarala se o něj Veronika Kynclová
v kategorii seniorek, kde dokázala porazit osm
svých starších soupeřek. Titul vicemistra Evropy

Různé
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vybojovala Eliška Peňáková (v kategorii kadetek), kde bojovalo patnáct dalších děvčat z celé
Evropy. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Veronice Kynclové, Elišce Peňákové, Karin Kolářové a Ivaně Greplové za naprosto úžasnou reprezentaci Moravské Třebové a ČR. Poděkování
patří hlavně holkám, trenérkám a také rodičům.
Tímto skvělým úspěchem to ale pro Espiral nekončí. Naopak, naše cíle se posunuly opět o něco
výš a doufáme, že se příští rok Mistrovství Evropy zúčastníme ve větším počtu. Espiralky už
začaly s tréninkem nových choreografií pro následující rok a celý náš tým mezi sebe rád přivítá další nové ambiciózní členky, které by chtěly
dosáhnout podobných úspěchů.
Jitka a Andrea Štolovy

Letní prázdniny jsou pro děti časem odpočinku,
pro zaměstnance pak časem oprav a následně
velkého úklidu. O loňských prázdninách prošlo
opravami třetí podlaží. Letos se na naší škole
vystřídalo několik firem. Mohlo tak být vylepšeno celé druhé podlaží, tedy prostory prvního
stupně, jazykové učebny, kanceláře, ředitelny
a sborovny. V celém patře byla vyměněna okna
a stará, moderní technice nevyhovující, elektroinstalace. Na chodbě a schodišti bylo odstraněno obložení zdí, které už také nevyhovovalo
moderním trendům. Následně byly všechny prostory vymalovány. Nádherná je hlavně barevná
chodba a schodiště, které dokreslila paní učitelka Mlejnková. Děti si v průběhu školního roku
tyto prostory vyzdobí svými pracemi. I dospělí
se dočkali zvelebení a zmodernizování místností, kde tráví mnoho času. V kanceláři i sborovně
voní novotou nábytek i koberec. Děkujeme tímto
našemu zřizovateli, tedy městu Moravská Třebová, za finance i přízeň. Jsme rádi, že se budova
školy stále vylepšuje.
Eva Izáková

Začátek sezóny u Střípků
Mažoretková a twirlingová skupina Střípky začala novou sezónu celodenním soustředěním
s několikanásobnou mistryní České republiky
v sólových twirlingových disciplínách X-strut
a taneční sólo Tinou Kolomou. Ta děvčata naučila správnému držení těla při práci s hůlkou
a zkontrolovala bezchybnost prováděných prvků
a gymnastických cviků. Děkujeme této úspěšné
twirlerce za cenné rady a těšíme se na další spolupráci. Střípky byly osloveny hnutím Ano, aby
zpestřily jejich akci pro děti Rozloučení s létem.
Pro nepřízeň počasí se tato akce odložila. Krásné počasí nám naopak přálo 8. 9., kde Střípky

Přehlídka středních
škol Svitavy 2018
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách, pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy a vybraných středních škol z jiných regionů
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách
Přehlídku středních škol 2018. Přehlídka SŠ se
koná ve čtvrtek 18. října pro veřejnost v době
od 9:00 do 17:00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika). Srdečně
zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky,
výchovné poradce a všechny, kteří chtějí získat
přehled o nabídce vzdělávání v našem regionu.
Barbora Kabátová, ÚP ČR,
Kontaktní pracoviště Svitavy

měly tu čest vystupovat na hřišti Slovanu, kde se
konalo fotbalové utkání. Snad i vystoupení našich děvčat přineslo štěstí domácímu týmu k výhře 2:1. S nadšením jsme přivítali nové členky
a přejeme jim spoustu krásných zážitků v našem
kolektivu. Pro ostatní, stále váhající, nabízíme
otevřené dveře kdykoliv v čase tréninku: Střípky
4 (4–6 let) v úterý od 16 do17:30 hod., Střípky 3
(7–10 let) v pátek od 15:30 do 17 hod., Střípky
2 (10–13 let) v pondělí od 16 do18 hod., Střípky
1 (14 a více) v pátek od 17 do 19 hod. Moc se
na vás těšíme.
Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
4. 10. Minifotbal III. a IV. kategorie - obvodní
kolo od 9:00 hod. na hřišti TJ Slovan
9. 10. Šachový turnaj – přebor žáků základních škol Moravskotřebovska a Jevíčska
od 8:00 hod. v muzeu. Jedná se o postupovou
soutěž žáků základních škol ve dvou věkových
kategoriích, a to 1.–5. třída ZŠ a 6.–9. třída ZŠ
a příslušné ročníky gymnázia. Přihlášky zasílejte
emailem na z.sojma@mtr.cz nejpozději do 2. 10.
Propozice zaslány do škol.
15.–19. 10. Den stromů pro 1. st. ZŠ. Výlet
podzimní přírodou plný zajímavých a naučných
úkolů, poznávání stromů, keřů, rostlin a náznaků přicházející zimy. Propozice zaslány do škol.
Bližší informace také na webu DDM. Účast nutná nahlásit v DDM.
29.–30. 10. Podzimní prázdniny na Majáku,
denně 8:00–16:00 hod. v DDM. Pro děti 1.–5.
tříd ZŠ. Pondělí: Výlet do České Třebové. Úte-

rý: Dýňování, halloween a dušičky Kapacita
15 dětí/den. Cena 180 Kč/den. Děti můžete přihlásit na jeden nebo oba dny. Přihlášky telefonicky v DDM do 23. 10., tel. 461 316 786, Z. Tauerová. Leták s bližšími informacemi a přihláška
ke stažení na webu DDM www.ddm-mt.cz. Akce
ve spolupráci se Zdravým městem v MT.
Využijte nabídky zájmových kroužků na školní rok 2018/2019
Taneční: Street dance
Sportovní: atletika, badminton, drumming, florbal, hooping, jumping, kopaná, mažoretky, smíšený volejbal, squash, tenis, stolní tenis, střelecký, šachy, tang-soo-do (karate), thaibox
Výtvarné a rukodělné: keramické kroužky, kouzelná výtvarná dílna, piráti, praktická dívka, stonožka, šikulové, šití
Hudební: doprovodná akordová kytara, praktická

