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Výlukový jízdní řád MHD
Z důvodu výluky vlakových spojů byl dočasně upraven jízdní 
řád MHD. Jeho kompletní podobu naleznete na straně 4

Vzpomínka na Františka Matouška
Životopis významné osobnosti města  

naleznete na straně 16

Starosta posílá vzkaz občanům a novému vedení města
Po zralé úvaze jsem dospěl 
k závěru, že je čas opustit po-
zice ve vedení města. Vedlo 
mě k tomu vlastní rozhod-
nutí, odejít včas považuji 
za umění. Dosavadního dva-
náctiletého působení v samo-
správě si velmi vážím. Za tu 
dobu jsem získal mnoho cen-

ných zkušeností. Měl jsem štěstí, že kolem mě 
byl vždy kolektiv pracovitých a schopných lidí, 
se kterými jsem našel společnou cestu vedoucí 
k rozvoji našeho města. Tím mám na mysli vedení 

která byla vyhlášena stavbou roku Pardubického 
kraje. Vedeme si velmi dobře také v energetických 
úsporách a péči o veřejná prostranství, cyklostez-
ky, komunikace a chodníky. Mezi nejnovější úspě-
chy řadím nový dopravní terminál a volnočasový 
areál Knížecí louka s kavárnou a posezením. Mezi 
mé priority vždy patřila snaha o udržení a zlepšo-
vání spolupráce se zahraničními partnery. Vážení 
spoluobčané, važme si jeden druhého navzájem 
i toho, co jsme zde společnými silami vybudovali. 
Děkuji za vaši podporu a do budoucna přeji vám 
i našemu městu jen to nejlepší. 

Miloš Izák, starosta

města, radu města, vedoucí odborů a další zaměst-
nance městského úřadu. Pevně věřím, že zvítězí 
zdravý rozum a že i nové vedení se zasadí o roz-
voj Moravské Třebové. Je potřeba dbát především 
udržení nízké nezaměstnanosti a na rozvoj spolků, 
školství, společenského a kulturního života. Spo-
lečně můžeme být pyšní na to, že máme krásné 
a čisté město plné historických památek. 
Za poslední dobu se nám podařilo provést mnoho 
náročných projektů, zejména rekonstrukci čistírny 
odpadních vod a odkanalizování Udánek, Sušic 
a Boršova za téměř čtvrt miliardy. Od roku 2013 
se můžeme chlubit Cestou od renesance k baroku, 

Kandidátní listina Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Hlasy Pořadí 
zvoleníč. název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Srdcem Třebováci 2 Kolkop Tomáš Ing. 39 NK BEZPP 966 6,61 1
1 Srdcem Třebováci 1 Maixnerová Daniela Ing. 33 NK BEZPP 921 6,30 2
1 Srdcem Třebováci 5 König Milan Ing. 60 NK BEZPP 885 6,05 3
1 Srdcem Třebováci 9 Blaha Milan RNDr. 63 NK BEZPP 775 5,30 4
1 Srdcem Třebováci 3 Frajvald Petr 40 NK BEZPP 754 5,16 5
2 SNK s námi krásná Mor. Třebová 1 Brettschneider Pavel Ing. 58 STAN BEZPP 313 7,87 1
3 Česká pirátská strana 2 Sedlák Martin Ing. 40 Piráti BEZPP 308 7,00 1
4 Občanská demokratická strana 1 Charvát Pavel Ing. 54 ODS ODS 619 7,54 1
4 Občanská demokratická strana 4 König Leopold Mgr. 54 ODS BEZPP 530 6,45 2
5 KDU-ČSL & Svobodní 1 Jílek Josef Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 400 8,79 1
6 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Horská Hana PaedDr. 55 KSČM KSČM 470 6,98 1
6 Komunistická str. Čech a Moravy 3 Cápal Roman Mgr. 47 KSČM BEZPP 449 6,66 2
7 Česká str. sociálně demokrat. 1 Muselík Miroslav Mgr. 56 ČSSD ČSSD 707 6,34 1
7 Česká str. sociálně demokrat. 2 Izák Miloš JUDr. 66 ČSSD ČSSD 657 5,89 2
7 Česká str. sociálně demokrat. 21 Martínek Radko Mgr. 62 ČSSD ČSSD 635 5,69 3
7 Česká str. sociálně demokrat. 8 Hanák Petr 39 ČSSD ČSSD 622 5,58 4
8 Změna pro Třebovou 1 Mička Miloš Ing. 61 TOP 09 TOP 09 567 8,40 1
8 Změna pro Třebovou 2 Ošťádal Zdeněk Ing. 60 NK BEZPP 549 8,13 2

10 ANO 2011 1 Jurenka Miroslav 51 ANO ANO 550 5,95 1
10 ANO 2011 4 Kantůrková Ivana Mgr. 56 ANO ANO 530 5,73 2
10 ANO 2011 3 Truhlář Libor 41 ANO ANO 518 5,60 3

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Přepočtený základ  
dle počtu kandidátů

Přepočtené % 
platných hlasů

Počet 
mandátů

Podíly 
hlasůč. název abs. v %

1 Srdcem Třebováci 14 605 20,13 21 72 571,00 20,12 5 X
2 SNK s námi krásná Mor. Třebová 3 977 5,48 21 72 571,00 5,48 1 X
3 Česká pirátská strana 4 398 6,06 21 72 571,00 6,06 1 X
4 Občanská demokratická strana 8 209 11,31 21 72 571,00 11,31 2 X
5 KDU-ČSL & Svobodní 4 549 6,27 21 72 571,00 6,26 1 X
6 Komunistická str. Čech a Moravy 6 732 9,28 21 72 571,00 9,27 2 X
7 Česká str. sociálně demokrat. 11 146 15,36 21 72 571,00 15,35 4 X
8 Změna pro Třebovou 6 746 9,30 21 72 571,00 9,29 2 X
9 Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD) 2 967 4,09 21 72 571,00 4,08 0 -

10 ANO 2011 9 242 12,74 21 72 571,00 12,73 3 X

Výsledky komunálních voleb 2018
Vítězem letošních komunálních voleb se stala strana Srdcem Třebováci s podílem hlasů 20,1 % (5 mandátů),  
následovaná ČSSD s 15,3 % (4 mandáty) a ANO 2011 s 12,7 % (3 mandáty). Celková volební účast 44,8 %.
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 
2018 evidováno na trvalém pobytu cel-
kem 10 110 občanů ČR. V průběhu mě-
síce září 2018 se do Moravské Třebové 
přistěhovalo 27 obyvatel, odhlásilo 20 
obyvatel, zemřelo 11 občanů a narodilo se 
9 dětí. V rámci Moravské Třebové v září 
změnilo trvalý pobyt celkem 12 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky 
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 122 
cizinců s povolením k pobytu na území České 
republiky. Celkem je tedy v Moravské Tře-
bové k 30. 9. 2018 evidováno 10 232 osob.
V měsíci září se uskutečnilo 13 svateb-
ních obřadů.                                  (ln)

Zhodnocení turistické sezóny 2018

Podzimní oblastní Výstava ovoce a zeleniny v Moravské 
Třebové a vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé město 2018

Je za námi další turistická sezóna a my tradičně 
přicházíme se zhodnocením té naší v Moravské 
Třebové. V období od 1. 5. do 30. 9. navštívilo 
naše Turistické informační centrum 11 218 ná-
vštěvníků, z toho 350 zahraničních. Popularita 
domácího cestovního ruchu neustále stoupá, což 
nás velmi těší, stále víc a víc návštěvníků objíž-
dí naši krásnou republiku a objevují její atrakti-
vity, které jim kolikrát ani zahraniční destinace 
nenabídnou. Výbornou taktiku jak zatraktivnit 
turistické oblasti České republiky má Česká 
televize, která na svém dětském kanálu Déč-
ko vyhlašuje prázdninovou soutěž, kdy princip 
soutěže je takový, že v rámci nějakého úkolu 
spojeného s vysíláním na Déčku musí děti na-
vštívit několik turisticky atraktivních míst. I my 
jsme se zapojili, letos již druhým rokem, a ukry-
li v našem infocentru ovečky, které děti hleda-
ly. Celkem nás navštívilo 951 dětí, celá soutěž 

Členové místní organizace ČZS ZO již 
tradičně připravili podzimní oblastní 
Výstavu ovoce a zeleniny v sále zá-
kladní umělecké školy na zámku, kte-
rá proběhla ve dnech 13. až 15. října. 
Pečlivě připravená a velmi pěkná ex-
pozice obsahovala celkem 233 vzorků 
ovoce a 26 vzorků zeleniny. Výpěstky poskytli 
pěstitelé z oblasti Moravskotřebovska, Jevíčska 
a dále z Litomyšle, Lednice, Lysic a Kozova. 
Celá výstava byla nápaditě doplněna tematic-
kými obrázky dětí ze základní umělecké školy. 
Výstavu zahájil předseda ČZS ZO Moravská 
Třebová Zdeněk Kadlec. Slavnostního otevře-

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje 9. listopadu

byla 2,4x úspěšnější než předešlý ročník. Vy-
zdvihnout také musíme propagaci města, např. 
díky natáčení seriálu Toulavá kamera, které se 
v našem městě uskutečnilo tuto sezónu dvakrát, 
k nám zavítali turisté i z druhého koutu repub-
liky. I my se neustále snažíme vylepšovat nejen 
naše služby, ale i nabídku prodejních předmětů 
s motivem Moravské Třebové. Před začátkem 
letošní turistické sezóny jsme nechali vyrobit 
nové turistické známky, nálepky, štítky na hůl 
a velké množství magnetek a drobných propa-
gačních předmětů. Takovým, pro nás, velkým 
krokem bylo vyrobení nových pohlednic, které 
jsme si nechali udělat přímo na zakázku a na-
jdete je jen u nás. A jaké máme plány dál? Prá-
vě teď se u nás doplňuje nabídka keramických 
suvenýrů, kromě tradičních zvonečků, náprstků 
a štamprlí máme úplně nové hrnky s barevným 
motivem Moravské Třebové, které jsou zce-

ní se zúčastnil bývalý senátor Rad-
ko Martínek, starosta města Miloš 
Izák, předseda územního sdružení 
Českého zahrádkářského svazu Svi-
tavy Jaroslav Navrátil a zastupitel 
Miroslav Muselík. Součástí zaháje-
ní výstavy bylo vyhlášení výsledků 

soutěže Rozkvetlé město. V letošním roce bylo 
celkem 1160 soutěžících. Z tohoto počtu bylo 
pořízeno a hodnoceno 196 fotografií. Komise 
vyhodnotila 10 nejhezčích rozkvetlých objektů, 
jejichž majitelům věnovalo hodnotné ceny Zdra-
vé město Moravská Třebová. Čestné uznání pat-
ří sociálním službám města za pěkně vyzdobený 

la určitě i dobrým tipem na vánoční dárek pro 
vaše blízké. Na Vaše přání se také letos můžete 
na začátku adventu těšit i na vánoční pohledni-
ci Moravské Třebové. A protože máme vánoční 
čas moc rádi, máme pro Vás takový malý dá-
rek. V příštím čísle zpravodaje vyhlásíme soutěž 
a výherce se bude moct těšit, že si pod stromeč-
kem rozbalí žádanou knihu Moravská Třebo-
vá na starých pohlednicích. Tak sledujte nejen 
zpravodaj, ale i naše facebookové stránky, kde 
nás najdete pod názvem Turistické informační 
centrum Moravská Třebová. Těšíme se na Vaši 
účast a také na Vaši návštěvu u nás v infocentru 
na náměstí T. G. Masaryka.    Nikola Kozelková

domov pro seniory.
Výstavu ovoce a zeleniny navštívilo více než 
800 zájemců nejen z Moravské Třebové. Na vý-
stavě bylo možné zakoupit keramické výrobky 
z Andělského obchodu – oblastní Charity Mo-
ravská Třebová. „Děkuji všem, kteří jakkoli 
přiložili ruku k dílu pro zdárný průběh výstavy 
i soutěže Rozkvetlé město. Velké díky patří pře-
devším Zdeňku Kadlecovi, který Výstavě ovoce 
a zeleniny a soutěži Rozkvetlé město věnoval 
nezištně velkou část svého volného času.“

Barbora Dudíková, 
koordinátorka Zdravého města a MA21

Cílem prověřovacího cvičení bylo prově-
řit reálnost provedení zásahu složek integro-
vaného záchranného systému a součinnost za-
sahujících složek IZS. Zároveň byla prověřena 
činnost štábu a velitele zásahu. Praktické cvičení 
bylo provedeno s výjezdem a praktickou činnos-
tí jednotek požární ochrany, Policie ČR, míst-
ně příslušné městské policie, Zdravotnické zá-
chranné služby Pardubického kraje a Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. Reálnost situace se po-
dařilo zajistit prostřednictvím simulace dopravní 

nehody autobusu s počtem 40 cestujících a osob-
ního vozidla v tunelu Hřebeč na nejvytíženější 
silnici I/35. Při nehodě, ke které došlo 16. října 
kolem 10:00 hod., bylo zraněno na více než 40 
osob. Situace v místě vyžadovala bezprostřední 
vyproštění 1-2 osob z osobního vozidla. Jedna 
osoba nehodu nepřežila. Současně v první fázi 
bylo nutné přesunout zraněné do nemocničních 
zařízení a ověřit Traumatologický plán Pardu-
bického kraje. 

Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS

Start univerzity 
Zahájení 19. ročníku Moravskotřebov-
ské univerzity třetího věku je 7. listopa-
du v 14:30 hod. v kulturním sále Základ-
ní umělecké školy Moravská Třebová 
na zámku. Těšíme se na Vás.

Za lektorskou radu M. Blažková

Taktické cvičení složek IZS
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Technické služby usilují o čisté město
Hledá se fantom z ulice Bránská

Prosíme občany, aby nám pomohli při pátrání 
po již několikaletém producentovi odpadu, který 
nerespektuje obecně závaznou vyhlášku města 
a neustále a vytrvale nám odkládá pytle se svým 
osobním domovním odpadem k odpadkovému 
koši v ul. Bránská, ČSA a Zámecká. Neustá-
le bývá pytel s odpadem také u penzionu v ul. 
Svitavská a na mnoha dalších místech. Považuji 
za důležité připomenout všem, kteří odstraňují 
odpad podobným způsobem, že odpadkové koše 
jsou pouze pro běžný odpad návštěvníků města. 
Pro domovní odpad slouží svozové 
nádoby, které si musí občan zajistit 
sám.
Stejnou neznalost prokazují také 
nejrůznější obchodníci, živnostníci, 
ubytovací služby a jiné provozovny, 
kdy si ani po dlouhodobé osvětě na-
zajistili smlouvu o vývozu odpadu 
se svozovou firmou našeho města. 
Každý odpad z podnikání musí být 
prokazatelně a řádně odstraňován 
na základě smlouvy, buď prostřed-
nictvím mobilního svozu odpadu 
z nádob (na nádobě pak musí být 
nálepka pro daný rok) nebo ulo-
žením na sběrovém dvoře. Uklá-
dání odpadu z podnikání do veřej-
ných nádob je nezákonné. Uvedené 
smlouvy vyřídíte v kanceláři Tech-
nických služeb Moravská Třebová, 
s.r.o., v ul. Zahradnická 21.

Technické služby NEPETUJí!
V letošním parném létě jsme v rámci pitného 
režimu rozdali zaměstnancům více jak 1300 
kusů PET lahví s nápoji. Tímto jsme naplnili 
víc jak 2 celé kontejnery dobře sešlapaných pe-
tek. A jelikož kážeme vodu (MESOH), tak ne-
chceme pít víno. Tedy více jak kdo jiný cítíme 
nutnost jít příkladem v prevenci a předcházení 
vzniku odpadu. Proto jsme se rozhodli, že celé 
technické služby se stanou partnerem a propa-
gátorem kampaně NEPETUJ. Pořídili jsme sadu 
sodastreamů na naše pracoviště a zaměstnanci 

Správa nemovitostí
Již od roku 2008 provádíme správu nemovitos-
tí - bytů i nebytových prostor. V současné době 
zajišťujeme správu bytových jednotek v majet-
ku města Moravská Třebová, Společenství vlast-
níků jednotek, Bytových družstev a podílových 
vlastníků v Moravské Třebové, ve Svitavách, 
v Linharticích, M. Trnávce a Jevíčku. Více in-
formací Vám poskytne Kateřina Adamcová, 
adamcova@tsmt.cz.

si mají množnost připravovat nápoj dle potřeby 
do vlastních lahví.  
Přidáte se k nám? Pro každého zájemce máme 
na Technických službách Moravská Třebová, 
s.r.o., přichystány etikety #Nepetuj, které si mů-
žete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji la-
hev a jít příkladem svému okolí. Poté je možné 
na webu www.nepetuj.cz etiketu zaregistrovat 
a soutěžit o ceny. Při registraci je možné zapsat 
i počet naplnění lahve. Díky tomu budeme schop-
ni světu říci, kolik jste vy, naši občané, ušetřili 
PET lahví. Více na www.nepetuj.cz a www.tsmt.cz.

Gabriela Horčíková, jednatelka 
Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.