Okénko ZUŠ

V závěru loňského školního roku získala naše
žákyně sólového zpěvu Vanesa Soares pod vedením učitelky Ivy Klíčové stipendium v projektu MenART. Stipendijní program, podporovaný
Nadačním fondem Magdaleny Kožené v rámci ZUŠ Open, se skládá ze čtyř setkání v roce
a první z nich se uskutečnilo v závěru srpna
v Kroměříži. Jedinečnost projektu spočívá v zapojení samotných pedagogů. Žákyni i pedagožce
blahopřejeme k výjimečnému úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy a našeho města v tak
prestižním projektu, kterým je právě MenART.
Základní umělecká škola Moravská Třebová pro
Vás i v letošním školním roce připravila pestrý program. V průběhu každého měsíce školního roku se můžete těšit na oblíbené Podvečery
s múzami. Stěžejními akcemi budou Vánoční
večery v závěru kalendářního roku. V lednu nás
čeká Ročníková výstava výtvarného oboru. Měsíc duben bude věnován převážně našim absolventům, a to v podobě Absolventských vystoupení. V závěru školního roku proběhne Vernisáž

a Výstava výtvarného světa na zámku, třídní
koncerty jednotlivých pedagogů, Vystoupení tanečního oboru, Slavnostní vyřazení absolventů
a Výstava absolventů výtvarného oboru. Nejrozsáhlejší akcí roku budou již tradičně Moravskotřebovské arkády. Podrobněji Vás o všech akcích
budeme informovat s předstihem.
V druhém zářijovém týdnu proběhly Umělecké
dílny ZUŠ, které pedagogové školy každoročně
připravují pro žáky mateřských škol a základních škol. Klasické pojetí v podobě představení
jednotlivých oborů naší školy bylo letos vystřídáno jejich propojením. Žáci si tak mohli zároveň nejen zazpívat, ale i zatančit, doprovodit se
na různé hudební nástroje nebo namalovat obrázek.
Rozvrhy kolektivní interpretace v letošním
školním roce budou probíhat v časech: Zpívánky: pondělí: 17:05–18:40 hod., Hobby Band:
středa: 16:30–18:00 hod., Sborový zpěv: středa: 16:30 –18:00 hod. a Jejda Band: čtvrtek:
15:45–17:20 hod.
ZUŠ Moravská Třebová

Ochotnické divadlo Boskovice uvádí
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kytara pro začátečníky, pokročilé i pro dospělé
Jazykové: angličtina, němčina
Ostatní: Agility – pes, můj kamarád, deskové
a společenské hry, kroužek plastikových modelářů, kuchtíci – cukráři, moderátor – komentátor,
větrník – pohyb a turistika, kadeřnice
Seznam všech kroužků naleznete také na webových stránkách www.ddm-mt.cz. Do zájmových
kroužků se přihlašujte elektronicky na www.
ddm-mt.cz, ve výjimečných případech je možné
přihlášení osobně v DDM (pondělí, úterý a středa od 8:00 do 15:30 hod.). Další informace také
na tel. číslech DDM: 461 316 786, 731 151 790,
731 142 353.
Připravujeme:
4. 11. Den leváků na ledě – ve spolupráci s technickými službami. Sportovní i rukodělná stanoviště pro děti i dospělé. Přijďte se bavit společně s dětmi a vyzkoušejte, jak se žije levákům ve
světě praváků a opačně. Těšíme se na vás v neděli od 13:00 do 15:00 hodin na kluzišti TJ Slovan. Vstupné dobrovolné

Říjnové výstavy
ovoce a zeleniny

ZO ČZS Koclířov ve spolupráci s Obcí Koclířov a ÚS ČZS Svitavy Vás zvou na Okresní výstavu ovoce a zeleniny, která se koná
v sále Kulturního domu v Koclířově v sobotu 6. října od 9:00 do 18:00 hodin a v neděli 7. října od 9:00 do 17:00 hodin. Příjem
vzorků je ve čtvrtek 4. října do 18:00 hodin.
V 1. poschodí se uskuteční výtvarná dílna
a výstava výrobků dětí z keramického kroužku. Vstupné dobrovolné.
ČSZ ZO v Moravské Třebové ve spolupráci se Základní uměleckou školou Mor. Třebová, městem Moravská Třebová – komisí
Zdravé město a za podpory Krajského úřadu
Pardubického kraje Vás zve na Oblastní výstavu ovoce a zeleniny regionu Moravskotřebovska a Jevíčska s vyhodnocením soutěže s názvem Rozkvetlé město, která se koná
ve dnech 13. a 14. října od 9:00 do 17:00 hodin a v pondělí 15. října od 8:00 do 12:00 hodin v sále ZUŠ na zámku v Moravské Třebové. Příjem vzorků 12. října od 14:00 do 18:00
hodin (po 5 ks). Prodej keramiky Charity
Moravská Třebová. Vstupné dobrovolné.

V R A ŽDA SEXEM
Sobota 20. 10. v 15:00 hod. Kulturní dům v Boršově

Nominujte osobnosti města na vyznamenání Pardubického kraje
Do 30. listopadu máte možnost nominovat významné osobnosti, které si podle vás zasluhují
zisk nejvyššího vyznamenání Pardubického kraje: Cenu za zásluhy o Pardubický kraj nebo Cenu
Michala Rabase za záchranu.
Cena za Zásluhy o Pardubický kraj je určena osobnostem, kolektivům nebo organizacím
za mimořádnou činnost pro rozvoj kraje a za
zásluhy o kraj. V předcházejících ročnících si ji
odnesli například dobrovolníci starající se o pev-

nostní objekty na Králicku, významný český sochař Olbram Zoubek, nebo cyklista a olympijský
vítěz Jaroslav Kulhavý.
Cena Michala Rabase za záchranu je udělována
za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy v oblasti záchrany života, zdraví nebo jiných významných hodnot. V minulosti si cenu odnesli
například studenti, kteří zachránili život člověku
s epileptickým záchvatem a starali se o něj až
do příjezdu záchranářů, nebo moravskotřebov-

ský lékař Jiří Pol, jehož téměř čtyřicetiletá práce v oboru je pacienty oceňována také díky jeho
obětavému a lidskému přístupu.
Postup pro nominaci je následující
1. Vyplňte formulář na adrese: www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje.
2. Formulář vytiskněte a podepište.
3. Zašlete jej poštou, nebo odevzdejte osobně na
podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje.
Zuzana Nováková, kancelář hejtmana
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Charita Moravská Třebová informuje
Charita Moravská Třebová vás
srdečně zve na Zahradní slavnost a Den otevřených dveří, který je pořádaný k oslavám
Dnů Charity a uskuteční se v úterý
2. října v areálu ve Svitavské ulici v Moravské Třebové. Od 10:00
bude připraven bohatý doprovodný
program a jako červená nit se celým dnem potáhne oslava 5. výročí
vzniku našeho Centra pěstounské
péče Cesta. Akce je určena široké veřejnosti. Celým programem
bude provázet hudební skupina
Domino, vystoupí klienti našich
služeb, mažoretky Střípky i taneční skupina Elements. Nebude chybět jízda na koních, skákací hrad,
malovaní na obličej, soutěže pro
děti, bohaté občerstvení, tradiční
guláš a další. Pro bližší informace o programu
sledujte naše internetové stránky.
Setkání seniorů se uskuteční 1. 10. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 10. 10. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora
sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na T:
603 750 838.
Představujeme Vám službu: Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek provozuje Charita Moravská Třebová
od roku 2008. Pomůcky zapůjčujeme lidem
po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným do doby, než jim vznikne nárok
na pořízení pomůcky u zdravotní pojišťovny,
nebo dokud se nezlepší jejich zdravotní stav.
K zapůjčení nabízíme pomůcky k usnadnění pohybu (berle, hole, chodítka, invalidní vozíky),
pomůcky k zajištění osobní hygieny (toaletní
křesla, nástavce na WC, sedátka do vany, židle
do sprchy), pomůcky k usnadnění pobytu na lůžku (elektrická polohovací lůžka včetně postranic, matrace a hrazdy, dále stolky k lůžku, aktiv-

ní antidekubitní matrace, polohovací pomůcky),
nově máme k zapůjčení i hydraulický zvedák.
Seznam pomůcek s ceníkem je zveřejněn na
webových stránkách Charity MT. Usnadněte si

péči o Vaše blízké a přijďte si zapůjčit potřebné
pomůcky do budovy Charity v ulici Svitavská 44
v provozní době po, st, čt od 12:00 do 14:00. Poradíme Vám s výběrem vhodné pomůcky a seznámíme Vás s její obsluhou. Kontakt: Renata
Husáková, T: 733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtrebova.charita.cz
Dále nabízíme tyto služby:
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.charita.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
SAS: 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 koordinátora: E: humanitarka@mtrebova.charita.cz,
T: 731 608 323.

Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
pondělí: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení, ženy
úterý:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
Zveme vás na tradiční Burzu dětského oblečení
a ostatního zboží.
Příjem zboží: středa 10. 10. až pátek 12. 10.
(středa 8–18 hod., čtvrtek + pátek 8–15 hod.).
Prodej zboží: sobota 13. 10. od 9 do 16 hod., dále

pondělí a úterý od 8:30 do 12:00 hod. a odpoledne od 13:00 do 17:30 hod.
Výplata a vrácení zboží: čtvrtek 18. 10. od 8 hod.
do 17 hod.
Bližší informace naleznete na letáčcích, webových stránkách a na Facebooku.
Znovu otevíráme Klub tvořilek pro šikovné
i méně šikovné ženy pod vedením Pavly Endlové. První informační schůzka bude ve čtvrtek
4. října v 17 hodin v prostorách CPR Sluníčka.

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová
Komenského 371/46 (za městskou policií), tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska,
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se
bude konat ve čtvrtek 25. 10. od 9:00 do 17:00 hod.

v prostorách Nízkoprahového klubu Díra, na adrese
Komenského 46 (za městskou policií).

Dobrovolnické centrum: Nabízí 3 akreditované dobrovolnické programy: Lebeda, Déčko,
Kamarád. Chcete se stát dobrovolníkem nebo
potřebujete s něčím pomoci, co může vyřešit
dobrovolník? Pak se obraťte na naši
koordinátorku: E: bozena.splichalova@
mtrebova.charita.cz, T: 731 608 323.
Za vykonání dobrovolnické služby vystavíme dobrovolníkům Osvědčení,
nabídneme supervizi, školení, pojištění
a podporu.
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete 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

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 klášterní
kostel

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.ondrejmucha.cz. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
Anna Muchová

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

Zkrácené usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová ze dne 3. 9. 2018
Kompletní podoba usnesení je dostupná na webových stránkách města v sekci Radnice/Zastupitelstvo města/usnesení zastupitelstva.
Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva.html

Zastupitelstvo města schvaluje:

859/Z/030918: Strategický plán rozvoje města
Moravská Třebová dle předloženého návrhu
Z: Miroslav Netolický
860/Z/030918: v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od Komerční banky do výše
31.000.000 Kč na financování investiční akci
Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové se splatností do 10 let, bez zajištění, s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu
splácení ve výši 1,91 % p.a. (v souladu s předloženým návrhem – variantou 1)
Z: Dana Buriánková
861/Z/030918: souhrnnou rozpočtovou úpravu
č. 4/2018 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2018
Z: Dana Buriánková
862/Z/030918: rozpočtové opatření č. 5/2018
rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu
s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro
poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová
Z: Dana Buriánková
863/Z/030918: uzavření veřejnoprávních smluv
s příjemci dotací z rozpočtu města dle vnitřního předpisu č. 6/2015
Z: Dana Buriánková
864/Z/030918: rozpočtové opatření č. 6/2018
Z: Dana Buriánková
865/Z/030918: uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Z: Dana Buriánková
866/Z/030918: rozpočtové opatření č. 7/2018
rozpočtu města
Z: Dana Buriánková
867/Z/030918: poskytnutí stipendia na základě
vnitřního předpisu 2/2017, Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol
v České republice
Z: Dana Buriánková
868/Z/030918: uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí stipendia v souladu s předloženým návrhem
Z: Dana Buriánková
869/Z/030918: uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace č. OF 0010/2018 se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska
Z: Dana Buriánková
870/Z/030918: vklad majetku města do svazku
obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Z: Dana Buriánková
871/Z/030918: uzavření darovací smlouvy
s firmou Amper Savings, jejímž předmětem je poskytnutí nepeněžního daru městu
za účelem zkvalitnění prostředí popř. oprav
technických zařízení Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy,
Základní školy Kostelní nám. 21, okres Svitavy, a Základní umělecké školy Moravská