Poděkování 
Mažoretková a twirlingová skupina Střípky 
děkují touto cestou zástupcům města Mo-
ravská Třebová za finanční podporu na čin-
nost tohoto krásného sportu, a to nejen pro 
dívky, ale i pro chlapce. Střípky reprezentu-
jí město nejen na celorepublikových soutě-
žích, ale i na MČR. 
Za tým Střípků a Střípečků Eva Kalábová 

Střípky na akcích ve městě
Mažoretková a twirlingová skupina Střípky v říjnu 
zpestřila svými vystoupeními několik akcí v na-
šem městě. První z nich byla na náměstí akce Hnu-
tí ANO, druhou byla charitativní akce u Domečku. 
Moc děkujeme za pozvání, snad Střípky přispě-
ly k dobré pohodě všech návštěvníků. Dne 13. 
10. proběhlo celodenní soustředění všech skupin 
Střípků. Každá hodina výuky prvků navíc je pro 
děvčata velkým přínosem. Tímto děkujeme za pro-
půjčení prostor k tréninku. Dvě z našich trenérek, 
Andrea Janků Bryndová a Dominika Halousková, 
byly osloveny jinými týmy, aby jejich dětem pře-
daly své dovednosti v práci s hůlkou. Proto se obě 

naše trenérky vydaly již podruhé za Marcipelkami 
do Březové nad Svitavou. Do Šternberku za Viol-
kami se rozjela Dominika Halousková s Pavlínou 
Klučkovou. Oba týmy byly z jejich práce nadšené. 
První soutěž, která Střípky čeká, je Národní pohár 
v twirlingu 10. 11. ve Dvoře Králové. Tomuto ná-
ročnému sportu se ve skupině věnuje 13 děvčat, 
a ty se velice pilně na tuto soutěž připravují. Jeli-
kož se z ní udělují nominace na Mistrovství Čes-
ké republiky v twirlingu v asociaci NBTA v lednu 
2019, prosíme, držte nám všichni palce, ať je těch 
nominací co nejvíce.

Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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685091 MHD Moravská Třebová: 
 žel.st.-nemocnice-Lidl-U komína-žel.st.

Platí od 16. 10. 2018 do 23. 11. 2018 VÝLUKOVÝ

 
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. 

Aktuálně

Od 15. října do 23. listopadu probí-
há z důvodu opravy kolejí nepřetržitá 
výluka vlakových spojů mezi Morav-
skou Třebovou a Českou Třebovou. 
Místo vlaků využijte náhradní autobu-
sovou dopravu. Výluka způsobí také 
změny v jízdním řádu MHD, který při-
kládáme níže. Prosíme o  trpělivost 
a sledování aktuálních informací. 
Po dobu výluky budou vlaky nahra-

zeny náhradní autobusovou dopra-
vou. Náhradní autobusová dopra-
va je organizována dle výlukového 
jízdního řádu. Autobus náhradní do-
pravy ve  vybraných případech jede 
ze směru Mladějov na Moravě mimo 
zastávku Kunčina a ze stanice Mo-
ravská Třebová pokračuje do za-
stávky Kunčina. Autobus náhradní 
dopravy ze zastávky Kunčina pokra-

čuje ze stanice Moravská Třebová 
mimo zastávku Kunčina směr Mla-
dějov na Moravě.
Cestující z/do zastávky Kunčina 
budou do této zastávky přeprave-
ní přes stanici Moravská Třebová. 
Cestující z/do zastávky Kunčina bu-
dou přepraveni přes železniční sta-
nici Moravská Třebová bez doplatku 
jízdného.
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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 Mo-
ravská Třebová 159 oznámení. 

Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vy-
braných lokalitách města byly městskou policií 
provedeny 2 dopravně bezpečnostní akce, při 
kterých bylo uloženo 11 pokut v příkazním ří-
zení na místě. Mimo tyto akce vyřešili na místě 
strážníci dalších 32 přestupků. 

Nové značení na dopravním hřišti
V minulých dnech proběhla renovace doprav-
ního značení na dětském dopravním hřišti 
v ulici Zahradnické. Na dětském dopravním 
hřišti došlo ke kompletní obnově vodorovného 
dopravního značení a opravě svislého doprav-
ního značení. Tuto obnovu značení provedla 
Městská policie Moravská Třebová ve spolu-
práci se Správou a údržbou silnic Pardubické-

ho kraje. Městská policie využívá dětské do-
pravní hřiště k provádění výcviku dětí všech 
věkových skupin, od dětí v mateřských ško-
lách až po děti končící povinnou školní do-
cházku. V minulém školním roce prošlo vý-
ukou a výcvikem na dopravním hřišti 1289 
dětí a odučilo se zde 162,5 hodin. Mimo těch-
to výcviků zde městská policie pořádá oblast-
ní (městské) kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů, kterou vyhlašuje BESIP Ministerstva 
vnitra ČR. Vítězná družstva následně postupu-
jí do vyšších kol této soutěže.

Radovan Zobač, velitel městské policie

Návrh cen pro vodné a stočné předkládá pro-
vozovatel vlastníkům infrastrukturního majet-
ku. O schválení výše vodného tedy rozhoduje 
Skupinový vodovod, konkrétně členské schů-
ze svazku obcí a schválení ceny pro stočné je 
v kompetenci Zastupitelstva města M. Třebová. 
Obě ceny jsou regulované a podléhají přísným 
pravidlům stanoveným Ministerstvem financí 
ČR v tzv. Cenovém výměru. Ten přesně určuje, 
co nesmí cena obsahovat, a které náklady jsou 

oprávněné. Dodržování těchto pravidel kont-
roluje Ministerstvo financí ČR. Další kontrola 
ceny je zajištěna ze strany Ministerstva zeměděl-
ství ČR, které v zákoně o vodovodech a kanali-
zacích (274/2001 Sb.) jasně vymezuje strukturu 
ceny, tzv. kalkulační vzorec. V případě využití 
evropských dotací pak vstupuje do tvorby ceny 
další regulátor, a to prostřednictvím Minister-
stva životního prostředí ČR. SFŽP pro kont-
rolu správnosti ceny používá finanční nástroje 

Žijeme s vodou - Cena pro vodné a stočné
Evropské unie, tj. Finanční model a Vyrovná-
vací nástroj. Velký důraz je kladen na položku 
„nájemné“, což jsou prostředky na obnovu in-
frastrukturního majetku. Tyto prostředky, které 
v současnosti dosahují výše až 50 % z ceny vod-
ného a stočného, jsou provozovatelem odváděny 
vlastníkům. Detailní zpracování tohoto tématu je 
k dispozici na www.vhos.cz. Zde naleznete i pod-
mínky soutěže, která je připravena pro pozorné 
čtenáře Žijeme s vodou.           Jana Drábková

16. září oslavilo TyfloCentrum Pardubice pat-
náct let své existence, patnáct let, kdy poskytuje 
sociální služby a žije světem nevidomých a jinak 
zrakově postižených lidí. Cílem poskytovaných 
služeb je motivovat lidi se zrakovým postižením 
k aktivnímu životu a napomáhat jim k dosaže-
ní co největší míry samostatnosti. Za patnáct let 

existence se toho událo opravdu hodně. Za tuto 
spolupráci a podporu patří dík všem pracovní-
kům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, partne-
rům a dárcům. 
Potýkáte se s obtížemi se zrakem Vy sami nebo 
někdo ve Vašem okolí? Právě pro Vás je zde 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Neváhejte nás 

Již 15 let žije TyfloCentrum Pardubice světem nevidomých 
a jinak zrakově postižených

kontaktovat, rádi Vám poradíme. Více informa-
cí najdete na internetových stránkách www.tcp-
ce.cz a na pracovištích v Pardubicích, Chrudimi 
a ve Vysokém Mýtě. Kontaktujte nás telefonic-
ky, na čísle 466 500 615 nebo 774 415 173.

Dana Stoklasová, 
ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Bezplatné rekvalifikace Šance pro padesátníky a OZP
Evropská unie v rámci projektu Ještě chci 
pomáhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/00040
28, podporuje skupinu obyvatelstva, která je 
znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, 
kterým je více než 50 let, jsou v evidenci 
Úřadu práce Pardubického kraje nebo jsou 
osobami se zdravotním postižením (OZP/
OZZ). Těmto osobám umožňuje bezplatnou 
rekvalifikaci a možnost nastoupit na dotova-
né místo.