Třebová, v souladu s předloženým návrhem
Z: Dana Buriánková
872/Z/030918: pořádání veřejné 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
873/Z/030918: dofinancování obnovy sochy
Plačící Anny a úpravy okolního veřejného prostranství na Křížovém vrchu z rozpočtu města
v roce 2020
Z: Dana Buriánková
874/Z/030918: měsíční odměnu společnosti
Technické služby Moravská Třebová za správu jednotek, dle předloženého návrhu (příloha
č. 2 návrhu dodatku č. 2 k mandátním smlouvám)
Z: Viera Mazalová
T: 30.09.2018
875/Z/030918: uzavření dodatku č. 2 k mandátním smlouvám ze dne 20.12.2007, ve znění dalších dodatků, se společností Technické
služby Moravská Třebová ve věci zajištění
správy, provozu, údržby a opravy městských
nemovitostí, dle předloženého návrhu
Z: Viera Mazalová
876/Z/030918: obecně závaznou vyhlášku
města Moravská Třebová č. 2/2018, kterou se
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
o nočním klidu, podle předloženého návrhu
Z: Jana Zemánková T: 15.09.2018
877/Z/030918: obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Moravská Třebová, podle předloženého návrhu
Z: Jana Zemánková
T: 15.09.2018
878/Z/030918: předložený Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb města Moravská
Třebová na období 2019-2021.
Z: Pavel Brettschneider
879/Z/030918: prodej pozemku parc. č.
2711/127
Z: Viera Mazalová
880/Z/030918: uzavření Smlouvy ve věci prodeje pozemku parc. č. 2711/142 a parc. č.
2711/145 dle předloženého návrhu
Z: Viera Mazalová
881/Z/030918: směnu pozemku parc. č.
2089/68 a parc. č. 2089/67, které vznikly dle
nového geometrického plánu za pozemek
parc. č. 2093/3 a parc. č. 2088/49, které vznikly dle nového geometrického plánu
Z: Viera Mazalová
882/Z/030918: směnu pozemku parc. č. 3328/2,
který vznikl geometrickým plánem za pozemek parc. č. 3331 a parc. č. 3332 ve vlastnictví Biskupství brněnského vše v obci a katastrálním území Linhartice
Z: Viera Mazalová

Zastupitelstvo města neschvaluje:

883/Z/030918: poskytnutí dotace obci Třeština
Pochody hladu a smrti
Z: Dana Buriánková

Zastupitelstvo města souhlasí:

884/Z/030918: se spolufinancováním akce Zahájení turistické sezóny v Pardubickém kraji
v roce 2019, konané dne 23.03.2019, v předpokládané výši cca 70.000 Kč
Z: Dana Buriánková

Zastupitelstvo města uděluje:

885/Z/030918: výjimku z vnitřního předpisu
č. 2/2017, Program pro poskytování stipendií
studentům vysokých škol v České republice
z rozpočtu města Moravská Třebová, týkající
se článku 2) odst. 1) písm. b) - stanoveného
průměru maturitní zkoušky pro žádost podanou v roce 2018
Z: Dana Buriánková

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

886/Z/030918: předloženou informaci o plnění
usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová
887/Z/030918: předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne
22.08.2018 včetně doporučení - viz přílohy 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7
888/Z/030918: předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne
27.08.2018
889/Z/030918: bere na vědomí předložený rozbor hospodaření města k 30.06.2018
890/Z/030918: zapojení města do organizace
a spolufinancování akce Zahájení turistické
sezóny v Pardubickém kraji v roce 2019
891/Z/030918: předloženou zprávu ze zahraniční pracovní cesty na exkurzi do Kodaně
a Hamburku za příklady dobré praxe v oblasti hospodaření s dešťovou vodou konané ve
dnech 28. 5. až 1. 6. 2018
Z: Pavel Báča

Zastupitelstvo města pověřuje:

892/Z/030918: starostu města jednáním jménem města ve věci veřejné sbírky na obnovu
sochy Plačící Anny a úpravu okolního veřejného prostranství na Křížovém vrchu
Z: Dana Buriánková

Zastupitelstvo města ukládá:

893/Z/030918: radě města zabývat se předloženým doporučením finančního výboru zastupitelstva města ve věci poskytnutí dotací dle
vnitřního předpisu 6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská
Třebová - 2. kolo (žádosti do 20.000 Kč)
Z: Dana Buriánková

Zastupitelstvo města volí:

894/Z/030918: návrhovou komisi ve složení:
- Libor Truhlář
- Josef Odehnal
- Ing. Pavel Charvát
895/Z/030918: ověřovatele zápisu:
- Milada Horáková
- Miroslav Jurenka
V Moravské Třebové 03.09.2018
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města
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Jízdní řád MHD

685091 MHD Moravská Třebová:

železniční st. – nemocnice – Lidl – U Komína – železniční st.
Platí od 1. 10. 2018 do 8. 12. 2018

Přepravu zajišťuje: Jaroslav Hnát, č.p. 444, 569 07 Radiměř, tel. 603 526 305, www.hnat.cz, hnat.bus@iol.cz
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jede v pracovních dnech

0 P880 1 od Moravská Třebová,,žel.st. ............ př
Moravská Třebová,,Lanškrounská
1 P880 2
1 P880 3
Moravská Třebová,,Kubík.............
2 P880 4
Moravská Třebová,,nem. ..............
Moravská Třebová,,U Komína ......
P880 5
Moravská Třebová,,nem. ..............
P880 6
Moravská Třebová,,Brněnská.......
P880 7
Moravská Třebová,,Lidl ................
P880 8
Moravská Třebová,,Na Písku .......
P880 9
Moravská Třebová,,Mánesova .....
P880 10
Moravská Třebová,,nem. ..............
P880 11
3 P880 12
Moravská Třebová,,U Komína ......
3 P880 13
Moravská Třebová,,nem. ..............
4 P880 14
Moravská Třebová,,Kubík.............
5 P880 15
Moravská Třebová,,Lanškrounská
6 P880 16 př Moravská Třebová,,žel.st. ............ od

0 P880 1 od Moravská Třebová,,žel.st. ............ př
Moravská Třebová,,Lanškrounská
1 P880 2
Moravská Třebová,,Kubík.............
1 P880 3
2 P880 4
Moravská Třebová,,nem. ..............
Moravská Třebová,,U Komína ......
P880 5
Moravská Třebová,,nem. ..............
P880 6
Moravská Třebová,,Brněnská.......
P880 7
Moravská Třebová,,Lidl ................
P880 8
Moravská Třebová,,Na Písku .......
P880 9
Moravská Třebová,,Mánesova .....
P880 10
Moravská Třebová,,nem. ..............
P880 11
3 P880 12
Moravská Třebová,,U Komína ......
3 P880 13
Moravská Třebová,,nem. ..............
4 P880 14
Moravská Třebová,,Kubík.............
5 P880 15
Moravská Třebová,,Lanškrounská
6 P880 16 př Moravská Třebová,,žel.st. ............ od
spoj jede po jiné trase

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními podmínkami IREDO.
Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
IDOS © CHAPS spol. s r.o., 3.0.6718.16619 20. 9. 2018

Sport
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VII. část – Nejlepší sportovci v historii města
Stoletá tradice sportu ve městě zákonitě přinesla
řádu úspěchů místním sportovcům. Pomineme-li předválečná jména, už v 50 letech
minulého století se objevovali mistři
sportu, v 70. letech minulého století
počítalo město 5 mistrů sportu (letecká akrobacie, parašutismus, motocross, box), i později se objevovali
úspěšní šampioni ve sportech, které
nalezly ve městě podmínky a odezvu
(J. Schneeweis - ZMS 1988). Vrcholem je historicky první účast L.
Königa na LOH 2016. Pomineme-li
plejádu organizátorů sportu, s rozvojem podmínek se objevily úspěchy
dalších sportů, včetně mnohých tzv.
minoritních (korfbal, futsal, šachy,
kin-ball apod.).
Turisté: Jan Schneeweiss
Motoristé: Miroslav Halm
Lyžaři: Daniel Mačát, Michal Mačát
(MSJ) ad. – později Kolouch, Abrahamová, Mačát Václav jr.
Fotbalisté: Kudyn Miloš, Soldán Libor, Aberle Martin, Abraham Martin
Horolezectví: Langr Roman
Hokej: Kostka Zdeněk, Pavliš Bohumil, Langhamer Marek
Cyklistika: Orálek Dušan (dráhová
cyklistika), Štěpař Petr (duatlon),

Doležel Josef, Rotterová Aneta, König Leopold,
Hájková Markéta ad.