Možnosti rekvalifikací:
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky 
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

• Účetnictví …případně další rekvalifikace 
dle vlastního výběru
Termíny zahájení kurzů: listopad 2018 – bře-
zen 2019, rezervujte si své místo co nejdříve. 
Kontakt pro více informací: Pavlína Valento-
vá, tel. 775 500 622, valentova@jhs-centre.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 5. 11. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 5. 11. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace 
platí jeden týden, po uplynutí této doby  budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý – zavřeno, 
středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek – zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Louskáček a čtyři říše /USA/

10. 11. sobota v 15:00, nový rodinný fantasy film

Když draka bolí hlava /ČR/

10. 11. sobota v 17:00, nová česká pohádka

Ten, kdo tě miloval /ČR/

10. 11. sobota v 19:00, rodinná detektivka s před-
vánoční atmosférou

Po čem muži touží /ČR/

12. 11. pondělí v 19:00, nová česká komedie

Bohemian Rhapsody /VB, USA/

14. 11. středa 19:00,  životní spirála Freddie Mer-
curyho 

Nebezpečná laskavost /USA/

19. 11. pondělí 19:00, mysteriózní thriller

Ten, kdo tě miloval /ČR/

21. 11. středa 19:00, rodinná detektivka s předvá-
noční atmosférou

Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny /VB, USA/

26. 11. pondělí 19:00, dobrodružný, rodinný a fan-
tasy film

Chvilky /ČR, SR/

28. 11. středa 19:00, drama

Kulturní centrum
Vzpomínkový koncert na Rudolfa 
Mánka – Smetanovo trio
4. 11. v 18 hodin v obřadní síni radnice, vstupné 
dobrovolné
Více na www.ksmt.cz

Country-blues Louisianského hudebníka 
Jimmy Bozemana
7. 11. v 19 hodin, dvorana muzea
Americký hudebník Jimmy Bozeman zve na ve-
čer plný autentické country music, blues & hill-
billy 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 pro-
žitku a poznání. Na cestě za hudbou procestoval 
spoustu míst z Louisiany do Texasu a přes Me-
xiko 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), kon-
trabasistka 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 

Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

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

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

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

Mikulášský jarmark
Sobota 1. prosince se od 9:00 do 16:00 hodin 
v budově muzea a v parku před muzeem
Návštěvníci se mohou od 10:00 hodin těšit na po-
hádku pro děti s názvem Princezna na vdávání 
v podání Divadelního souboru J. K. Tyla.
Součástí jarmarku bude prodej uměleckořemesl-
ných výrobků, různých drobných dárků, svíček, 
kalendářů, knížek, jmelí, adventních věnců a vá-
nočních vazeb, zdobených perníčků, medoviny 
a punče. Mikuláš s doprovodem čerta a anděla - 
každoroční průvodci jarmarku.
Vstupné 10 Kč (dospělí) a 5 Kč (děti)

něm slyšet jeho autentický folk-hillbilly, honky 
tonk a country-blues. 
Vstupné: 150 Kč, předprodej byl zahájen 1. 10. 

Svatomartinské slavnosti 2018
10. 11. sobota 
13:00–15:00 Výtvarná dílnička Nízkoprahového 
klubu Díra Moravská Třebová
Budova muzea - velká klubovna
15:00 Louskáček a čtyři říše (film pro děti)
17:00 Když draka bolí hlava (film pro děti)
19:00 Ten, kdo tě miloval (rodinná detektivka)
11. 11. neděle
14:00–16:30
Svěcení vína v parku před muzeem
Harmonikářka Ludmila Kleinbauerová dvorana 
muzea + park před muzeem
Cimbálová muzika VERONICA - dvorana muzea
17:00 Heidi Janků - dvorana muzea

Co víc si přát?
25. 11. neděle, 18:00, vstupné: 60 Kč
Každý z nás má určitě nějaké to přání, a to i když 
nám zdánlivě nic nechybí. Ale pozor, přání může 
být ošidné, zvlášť to nedomyšlené. Pokud chcete 
zjistit, co všechno potřebuje člověk k tomu, aby 
byl spokojen, navštivte černou hudební komedii 
Romana Krejčíře Co víc si přát? 
Uvádí Divadlo NaŽivo Velké Opatovice
Předprodej zahajujeme 5. 11. v 16 hodin

Klíče na neděli 
29. 11. čtvrtek, 19:00, vstupné: 300 Kč
Komedie je o tom, že dva manželské páry se se-
jdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že 
všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, čeho do-
sáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. 
V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče 
od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového se 
z této záměny roztočí kolotoč potíží.
Hrají (v alternacích): Jana Šulcová, Olga Želenská, 
Zbyšek Pantůček, Libor Hruška, Mahulena Boča-
nová, Marcela Nohýnková, Vlasta Žehrová, Vero-
nika Jeníková, Pavla Vojáčková, Ivana Andrlová, 
Martin Sobotka a další.
Komedii Antonína Procházky uvádí Divadelní 
společnost HÁTA Olgy Želenské
Předprodej zahajujeme 5. 11. v 16 hodin

Připravujeme:
Zpátky do Betléma 
4. 12. v 8:30 a 10:00, vstupné: 40 Kč
Vánoční pohádka pro MŠ a ZŠ
Společný projekt Teátru Pavla Šmída a kejklíře 
Vojty Vrtka
Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá 
holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo 
všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili Váno-
ce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil 
Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se 
svým panem učitelem u betléma. Po letech si ten 
prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně.

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz, zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 

Stálé expozice
Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 
kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmais-
terovy mimoevropské sbírky

Galerie Františka Strážnického
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Jitka Čvančarová 

SPKD Boršov Vás v listopadu srdečně 
zve na následující akce

Program Duku Duku na listopad 2018 

V neděli 18. 11. v 15:00 hodin Vám Ořechovské 
divadlo představí veselohru Ladislava Stroupežnic-
kého v úpravě Vlastimila Peška Naši vaši furianti. 
Budete se opět určitě skvěle bavit, jak už to společ-
ně s Ořechovským divadlem bývá pravidlem. Ra-
zantní Peškova úprava, kde charaktery postav Na-
šich (vašich) furiantů připomínají naše (vaše) blízké 
i vzdálené, ctí autora a zachovává všechny dějové 

  2. 11. Velká Red Bull Party - Dj Pegas
  3. 11. Captain Morgan připlouvá - Dj Mirek Ka-

rásek
  9. 11. Cocoman v Duku Duku / Selector Boldrik 

Wilda Panda
10. 11. Soukromá akce – vyhlášení Cyklomanu – 

Dj Maty
16. 11. Dance Party - Dj Maty
17. 11. Soukromá akce – ukončení fotbalové sezó-

ny – Dj Maty
23. 11. Koncert AC/DC Czech revival, po skončení 

After Party
24. 11. Božkovský mejdan - Dj T - Maxx
30. 11. Retro večer. Dj Maty

Kapela AC/DC Czech revival je parta fanoušků 
kultovní kapely AC/DC, co si splnila sen zahrát si 
tuto skvělou hudbu. Při setkání u jiného projektu 
v roce 2011 objevili společnou vášeň pro kapelu 
AC/DC a založili band s názvem AC/DC CZECH 
REVIVAL.

reálie. Divadelní autobus vyjíždí v 14:30 od muzea, 
v 14:45 ze zastávky Boršov U Okálů, na ostatních 
zastávkách staví na znamení. 
V sobotu 24. 11. ve 20:00 se koná dnes už tradič-
ní Maškarní bál s oldies bigbeatovou skupinou 
Rotoped. Součástí večera jsou i soutěže a přehlídka 
masek. Přijďte se skvěle pobavit. Svoz autobusem 
v 19:30 od muzea a zpět v 01:00 hod.

Po prvních dvou koncertech na jaře roku 2011 
v okolí Chocně, odkud většina členů pochází, po-
ptávka po jejich vystoupeních rostla a již od pod-
zimu roku 2011 se objevili na celé řadě dalších vy-
stoupení.
Dnes již tato parta patří mezi ostřílené matadory. 
Kapela začala využívat i řadu rekvizit, které umoc-
ňují skvělou atmosféru koncertů. Pokud patříte 

Buďte 
vidět 

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

ZŠ a MŠ Staré Město pořádá

VÁNOČNÍ JARMARK
s výtvarnou dílničkou 

doprovázený slavnostním 
rozsvícením vánočního 

stromu
v sobotu 24. 11. 2018 

od 15:00 do 18:00 hod. v sokolovně
Občerstvení zajištěnoTěší se na Vás za-
městnanci školy a školky, na akci budou 

pořizovány video a foto záznamy.

Putování  
s Jirkou Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na zajíma-
vé setkání se známým cestovatelem rádia 
IMPULS, který přijede s pořadem Bhútán 
– Země hřmícího draka. Akce se uskuteč-
ní v pátek 16. listopadu v Kulturním domě 
v Chornicích. Zahájení je v 18:00 hodin, 
vstupné 160 Kč. Vstupenky je možno za-
koupit v předprodeji v kanceláři obecního 
úřadu, tel: 461 327 807, nebo na místě.