Odkaz
fotbalové ikony

Seniorský tenis v Moravské Třebové
V červencovém vydání zpravodaje byla zhodnocena činnost soutěžních družstev tenisového oddílu, ale na seniory se poněkud zapomnělo, přestože tenisové soutěže seniorské kategorie mají
v Moravské Třebové dlouholetou tradici. V jednom období bylo dokonce družstvo seniorů jediným týmem, reprezentujícím TK Slovan v soutěžích. Senioři tvoří přibližně polovinu členské
základny oddílu a jsou aktivní v širokém spektru
soutěží: deset mužů a tři ženy jsou na soupisce
týmu, který reprezentuje TK ve Východočeské
soutěži seniorů. Soutěži, která je kromě Pražského a Východočeského přeboru seniorů jedinou

Sportovní osobnosti: Václav Mačát nejst., Václav Mačát, Jan Škoda, Anna Kostková, Roman
Langr, Eduard Hlaváč, Stanislav Milde ad.
S odvoláním na množící se skvělé výsledky
místních sportovců byla v roce 1996 zavedena městská anketa Sportovec města za příslušný rok. Za dvaadvacet ročníků se v ní objevila jména 250 sportovců/funkcionářů, mladých
talentů či kolektivů. Některá jména se objevila
opakovaně (i v rozdílných kategoriích), nejvíce
dosud Mačát M., Mačát D., Pařilová N., Faltus
J., Kolouch, Štěpař P. a další. Anketa měla pro
mladé silný motivační ráz, procházela kontinuálním vývojem. Z počátku kategorie dospělí-trenér, od 2003 dospělí – mládež – trenéři/
funkcionáři, od roku 2014 rozdělená mládež
15+ a 18+, sportovní osobnost roku, průběžně
kolektivy a výjimečné výkony. Od roku 2006
získávají pravidelně třebovští ocenění i v rámci okresu, kraje apod. (Zároveň se omlouváme
všem, na jejichž jména jsme nezáměrně zapomněli. Výčet je dlouhý).
(mt)

soutěží družstev v této věkové kategorii v republice. Letošní sezóna byla poměrně úspěšná, protože tým obsadil v konkurenci deseti družstev konečné čtvrté místo. Senioři a seniorky se účastní
i amatérských celorepublikových turnajů, kde se
jim daří dosahovat výborných výsledků (např. L.
König v sérii turnajů Malý Open), hrají Městskou
ligu společně s mnohem mladšími hráči, účastní
se charitativních akcí apod. I. Kodešová se dokonce pohybuje na okruhu ITF Seniors, v národním kontextu po vydařeném turnaji Masters
ukončila sezónu na prvním místě republikového
žebříčku.
Zástupce kapitána družstva seniorů

Jakákoliv ztráta je špatná. Když odejde kamarád a přítel, který dlouhodobě
ve městě žil a tvořil podobu místního
fotbalu, je to ještě smutnější. Jedna taková osobnost nás opustila. Vincenc
Zemánek (1931) byl a zůstává ikonou
městského sportu i po svém odchodu.
Ve městě působil od roku 1947 jako
prvotřídní fotbalový hráč, trenér, aktivně se zúčastnil funkcionářské práce.
Několikrát byl za svou aktivitu oceněn,
v roce 2010 byl vyhlášen sportovcem
Moravské Třebové. Po svém odchodu
zanechal svým nástupcům jednoznačný odkaz: „Zájem, píle, vnitřní ukázněnost a skromnost, to jsou podmínky
úspěchu nejen ve sportu, ale i v životě.“ Kdo jste jej znali, připomínejte
si tuto myšlenku.
(mt)

strana 18 / říjen 2018

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Babí léto 2018 se vydařilo
Zúčastnil se ho rekordní počet závodníků (202),
což bylo ovlivněno zařazením oblíbeného závodu jako sedmý závod Poháru
Českomoravské vrchoviny.
Do M. Třebové tak přijeli
závodníci ze širšího regionu.
Čtyřnásobný držitel Poháru ČMV z předešlých let F.
Groulík zůstal až pátý. Podle nich patřila k těm lehčím,
přesto domácí bikeři (CK Slovan, CK Čerti Kunčina) se
vytáhli, využili znalost profilu terénu k efektivnějšímu
rozvržení sil. Trať se vrátila
k prvotním verzím Babího
léta (M. Třebová – Křenov –
Mladějov – M. Třebová), kromě toho mohli cyklisté zvolit
i kratší 30km zkrácenou vzdálenost. Přesto variabilní terén
(stoupání, sjezdy, šotolina,
asfalt) prověřil dostatečně schopnosti a aktuální
formu všech závodníků. Rozhodně nepostrádal
napětí. Prvních 10 km lehce zvlněnou lesní cestou do Křenova peloton zvládl s enormním úsilím a rychlostí kolem 40 km/h. Vážnější stoupání
za touto metou znamenalo selekci, ti nejrychlejší získali nepatrný náskok, který však až do cíle
bezpečně navyšovali před početně rozdílnými
skupinami bikerů. Do cíle spurtovala jedenáctičlenná skupina se sekundovými rozestupy. Vítězství pro sebe „urval“ o pouhou sekundu Lu-

káš Kopecký (1:47:56). Ve finiši se neztratili ani
domácí závodníci (Kvapil druhý, Rotter čtvrtý,

potažmo Orálek, Doležel a další). Do času pod 2
hodiny se vešlo celkem 26 bikerů. „Někteří jezdci považovali trať za náročnou, zdatnější cyklisté
za přiměřeně lehčí. Ať tak či tak, rozhodně závod nepostrádal napětí, byl zdařilý,“ zhodnotil
pořadatel Babího léta Josef Doležel
Výsledky:
30 km trať - 1. Štěpař Petr (CK Čerti Kunčina),
2. Vondruška Miroslav, 3. Koschata Roland (CK
Slovan)
50 km trať (102 účastníků) - J – Šich Petr (Mo-

Hledáme talenty
Fotbalový klub SKP Slovan Moravská Třebová nabírá nové talenty do všech kategorií.
Přijďte poznat hezké prostředí našeho stadionu
a hrdě reprezentujte naše město. Více informací: hlavní trenér mládeže: Stanislav Neubauer,
tel. 604 212 191, mladší přípravka: Vladimír
Dokoupil, tel. 724 927 157, školička: Karel Jochec, tel. 604 456 292, ženy: Zuzana Šatníková, tel. 732 861 870, email: info@skpslovan.cz.