Po prázdninách, kdy jsme mj. pořádali let-
ní Army tábor na Srnčí, nabíráme do SBS MT 
nové děti. Ve spolupráci s DDM Maják máme 

dva zájmové kroužky ve čtvrtek a v pátek. Tré-
nujeme 3x týdně na naší střelnici v Linharticích 
a na střelnicích VSŠ a VOŠ MO v Moravské 
Třebové. V září se mimo náboru nových členů 
věnujeme tréninku na branné závody. Přípravou 
byl místní branný závod - Memoriál J. Gruncla, 
pořádaný ve spolupráci se střeleckým klubem 
v Křenově. Přípravného závodu se zúčastni-
ly děti ve třech kategoriích a v jedné kategorii 
smíšená družstva. Poctivý trénink se zúročil na 
mezinárodním MČR v branném víceboji mlá-
deže sBTS ČR. 25. ročník memoriálu Bernarda 
Nechvily se konal ve dnech 28. a 29. 9. v Prud-
ké u Doubravníku. Poměřit síly přijelo 72 dětí 
z klubů sBTS ČR a SR. Soutěžilo 24 družstev 

v disciplínách: mířená střelba ze vzduchové puš-
ky a běh terénem na 2400 m se stanovišti - střel-
ba po zátěži, hod granátem na cíl a do dálky, po-

užití lomeného azimutu, přenos raněného 
a překážková dráha.
Z klubu mládeže SBS Moravská Třebová 
se umístili nejlépe: 
Družstva - kategorie A: 1. místo Václav 
Pavelka, Sebastian Roche a Lukáš Kaděra, 
kategorie B: 3. místo Michaela Přidalová, 

Střelecký klub mládeže – zahájení sezóny 2018/2019 
Benjamin Roche a Vít Pavelka, kategorie C: 1. 
místo Ondřej Vágner, Adéla Kostíková a Petr 
Bárta, 2. místo František Přidal, Natálie Váňová 
a Zdeněk Polehla, 3. místo Veronika Kavanová, 
Jakub Koudelka a Michal Kavan. 
Jednotlivci - mířená střelba: 2. místo Martin Ši-
bor, nejlepší v kategorii A: Lukáš Kaděra.
Děkuji všem, kteří se závodu zúčastnili a repre-
zentovali město Moravská Třebová.

Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

mezi fanoušky kapely AC/DC, tak neváhejte a na-
vštivte 23. 11. hudební klub Duku Duku a užijte si 
večer plný skvělé muziky a atmosféry. Kapela zde 
nevystupuje poprvé, vždy to byl skvělý zážitek.
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Zastupitelstvo města schvaluje:
896/Z/011018: předložený program zasedání 

zastupitelstva města. 
897/Z/011018: předloženou Dohodu o narov-

nání mezi městem Moravská Třebová a Kon-
gregací Sester Neposkvrněného Početí Pan-
ny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi IČO: 
00406171se sídlem Hrnčířská 127/12, 779 00 
Olomouc zastoupenou S. Miriam Zikešovou, 
generální představenou, ve věci nemovitos-
tí v areálu Sociálních služeb města Moravská 
Třebová. 

 Z: Viera Mazalová
898/Z/011018: rozpočtové opatření 10/2018 

rozpočtu města:
Financování - zdroje
 Třída 8 Změna stavu prostředků na bankovních 

účtech (zapojení zůstatku finančních prostřed-
ků na běžných účtech a účelových fondech) 
2.500.000 Kč

 Celkové rozpočtové zdroje 2.500.000 Kč
Rozpočtové výdaje
 Třída 5 Běžné výdaje - Dohoda o narovnání 

s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie 2.500.000 Kč

 Celkové rozpočtové potřeby 2.500.000 Kč
 Z: Dana Buriánková
899/Z/011018: rozpočtové opatření č. 11/2018 

rozpočtu města:
Financování - zdroje
 Třída 2 Sociální služby města Moravská Tře-

bová - odvod z investičního fondu 400.000 Kč
 Celkové rozpočtové zdroje 400.000 Kč
Rozpočtové výdaje
 Třída 6 Investiční výdaje - Rekonstrukce bu-

dov C a D Domova pro seniory 400.000 Kč
 Celkové rozpočtové potřeby 400.000 Kč
 Z: Dana Buriánková
900/Z/011018: předložený Plán společných 

zařízení v rámci Komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Moravská Třebo-
vá podle § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb. 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů.

 Z: Pavel Brettschneider
901/Z/011018: předložený Plán společných 

zařízení v rámci Komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Boršov u Mo-
ravské Třebové podle § 9 odst. 11 zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů.

 Z: Pavel Brettschneider
902/Z/011018: vyhodnocení výsledků projed-

nání Změny č. 3 územního plánu s určeným 
zastupitelem.

Z: Dušan Sejbal
903/Z/011018: Změnu č. 3 územního plánu for-

mou opatření obecné povahy.
 Z: Dušan Sejbal

Zkrácené usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo 
v pondělí 1. 10. 2018 od 15:00 hod v zasedací místnosti v ul. Olomoucké

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

915/Z/011018: prodej  
 - id. podíl o vel. 1701/10000 na pozemku parc. 

č. 1367/1 za vzájemně sjednanou kupní cenu 
 - id. podíl o vel. 1603/10000 na pozemku parc. 

č. 1367/1 za vzájemně sjednanou kupní cenu 
 - id. podíl o vel. 1701/10000 na pozemku parc. 

č. 1367/1 za vzájemně sjednanou kupní cenu
 - id. podíl o vel. 1681/10000 na pozemku parc. 

č. 1367/1 za vzájemně sjednanou kupní cenu 
 Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
916/Z/011018: předloženou informaci o plnění 

usnesení Zastupitelstva města Moravská Tře-
bová.      

Zastupitelstvo města vydává:
917/Z/011018: souhlas s umístěním stavby 

„I/35 Staré Město, připojení na D35“, která 
bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví 
města, vše v obci a katastrálním území Boru-
šov, a to na 

 - pozemku parc. č. 338 o výměře 739 m2, druh 
pozemku ostatní plocha - bude se jednat o 20 
m2 trvalého záboru, 6 m2 dočasného záboru do 
1 roku a 2 m2 věcného břemene 

 - pozemku parc. č. 317 o výměře 854 m2, 
druh pozemku ostatní plocha - bude se jednat 
o 268 m2 dočasného záboru do 1 roku a 49 m2 
věcného břemene

 - pozemku parc. 322 o výměře 420 m2, druh 
pozemku ostatní plocha - bude se jednat o 420 
m2 trvalého záboru a 27 m2 věcného břemene 

 - pozemku parc. č. 324/10 o výměře 61 m2, 
druh pozemku ostatní plocha - bude se jednat 
o 45 m2 trvalého záboru a 16 m2 dočasného zá-
boru do 1 roku 

 - pozemku parc. č. 334 o výměře 3.509 m2, 
druh pozemku ostatní plocha - bude se jednat 
o 393 m2 trvalého záboru a 168 m2 dočasného 
záboru do 1 roku a 25 m2 věcného břemene.

 Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města ukládá:
918/Z/011018: vedoucímu odboru rozvoje měs-

ta městského úřadu zveřejnit oznámení o vy-
dání Změny č. 3 územního plánu Moravská 
Třebová.

 Z: Miroslav Netolický
Zastupitelstvo města odkládá:
919/Z/011018: předložený návrh prodeje po-

zemků parc. č. 2936/122, 2936/123 a 2936/124  
společnosti protechnik consulting s. r. o.

 Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města volí:
920/Z/011018: návrhovou komisi ve složení:  
 - Ing. Daniela Maixnerová
 - Milada Horáková
 - Miroslav Jurenka       
 921/Z/011018: ověřovatele zápisu:
 - Ing. Miloš Mička
 - Mgr. Lenka Bártová
V Moravské Třebové 1. 10. 2018

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

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

904/Z/011018: uzavření dodatku č. 1 veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
č. OF 0013/2018 s Nemocnicí následné péče 
Moravská Třebová v souladu s předloženým 
návrhem.

 Z: Dana Buriánková
905/Z/011018: uzavření veřejnoprávní smlou-

vy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF 
0079/2018 s Nemocnicí následné péče Morav-
ská Třebová v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Dana Buriánková
906/Z/011018: uzavření Smlouvy o zasta-

vení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-
P2/0051500179 s Českou spořitelnou v soula-
du s předloženým návrhem.