Zdeněk Ošťádal se nominoval
na světové finále Rotax do Brazílie
Po náročné letní sezóně (závody v polském Štětíně a v italském Jesolu) motokárová sezóna pro
Zdeňka nekončí. Do kalendáře přibyl 24hodinový závod v Maroku začátkem listopadu a hlavně
účast na světovém finále Rotax v Brazílii koncem listopadu. K nominaci na světové finále
Rotax do Brazílie Zdeňkovi pomohla náhoda,
neboť první dvě místa z mistrovství České republiky připadla jezdcům, kteří se kvalifikovali
přímo se zóny Evropy a tím uvolnili postupová
místa dalším dvěma jezdcům v pořadí. Zdeněk
se přitom v letošní sezóně věnoval hlavně halovým Rental Kart závodům, kde se slovenským
týmem Young & Wild odjel 12 vytrvalostních
závodů. Tým stále drží 2. místo ve světové sérii
Sodi World Series (účastní se 1680 týmů z celého
světa). Tyto náročné akce musí zvládnout i vzhledem k tomu, že je v maturitním ročníku olomoucké strojní průmyslovky.
Zdeněk Ošťádal st.

ravec team, V. Opatovice), 2. Klusák Radim,
3. Souček Vojtěch, M1 – 1. Kvapil Jiří (CK
Slovan), 2. Groulík František
(SK Prima Polička), 3. Zedník
Pavel, M2 – 1. Kopecký Lukáš (Brandýs n/O), 2. Rotter
Michal (CK Slovan), 3. Orálek
Dušan (SCS Mirva Svitavy),
M3 – 1. Doležel Josef (CK Slovan), 2. Boštík Jiří (Cyklosport
Stratílek), 3. Bureš Jiří (F-BIKE klub Sádek), M4 – 1. Majerník Karel, 2. Krejčíř Karel
(CK Čerti Kunčina), 3. Pustin
František (CK Čerti Kunčina), ZJ – 1. Obstová Kateřina
(Lanškroun), 2. Šafářová Z.,
3. Dvořáková Petra (Kunčina),
Z1 – 1. Čupová Jana (Novatop
Ghost), 2. Schmidtová Tereza,
3. Zedníková Iveta (Svitavy),
Z2 – 1. Schneiderová Bedřiška
(CK Čerti Kunčina), 2. Zouharová Dagmar (Eleven Mercedes-Benz Mitas), 3. Přibylová Dagmar (Eleven Mercedes-Benz Mitas)
Nejlepší muž: Kopecký Lukáš 1:47:46 (průměr
27,84 km/h.), junior: Šich (celkově třetí, 1:47:48),
nejlepší žena: Obstová Kateřina 2:09:21
(mt)

Hokejový maraton
odstartoval
…a místní hokejisté bezesporu budou usilovat o obhajobu titulu krajského šampióna
(2017/2018). Od 31. srpna probíhala příprava
na ledě. V danou chvíli mají v nohách přípravná
utkání, junioři i boj o body, dorost v regionální
lize dokonce šest mistrovských utkání s Poličkou (8:6), Lanškrounem (7:3), Skutčí (4:3), Litomyšlí a Č. Třebovou. A tým dospělých odjel
k prvnímu zápasu 30. září do Skutče, od října
už bude pravidelně vítat na domácím ledě v REHAU aréně soupeře, na úvod přijede poslední
finálový soupeř Česká Třebová. HC Polička se
odhlásila ze soutěže, dojde k přelosování, sledujte www.pardubuckykraj.cslh.cz.
Z přípravy:
HC Slovan – HC Uničov
4:2
HC Uničov – HC Slovan
5:1
HC Šumperk – HC Slovan
9:2
HC Hlinsko – HC Slovan
6:4
Jestliže realizační tým A týmu zůstal stejný (trenér: Čikl Igor, manažer: Kršňák Pavel, vedoucí:
Koudelka Vladimír), zásadnější změny zaznamenal kádr. S hokejem skončil Bednárik, novými tvářemi naopak jsou Dominik Marek, Libor
Janků, Dominik Hajšman a Jakub Müller. Přesto
to nemusí mít výraznější vliv na výkonnost, jak
nám potvrdil manažer P. Kršnák: „Nemůžeme
mít nižší cíle, než ty, co odpovídají loňskému
úspěchu. S play-off víceméně počítáme, i když
situace bude svízelná, neboť letošní ročník bude
ještě vyrovnanější. Záležet bude i na tom, jak
rychle se kádr sehraje, o bojovnost hráčů a podporu fandů se nebojím.“ Hokej v Moravské Třebové prožívá stabilizované období, má dostatek
zájemců a tudíž perspektivy dalšího rozvoje. I to
je důvod pro diváky, jejichž návštěvy jsou pro
hráče motivující. Podrobnější informace naleznete rovněž na www hcslovan.cz.
(mt)
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Směřuje Kadidlo k obhajobě titulu cyklomana?
Vyhrál sedmý závod seriálu, když
zopakoval své prvenství z předešlého triatlonu. Získal
bodový náskok,
který mu nejspíš
vydrží až do konce, neboť poslední tři závody také
umí. Svým soupeřům dal v Kunčinském duatlonu
pořádnou lekci,
což komentoval
i loňský vítěz Pocsai: „Dnes bychom mu nestačili
snad ani na elektrokole!“ V úmorném vedru dala všem zabrat
úvodní cyklistická část (20 km), která bikery dovedla až na mladějovské hradisko, poté trať za-

míchala kartami. Některé favority vyřadil defekt
(Rotter), jiné zdržel podvědomý respekt z nebezpečného sjezdu kamenitým úvozem. Risk
se vyplatil pozdějšímu vítězi, který jej proměnil
v půlminutový náskok. V průběhu běžecké části
(3 km) ho zdvojnásobil, závěrečnou „dvacítku“
na kole jel dle potřeby. „Forma mi od triatlonu
vydržela, takže jsem spokojený. Dále se uvidí,
soupeři jsou ovšem silní,“ zhodnotil svůj potenciál. Největšími rivaly byli bojovní mladíci
Kvapil a Šich. Nejlepší ženou v pelotonu se stala
J. Dulajová (22. místo).
1. Kadidlo JiříCK Slovan Moravská Třebová,
1972, M2, 1, 1, 01:21:55
2. Kvapil Jiří, CK Slovan Moravská Třebová,
1985, M1, 1, 2, 01:23:42
3. Šich Petr, Moravec Team, V. Opatovice,
1999, J, 1, 3, 01:23:55
4. Pocsai Sándor, CK Čerti Kunčina,
1970, M2, 2, 4, 01:25:20
5. Štěpař Petr, CK Čerti Kunčina,
1964, M3, 1, 5, 01:28:06