 Z: Dana Buriánková
907/Z/011018: uzavření dohody o úhradě dluhu 

ve splátkách dle předloženého návrhu.
 Z: Viera Mazalová
908/Z/011018: prodej pozemku parc. č. 595/7 

o výměře 74 m2

 Z: Viera Mazalová
909/Z/011018: prodej pozemku parc. č. 595/8 

o výměře 72 m2 a pozemku parc. č. 595/11 
o výměře 25 m2 

 Z: Viera Mazalová
910/Z/011018: prodej pozemku parc. č. 595/9 

o výměře 70 m2

 Z: Viera Mazalová
911/Z/011018: prodej pozemku parc. č. 595/10 

o výměře 108 m2 
 Z: Viera Mazalová
912/Z/011018: prodej  pozemku parc. č. 673/13 

o výměře 38 m2 
 Z: Viera Mazalová
913/Z/011018: prodej  pozemku parc. č. 

2055/137 o výměře 650 m2 
 Z: Viera Mazalová
914/Z/011018: prodej, a to formou přídatného 

spoluvlastnictví: 
 - id. podílu o vel. 1701/10000 na pozemku 

parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2 na pozemku 
parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2

 - id. podílu o vel. 1603/10000 na pozemku 
parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2 na pozemku 
parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2

 - id. podílu o vel. 1701/10000 na pozemku 
parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2 na pozemku 
parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2

 - id. podílu o vel. 1681/10000 na pozemku 
parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2 na pozemku 
parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2

 - id. podílu o vel. 1711/10000 na pozemku 
parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2 na pozemku 
parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2

 - id. podílu o vel. 1603/10000 na pozemku 
parc. č. 1367/3 o výměře 222 m2 na pozemku 
parc. č. 1367/2 o výměře 48 m2 a na pozemku 
1368/5 o výměře 4 m2

 Z: Viera Mazalová
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1.–14. 11. Listopadová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspě-
vek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihov-
ně v dospělém oddělení. V říjnu se poštěstilo 
p. Hicklové, které tímto gratulujeme.
Aktuální otázka zní: Kolik dílů má knižní sé-
rie Neapolská sága od Eleny Ferrante? 
Ze všech správných odpovědí vylosujeme jed-
noho výherce. Odpověď nám sdělte do 14. 11. 
Hraje se o jednu z těchto knih: Blízko plamene 
(N. Roberts), Světla na pobřeží (F. Niedl), A Ji-
mmy šel za duhou (J. M. Simmel), Rebelka (M. 
Hrubešová), Největší bitvy. 
1.–30. 11. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databá-
zeknih.cz vám v listopadu pomůžeme výstavkou 
z těchto knih témat: kniha, podle níž byl natočen 
seriál, kniha od slovenského autora, kniha která 
obdržela cenu Magnesia Litera.
1.–30. 11. Velký výprodej časopisů
V dospělém oddělení v otevírací době. Cena 
1 Kč/ks.
1. 11.–31. 12. Výstava fotografií Pavla Zukala
Výstava fotografií moravskotřebovského autora 
Pavla Zukala s tématem barok-
ních soch. Výstava je přístupná 
v otvírací době knihovny.
8. 11. Listování: Svatá Barbora 
(M. Šindelka a V. Mašek)
Další divadelní představení 
z cyklu Listování se bude ko-
nat v 17:00 hod. v sále Na Pís-
ku. Hrají: Alan Novotný a Pet-
ra Bučková. Vstupenky je 
možné zakoupit v předprodeji 
v knihovně nebo na místě za 
100 Kč. Akci pořádáme ve spo-
lupráci s Vojenskou střední ško-
lou a Vyšší odbornou školou 
Ministerstva obrany v Moravské 
Třebové.

16. 11. Den poezie 
16. listopadu si připomínáme narození Karla 
Hynka Máchy. A právě s tímto datem je už osm-
náct let spjat festival Den poezie. V tento den 
od nás každý návštěvník dostane básničku. 
28. 11. Vánoční jarmark
Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných vý-
robků (perníčky, vánoční ozdoby, šperky, dr-
hané, šité, vyšívané, pletené, háčkované, drát-
kované, batikované, malované a jiné výrobky). 
Akce proběhne v půjčovní době knihovny. 
Přijďte si vybrat originální dárek v čase 8:30–
17:00 hod.

Připravujeme na prosinec:
5. 12. Mikuláš v knihovně

Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové děkuje Kulturním službám 
města, městu Moravská Třebová, Klubu čes-
kých turistů, ochotnickému souboru J. K. Tyla 
a Městské policii Mor. Třebová za spolupráci při 
pořádání lampiónového průvodu, kterého se zú-
častnilo 201 občanů města.

Knihovna dětem 
1.–30. 11. Podzim
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Dětřichov 
u Moravské Třebové. Výtvarná díla si může-
te prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní 
době.
1.–30. 11. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy: 
Můj kocourek je veliký popleta. Čtení, hraní, 
kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání 
v dětském oddělení.

Tvořivé středy:
  7. 11. Svatomartinské tvoření
14. 11. Čarodějnice
21. 11. Strašidlo
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení 
MěK
28. 11. Vánoční razítkování (8:30–17:00 hod.)

Tvoření pro nejmenší
21. 11. Strašidlo: pro děti od 2 do 5 let v dopro-
vodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
6. a 20. 11. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
21. a 22. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lov-
ci perel, kteří budou mít možnost utratit vyděla-
né moriony. Směna bude probíhat v čase otevíra-
cí doby dětského oddělení knihovny.

Registrace pro děti do 6 let zdarma
Pozor, nově nabízíme registraci všem dětem 
do 6 let včetně zdarma

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Rekapitulace změn knihovního systému
Na konci května jsme změnili knihovní systém. 
Nebyl to snadný přechod a děkujeme Vám za tr-
pělivost a shovívavost, bez nichž by změna byla 
ještě mnohem složitější. Nyní, téměř půlrok poté 
se (i díky změně poskytovatele servisních slu-
žeb) povedlo většinu věcí vyladit k naší a snad 
i Vaší spokojenosti a chceme Vám touto ces-
tou zrekapitulovat nejzásadnější změny, k nimž 
v této souvislosti došlo: 
1. Upomínky se nyní počítají spravedlivějším 

způsobem 1 Kč za jeden den a jeden doku-
ment, který máte půjčený. Tedy máte-li půj-
čeny dvě knihy, za zpoždění o tři dny zaplatí-
te pouze 6 Kč. Naopak deset půjčených knih 
při zpoždění o deset pracovních dní znamená 
pokutu ve výši rovné stokoruny. Neplatí se 
za dny, kdy je knihovna z jakéhokoli důvodu 
zavřena.

2. Pět dní před vypršením výpůjčky přijde čte-
náři, který zadal e-mailovou adresu, tzv. pře-
dupomínka, tedy informace o tom, že se blíží 
konec výpůjční lhůty. V poslední den řádné 
výpůjčky je čtenář navíc informován sms 

zprávou. Tedy nový systém čtenářům pomáhá, 
aby pokuty za zpozdné nemuseli platit vůbec.

3. Upomínky již nezasíláme poštou, informuje-
me o ní po 15, 30 a 45 dnech sms zprávou či 
e-mailem, podle toho, které údaje nám čtenář 
poskytl v přihlášce. Pokud chybí e-mail nebo 
telefonní číslo, pak čtenář o upomínce infor-
mován nebude, nicméně povinnosti placení 
jej tato skutečnost nezprošťuje.

4. Každý dokument půjčujeme na 31 dní a je 
možné je pouze dvakrát prodloužit. Každou 
knihu, časopis, CD nebo třeba hru lze tedy 
mít maximálně 93 dní. Knihy se neprodluží 
automaticky s načtením čtenářského průka-
zu, o prodloužení je třeba požádat knihovni-
ci, nebo si knihy prodloužit přes své čtenář-
ské konto. Knihu, která je rezervovaná, lze 
prodloužit pouze jednou. 

5. Přístup ke čtenářskému kontu vede buď 
z webových stránek knihovny www.mkmt.
cz nebo přímo přes adresu katalog.mkmt.cz. 
Po přihlášení, které je nutné napoprvé nasta-
vit v knihovně, může čtenář spravovat své 

konto, vidí své výpůjčky, historii výpůjček, 
plateb atd. Lze zde také měnit heslo. 

6. Nový katalog, dostupný z adresy katalog.
mkmt.cz, nabízí nejen obálky knih a jejich 
hodnocení převzaté z cbdb.cz, ale také tituly 
podobné tomu, které čtenář vyhledal.

7. Už více než dva roky tiskneme čtenáři na vy-
žádání lístek s informacemi o tom, které kni-
hy má půjčeny a kdy je třeba je vrátit. Nyní 
navíc přibyla možnost zasílat tuto informaci, 
a také informaci o tom, které knihy čtenář 
vrátil, e-mailem. Pokud si tyto zprávy nepře-
jete zasílat, informujte prosím knihovnici.

8. Znovu upozorňujeme, že i vzhledem k ochra-
ně osobních údajů nebude možné půjčovat 
dokumenty na kartičku někoho jiného, byť 
by se jednalo o rodinného příslušníka.