V jednotlivých kategoriích byli nejlepší: M1 Kvapil, Krikl, Kobelka, M2 - Kadidlo, Pocsai,
Sirový, M3 - Štěpař, Antl, Sedláček P., M4 Steklý, Koschata, J - Šich, Jansa D., Soukal, ZJ
- Dvořáková, Kalábová, Z1 - Dulajová, Šichová,
Krausová, Z2 - Schneiderová, Rolencová.
Úspěšný byl formát přidruženého, věku modifikovaného, dětského závodu Cyklománka,
v němž počet statujících převýšil dospělé. Přes
náročnost byli všichni spokojeni. V jednotlivých
kategoriích byli nejlepší: DI (CH): 1. Grubhoffer Nikolas, 2. Pudík Tobiáš, 3. Šimon Radovan. DII. (CH): 1. Zezula Denis, 2. Ladra Tadeáš, 3. Sekáč Jáchym. DI (D): Kriklová Lenka,
2. Kalábová Natálka, 3. Tlustošová Tereza. DII
(D): 1. Nastoupilová Nela, 2. Nastoupilová Linda, 3. Dvořáková Pavlína. DIII (D): 1. Dvořáková Petra, 2. Matoušková Jana. Elévové (CH):
1. Mlčoch Šimon, 2. Maus Jakub, 3. Hodáň Denis. (D): 1. Lipovská Eliška 2. Tesařová Bára
3. Čermáková Alena, Odrážedla: Mlčoch Vilém a Adamcová Šarlota.
(mt)

Bronz Václava Mačáta v juniorském světovém poháru
Výbornou formu v letošní sezóně potvrdil moravskotřebovský lyžař Václav Mačát. Ve finálovém závodě vybojoval 2. místo ve slalomu
a po sečtení bodů z třinácti startů mu v celkovém
hodnocení juniorského světového poháru patřilo
3. místo.

Skvělé výkony travařů
na juniorském mistrovství světa

Hned čtyři jména lyžařů TJ Slovan se objevila v české nominaci na světový šampionát juniorů v lyžování na trávě. Šárka Abrahamová,
Jan Kašický, Vojtěch Krejčí a Václav Mačát
bojovali o medaile v Super G,
superkombinaci, slalomu a obřím slalomu. Moravskotřebovští
závodníci si v italském středisku Monte Campione vedli velmi dobře. Skvělé vystoupení má
za sebou Václav Mačát, který si
opět vylepšil osobní maximum
v superkombinaci. Po prvním
kole ještě figuroval na 7. pozici,
ale ve finálové jízdě třetím nejrychlejším časem ve slalomové části závodu se mu podařilo
poskočit až na konečné 4. místo.
Další parádní výkon předvedl
v superobřím slalomu, kde jej od
stříbrné medaile dělilo pouhých
10 setin vteřiny. V nabité konkurenci chybělo ještě trochu štěstí
a nakonec z toho bylo 5. místo.
Další tři junioři z Moravské Třebové jsou teprve prvním rokem
v této kategorii, i přesto se neztratili. Jan Kašický překvapil
osmým nejrychlejším časem
ve slalomu. Bezchybnými jízda-

Atleti dovezli bronz
Poslední ligové kolo atletů se konalo v Čáslavi
a poněkud vylepšilo aktuální mírně nelichotivou
pozici MT atletiky. Po loňském pádu z 1. ligy
soutěžili třebovští muži AK v 2. lize, skupině
C. V závěrečném souboji atletů exceloval z moravskotřebovských atletů především talentovaný
sprintér Martin Bína. Vyběhal 28 bodů a především jeho zásluhou se atleti AKMT vyšplhali
na třetí místo v kole, což byl jejich jasně nejlepší
letošní počin. Hodně vydělali, na rozdíl od kolegů z Litomyšle, na čtvrtkařských štafetách.

Z výkonů atletů AK Slovan: 100 m 1. Bína
11,79, 200 m 3. Bína 23,36, 400 m 2. Bína
51,16, 110 m přek. 2. Havlík 16,24, 4 + 400 m
2. Nárovec, Havlík, Strouhal, Bína 3:38,15,
3. Sekanina, Borek, Brýdl, Pálka 3:39,75.
V celkovém pořadí ročníku 2018 vystoupali až
na 6. příčku. V příštím roce atlety tedy čeká opět
2. liga. Čas po soutěži vyplnili kvalitní přípravou
důstojného průběhu dalšího, už šestnáctého ročníku
Moravskotřebovských vícebojů (22. 9.). Výsledky a obrazovou reportáž přineseme příště. (mt)

mi v obou soutěžních kolech se na technicky
náročné trati dokázal prosadit do elitní desítky světových juniorských slalomářů. Podobně vyzrálým výkonem v superobřím slalomu
si Šárka Abrahamová zajistila osmou příčku
a stejně jako Kašický se probojovala do TOP
10. Za vedoucí lyžařkou světového poháru Rakušankou Hetfleisch zaostala pouhých
osm desetin vteřiny. Vojta Krejčí také sbíral první závodnické zkušenosti mezi juniory
a 21. místem v superkombinaci prokázal skvělou formu. Šampionát ovládl čtyřmi zlatými
Martin Barták z Českých Petrovic a mezi juniorkami si stejným způsobem se soupeřkami
poradila čtyřnásobná šampionka z Japonska
Chisaki Maeda.
Daniel Mačát