Vážení čtenáři, víme, že přijmout změny nebý-
vá snadné. Věříme však, že výše uvedené změ-
ny povedou nakonec ke spokojenosti nás všech 
(mimo jiné proto, že knihy budou cirkulovat 
rychleji a dostanou se tak k více čtenářům) a že 
nám zachováte přízeň.
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ZŠ Palackého informuje
Další úspěch v ZŠ Palackého
Po úspěšném získání částky z EU ve výši 
1 800 000 Kč byl škole schválen další projekt 
v programu Erasmus+ s názvem Poznejme 
se ještě lépe, který byl podán spolu s družeb-
ní základní školou J. Horáka z Banské Štiav-
nice. Na jeho realizaci naše škola obdržela 
14 420 €. Týdenní výměnné pobyty se usku-
teční pro 16 žáků a 6 učitelů naší školy. Stejně 
tak přijedou do Moravské Třebové žáci i uči-
telé ze Slovenska. Hlavním cílem projektu je 
poskytnout učitelům nástroje na zefektivnění 
jejich činnosti, dát jim prostor na rozvoj kre-
ativity, zvýšit jejich odborné sebevědomí, zís-
kat informace o jiném vzdělávacím systému 
a všechny získané pozitivní podněty přenést 
do každodenní práce se žáky. Výměnné poby-
ty žáků budou zaměřeny na sportovní aktivity, 
výměnu vzájemných zkušeností, výměnu me-
tod a postupů ve florbale a atletice a soutěžení 
v uvedených disciplínách. Přínosem pro obě 
partnerské školy bude mimo jiné: zdokonalení 
odborných kompetencí a získání inovativních 

a kreativních metod a postupů ve vyučování, 
zdokonalení a obohacení jazykových zkuše-
ností, modernizace výchovně vzdělávacího 
procesu, zlepšení sportovních výkonů a uvědo-
mění si hodnot a kultury obou zemí.

Petr Vágner, ředitel školy

Návštěva ekocentra Paleta
Třídy 2. C a 3. A navštívily v nově zrekonstruo-
vaném statku v malé obci Oucmanice pobytové 
ekocentrum Paleta, které zaměřilo své programy 
na přírodu, životní prostředí, environmentální 
výchovu a další vzdělávání. Děti se tu během 
dvoudenní návštěvy naučily mlít obilí, ze které-
ho pekly ve venkovní peci rohlíky. Poté zkusily 
na trenažerech dojit mléko a utlouci si máslo, 
které pak posvačily s čerstvými rohlíčky. Zkou-
šely si vyřezat ze dřeva lžičky. Poznaly procesy 
v rozkladu přírodních materiálů a hledaly odpo-
vědné živočichy v kompostu. Učily se důsled-
ně třídit příslušný odpad. Dětem se velmi líbily 
venkovní hry, které se kdysi hrávaly na vesni-
cích. Žáci poznali mrtvou a živou vodu, sezná-

Páťáci na Srnčí
Ve čtvrtek 4. 10. jsme se vydali s celou třídou 
na Srnčí, abychom tam absolvovali dvoudenní 
sebepoznávací program Na pohodu, který umož-
ňuje vzájemné poznávání v kolektivu a zlepšení 
jeho soudržnosti. Počasí nám přálo a cesta pěk-
ně uběhla. Byli jsme ubytovaní v budově, pro-
tože v noci už je chladno, a čekali jsme na naše 
lektorky, které s námi hned po příjezdu zahájily 
program. Hodně jsme pracovali ve skupinách, 
lépe se poznávali a tvořili. Díky krásnému po-
časí jsme měli mnoho aktivit nejen v jídelně, 
kde jsme si vytvořili debatní kruh, ale i venku, 
kde jsme se učili spolu mluvit a spolupracovat. 
V lese jsme vytvořili domečky, k nimž jsme vy-
mýšleli příběhy, přenášeli jsme „miny“, skáka-
li „minovým polem“, bavili jsme se o tom, co 
máme rádi, a co ne, a dělali jsme spoustu dalších 
zajímavých věcí. Mezi jednotlivými bloky pro-
gramu jsme měli báječné jídlo, které nám všem 
moc chutnalo, všichni se o nás hezky starali 
a byli na nás moc milí. Celý program se nám vel-
mi líbil, naučili jsme se hodně o sobě i o jiných 
a těšíme se na pokračování s lektorkou Martinou 
při společných setkáních ve škole. Lektorky pra-
cují v organizaci Společně k bezpečí, která naši 
školu již druhým rokem přizvala do svého pro-
jektu, za což jsme rádi. Svědčí to o tom, že se jim 
s našimi dětmi velmi dobře pracuje.

Hana Řebíčková

Žáci mezi pražci
Stalo se již tradicí, že základní škola Kostelní 
náměstí pořádá v září ve spolupráci s Průmys-
lovým muzeem Mladějov výchovně vzdělávací 
projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky. 
Letos tak po dvanácté vyrazila skupinka žáků 
ze 7. a 8. třídy na 3 dny do Mladějova, aby po-
znávala kulturní a přírodní krásy moravskotře-
bovského regionu prostřednictvím tvůrčí prá-
ce i utužovala vzájemné přátelské vztahy. Žáci 
čas strávený v mladějovském muzeu, kde byli 
během projektu i ubytováni, využili vrchovatě: 
natočili historický film připomínající hornické 
slavnosti, které havíři z hřebečských dolů pra-

ZŠ Kostelní
videlně pořádali od 19. století do začátku 2. svě-
tové války, vytvořili dvě sochy v nadživotní ve-
likosti, poznávali léčivé účinky zdejších bylinek 
a jejich farmaceutické využití a věnovali se ještě 
řadě dalších činností. Co všechno dokážou děti 
z Kostelního náměstí během jednoho projektu 
udělat a v jak vysoké kvalitě, detailně představu-
je výstava ve vestibulu radnice, kterou je možné 
zhlédnout od 1. do 16. 11. Zde bude k dispozici 
také sborník popisující průběh i výsledky pro-
jektu. Všichni jsou na výstavu srdečně zváni.

V. Novák

Bolest jménem šikana
Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je 
ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiné-
ho člověka či skupinu lidí. Může mít různé formy 
a její následky na duševní a tělesné zdraví mohou 
být vážné a celoživotní. Podle průzkumů má s ši-
kanou zkušenost až 40 % školou povinných dětí, 
je tedy třeba o ní s dětmi otevřeně mluvit. Je omyl 

mili se s principem studny a vodovodu. Po veče-
ři bádali nad bylinkami, ochutnávali jejich odvar 
a sami si uvařili bylinný čaj ze směsi, kterou si 
namíchali. Všem dětem se pobyt velmi líbil a již 
se těší, až budou moci v budoucnu navštívit tuto 
farmu i na více dní. 

Třídní učitelky 2. C a 3. A ze ZŠ Palackého

Fotbalový nábor
V pátek 21. 9. byli žáci 1.–3. tříd pozváni na nábor 
žáků do fotbalového týmu, který se konal na hřišti 
TJ Slovan. Již jsme tušili, co nás čeká a děti se 
moc těšily. Sluníčko ještě hřálo a my si vyrazili 
zasportovat a zasoutěžit. Po slavnostním nástupu 
jsme se rozešli na stanoviště. Zkusili jsme nějaké 
štafety, lano jsme použili k přetahování, žebříky 
ke skákání na zemi, skákali i v housence, trefo-
vali jsme určitý cíl v brance a fotbal jsme si též 
zahráli. Celá akce byla organizačně velmi zdařilá. 
My bychom touto cestou chtěli poděkovat všem 
trenérům a jejich pomocníkům a popřát mnoho 
nových fotbalistů a fotbalových úspěchů. 

Učitelé ze ZŠ Palackého

domnívat se, že šikana se týká jen agresora a obě-
ti. Ve většině případů o šikaně ví celý kolektiv 
a s ním je potřeba pracovat. V dnešní době exis-
tuje řada méně i více povedených preventivních 
programů, které se touto problematikou zabývají. 
K těm nejlepším patří bezesporu program Zvol 
si život společnosti ACET ČR, z. s. Proto si veli-
ce vážíme toho, že na pozvání Hany Navrátilové, 
koordinátorky prevence kriminality Městského 
úřadu Moravská Třebová, zavítal do naší školy, 
ZŠ Kostelní náměstí, ředitel a lektor výše zmí-
něné společnosti, František Krampota. V dvou-
hodinových blocích nazvaných Bolest jménem 
šikana a Netolismus měli žáci 5.-9. třídy možnost 
diskutovat např. o tom, co je a co není šikana, kdo 
je nejčastější obětí šikany, proč se někdo stane 
agresorem a jak se šikaně účinně bránit. To, že 
se jedná o téma, které děti oslovilo, bylo zřejmé 
z toho, že řada z nich měla potřebu o šikaně ho-
vořit i po skončení interaktivního programu. 