Program činnosti
Klubu českých turistů
6. 10. Účast na akci Biskupické kaléšek.
Sraz zájemců o cyklovýlet do Biskupic
v 10:00 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
10. 10. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 18 hod. Příprava programu na listopad, doplnění informací k oslavám 100. výročí založení republiky.
13. 10. Brigáda na obnově značení turistických cest a cyklotras. Zajišťuje: J. Schneeweiss
20. 10. Účast na společné akci s turisty z Velkých Opatovic. Bližší informace
na schůzi 10. 10. nebo ve vývěsní skříňce.
Odjezd autobusem v 8:35 hod. Zajišťuje:
V. Komárková
28. 10. Pěší výlet 100 let republiky
na rozhlednu Pastýřka. Sraz na rozhledně
v 13:45 hod.
Zajišťuje: H. Kopřivová, město M. Třebová
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz
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Talentovaná cyklistka Hájková mění dres
Juniorská reprezentantka, letošní mistryně České republiky v časovce jednotlivkyň,
dvojic a dvanáctá na letošním
Mistrovství Evropy v časovce jednotlivkyň a také druhá
v silničním závodě na mistrovství České republiky. To
vše dokázala Markéta Hájková v kategorii juniorek.
Na sezónu 2019 přestupuje
do profesionálního italského týmu UCI týmu
Team Servetto Stradalli AluRecycling. Markéta doposud závodila za lanškrounský tým SKP
Duha Lanškroun pod vedením Petra Bucháčka
a trenéra Michala Rottera. Přestup je pro Markétu možnost startovat v nejvyšší kategorii závodů
a pravidelně se pohybovat v profesionálním pelotonu. Markéta přestup okomentovala: „Z přestupu mám obrovskou radost. Jednali jsme s nižšími týmy z Německa, Švýcarska, Holandska
a byla tu možnost zůstat i v ČR. Nakonec jsem
využila této nabídky, protože chci nasbírat co
nejvíce zkušeností, jak v cyklistice, tak v životě. Rovněž doufám, že budu moci objet i nějaké
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větší závody a srovnat se tak
s naprostou špičkou v ženské
cyklistice. Posledních pár dní
prázdnin jsem strávila na tréninkovém kempu v Itálii, kde
jsem se poprvé setkala s vedením týmu a budoucími týmovými kolegyněmi, se kterými
jsme si padly do noty. Pozitivní také je, že tým bere ohled
na můj věk a na školu, kterou
chci v příštím roce úspěšně zakončit maturitou.
Zároveň bych chtěla poděkovat nejen mému stávajícímu týmu a trenérovi za práci a čas, který mi
věnovali v mládežnických kategoriích, ale také
mému současnému týmu lidí, který mi pomohl
prosadit se do zahraničí a hlavně mé rodině, příteli, přátelům a všem, kteří mi fandili a fandí.“
Poslední zpráva před uzávěrkou: Markéta Hájková byla oficiálně nominována na MS v silniční cyklistice 2018, které proběhlo v rakouském
Innsbrucku (po uzávěrce MTZ). Moravskotřebovská studentka se zúčastnila časovky i silničního závodu juniorek. Komentáře přineseme příště.
Michal Frantík

Sportovní říjen

Fotbal
6. 10. 9:30 Žáci st, ml – Ústí n/O.
10:15 C muži – Křenov
7. 10. 15:30 A muži – Hlinsko
13. 10. 9:30 Žáci st., ml. – Polička
12:30 Ženy – Sázava
15:00 B muži – Tatenice
14. 10. 10:15 Dorost – Slatiňany
20. 10. 10:15 C muži – Kunčina B
21. 10. 12:30 Ženy – Kutná Hora
15:00 A muži – Žamberk
27. 10. 11:30 Dorost – Přelouč
28. 10. 14:00 B muži – Opatovec
Hokej
Muži (KLM)
3. 10. 19:00 HC Slovan A – HC Č. Třebová
14. 10. 17:00 HC Slovan A – HC Chrudim
21. 10. 17:00 HC Slovan A – HC Choceň
Dorost (regionální liga)
14. 10. 10:15 Dorost – HC Litomyšl
Volejbal
13. 10. 10:00 a 13:00 Slovan M. Třebová –
Česká Třebová B
27. 10. 13:00 Slovan MT – USK Pardubice (mt)

Fotbalová realita se v mnohém liší od očekávání

Rozhodně měli fotbalisté jiné představy (po loňských výsledcích) o startu do nové sezóny, než
co je reálně potkalo. A tým po domácí úvodní
prohře nezvítězil ani v Litomyšli (získal bod
po penaltách), ani B tým neuspěl. Takže vysokou laťku zprvu drželi jen dorostenci. Třebaže
doháněli dvoubrankové manko, dokázali v závěru srovnat skóre (dokonce i zahodit jasné vítězství), ale v penaltovém rozstřelu získali tolik
cenný druhý bod. Během dalších kol se situace
proměnila – A tým po řadě vítězství se zabydlel v první polovině tabulky. Herně hráči zápasy
zvládají, proměňování šancí má ještě značné rezervy. Soutěž je velmi vyrovnaná, přesuny míst
lze očekávat. B tým se stále hledá, i když mu
chybí více sportovního štěstí. Reputaci rapidně
napravil v utkání s Libchavami (4:1.) Dorost se
rovněž propadá tabulkou zejména vinou nového
nezkušeného kádru. Střídavě jasno a zataženo
panuje v žákovských kategoriích.
Z výsledků (stav k 19. září)

A-muži
Litomyšl – A tým SKP 1:2 np (0:1) Branky: Štaffa
A tým SKP – Holice 3:0 (1:0) Branky, Štaffa 2,
Konečný
Chrudim B – A tým SKP 1:2 (0:0) Branky: Havlíček, Novák
A tým SKP – Třemošnice 2:1 (0:0) Branky: Havlíček, Novák (PK)
Luže - A tým SKP 2:1 (0:1) Brankly: Havlíček
Průběžná tabulka: 8. místo 6 3 0 3 9:7 10 bodů
B-muži (I. B třída)
Průběžná tabulka: 10. místo 6 2 0 4 8:15 6 body
C-muži (OP Svitavska)
Průběžná tabulka: 1. místo 5 5 0 0 26:5 15 bodů
Dorost SKP (KP)
Průběžná tabulka: 10. místo 6 2 0 4 6:12 bodů
Žáci starší (KP)
Průběžná tabulka: 6. místo 4 2 0 2 12:75 5 bodů
Žáci mladší (KP)
Průběžná tabulka: 11. místo 3 0 0 3 1:36 0 bodů
Ženský tým (divize C)

Po přátelském střetnutí s místními žáky se do soutěží zapojil také ženský tým SKP Slovan (divize
C). V ostrém „boji“ přivítala děvčata v rámci Poháru hejtmana Slavoj Třebeš. Jeho děvčata prokázala větší sehranost a zvítězila nad třebovskými.
Neúspěchem skončily další mistrovská utkání
v Kutné Hoře a Třebeši, domácí duel s vedoucí
Chocní naznačil možnosti mladého celku, který se
nyní utká s výkonnostně rovnocennými celky.
Průběžné pořadí: 8. místo 3 0 0 3 0:30:0 b. (mt)
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