Eva Pallová, ZŠ Kostelní náměstí 
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3. 11. Deskoherní odpoledne pro děti i dospělé 
- přijďte si vyzkoušet deskové hry s Petrem Fraj-
valdem a najít dárek pod stromeček pro celou ro-
dinu od 14:00 do 18:00 hodin. Hry staré i nové, 
pro dva i více hráčů. 
4. 11. Den leváků na ledě - akce je určena pro 
veřejnost. Přijďte si vyzkoušet, jak se žije le-
vákům mezi praváky a opačně. Akce se koná 
od 13:00 do 14:30 hod. na zimním stadionu 
v Mor. Třebové, ve spolupráci s Technickými 
službami a Zdravým městem Mor. Třebová. Po-
drobnosti na plakátě
7. 11. Florbal dívky III. kategorie v tělocvičně 
Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod. 

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

 Dům dětí a mládeže

8. 11. Florbal chlapci III. kategorie v tělocvič-
ně Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod. 
14. 11. Florbal dívky IV. kategorie v tělocvičně 
Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod. 
15. 11. Florbal chlapci IV. kategorie v tělo-
cvičně Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod. 
28. 11. Okres Florbal dívky III. kategorie v tě-
locvičně Gymnázia Mor. Třebová od 9:00 hod. 
29. 11. Okres Florbal dívky IV. kategorie v tě-
locvičně Gymnázia Mor. Třebová od 9:00 hod. 
V průběhu měsíce listopadu: Keramické dílny 
pro školy. Podrobnosti v propozicích 

Připravujeme v prosinci:
2. 12. Vánoční dílna pro děti od 13:30 hod. 
na radnici, v rámci tradičních Adventních trhů. 
Ježíšek dětem a pro děti - akce pro rodiče s dět-
mi spojená s humanitární sbírkou hraček pro děti 
z nemocnice bude letos součástí programu na ná-
městí 2. 12. Srdečně zveme děti, které se chtějí 
setkat se sv. Petrem a odeslat dopis nebo obrázek 
pro Ježíška nebeským faxem.

Šachový turnaj – přebor žáků základních 
škol Moravskotřebovska a Jevíčska
V úterý 9. října se ve dvoraně muzea v Moravské 
Třebové konal šachový turnaj žáků základních 

škol Moravskotřebovska a Jevíčska, na který 
dorazilo 24 mladých šachistů. V hojném počtu 
se zúčastnili žáci z II. ZŠ Palackého z Moravské 
Třebové, svého zástupce mělo také Gymnázium 
Moravská Třebová, ZŠ Kunčina a ZŠ Křenov. 
Tomuto sportu se velice úspěšně věnují také 
v Jevíčku a v Městečku Trnávce, proto nemohli 
chybět ani žáci tamních základních škol. Turnaj 
byl rozdělen na dvě věkové kategorie, hrál se 
na 7 kol podle pravidel FIDE a losování proběh-
lo švýcarským systémem. V kategorii mladších 
žáků zaslouženě vyhrála Leona Bártová, druhé 
místo si vybojovala Patricie Bártová a na po-
myslném stupni vítězů stanul také Matyáš Daul. 
Všichni tito ocenění jsou žáky ZŠ Palackého 
v Moravské Třebové. Souboj mezi staršími byl 
velice napínavý a nakonec z něj vítězně vyšel 
Filip Řehořek, o jeden bod za ním skončil Voj-
těch Gloser. Tito dva nadaní šachisté přijeli ze 
ZŠ v Jevíčku. Diplom a cenu za třetí místo patřil 
Florianu Beilovi, který je žákem ZŠ v Kunčině. 
Odměny byly připraveny pro všechny účastníky 
a nikdo neodešel s prázdnou. O krásné ceny, kte-
ré byly velkou motivací a udělaly všem radost, 
se postarala firma VHOS, a.s., a my touto ces-
tou moc děkujeme. Děkujeme také Kulturním 
službám Moravská Třebová, že umožnily, aby se 
turnaj uskutečnil v krásných prostorách muzea 
a samozřejmě všem účastníkům, jejich doprovo-
du a rovněž Zdeňku Beilovi. Velké poděkování 
patří také Zdeňku Sojmovi, který celý turnaj zor-
ganizoval a věnoval soutěžícím svůj čas a ener-
gii. Z. Sojma a Z. Beil výborně vedou šachový 
kroužek pod DDM a my jsme moc rádi, že v dě-
tech probouzejí zájem o tento sport a že je čin-
nost v kroužku baví. 

Volná místa v kroužcích: Horolezecký, Bad-
minton, Kopaná, Tenis, Atletika, Tang SOO Do 
Staré Město 

Okénko ZUŠ
Jedenapadesátý ročník soutěže a přehlídek žáků 
základních uměleckých škol byl v letošním škol-
ním roce vypsán pro sedm soutěžních kategorií 
kterými jsou: komorní hra s převahou dechových 
nástrojů, soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu, 
hra na akordeon, komorní hra s převahou smyč-
cových nástrojů, hra na elektronické klávesové 
nástroje, skladatelská soutěž a kolektivní projev 
v oboru literárně dramatickém. Všechny studijní 
obory ZUŠ Moravská Třebová momentálně při-
pravují svůj vánoční program, který bude možné 
zhlédnout částečně, jak 6. a 20. prosince na Pod-
večerech s múzami, tak zejména 12. a 13. pro-
since, kdy se uskuteční Vánoční večery. Bližší 
informace o výše zmíněných akcích poskytneme 
v úvodu prosince.
Elektronický informační systém základních 
uměleckých škol používá ZUŠ Moravská Třebo-
vá již čtvrtým rokem. I v letošním školním roce 

probíhá systém plateb pouze elektronickou for-
mou. Tímto prosíme rodiče, aby dodržovali spe-
cifické a variabilní symboly a termíny splatnosti 
úhrady školného. Velice děkujeme za pochopení. 
Každé studijní zaměření hudebního oboru má 
od určitého ročníku své specifické plnění kolek-
tivní interpretace, mezi které patří sborový zpěv, 
orchestrální hra, souborová hra nebo interpretač-
ní seminář. Jejich plnění je povinnou součástí 
základního studijního zaměření a má své zásadní 
opodstatnění, ať už v podobě prestižních ocenění 
v soutěžích základních uměleckých škol, která 
jsou výsledkem letité spolupráce a dlouhodo-
bé přípravy či v dalším hudebním rozvoji žáků 
v kolektivní interpretaci.
V měsíci listopadu Vás srdečně zveme na Pod-
večery s múzami, které proběhnou 1., 15. a 29. 
v 17:30 v Komorním sále ZUŠ. 

ZUŠ Moravská Třebová

Program činnosti 
Klubu českých turistů

3. 11. Pěší výlet Přes Rumpelku a okolí 
Mor. Třebové v délce 10-12 km. Sraz zá-
jemců ve 13 hod. na autobusovém nádraží. 
Zajišťuje: J. Kuncová
7. 11. Schůze odboru turistiky v klubovně 
odboru KČT od 18 hod. Upřesnění progra-
mu na měsíc prosinec a příprava plánu čin-
nosti na rok 2019.
10. 11. Výletová večerní hra pro děti Bojíte 
se strašidel? Sraz u obřadní síně na Křížo-
vém vrchu. Postupný odchod skupin účast-
níků na okružní trasu od 17 hod. Podrob-
nější informace na plakátech. Zajišťuje: 
J. Filipi
24. 11. Pěší výlet zejména pro děti s rodiči 
Za čertovským perníkem na trase z Mor. 
Třebové do Městečka Trnávky. Sraz zájem-
ců o společný odchod v 10 hod. u Písku. 
Rodiče s dětmi mohou volit přesun na hrad 
Cimburk individuálně. Setkání s čerty 
na hradě Cimburku od 13 do 15 hod. Ná-
vrat zpět linkovým autobusem v 15:13 
a 15:18 hod. Zajišťuje: P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz
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Provozní doba:
pondělí:   8:30–12:00 mateřské centrum
 18:00–19:00 zdravotní cvičení pro ženy
úterý:   8:30–12:00 mateřské centrum
středa:   8:30–12:00 mateřské centrum
 13:00–17:30 mateřské centrum

Znovu otevíráme Klub tvořilek pro šikovné i méně 
šikovné ženy pod vedením Pavly Endlové, infor-
mace v CPR Sluníčko (telefon v záhlaví).

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

Centrum pro rodinu Sluníčko

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz

e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:  

P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová

Sledujte nové webové stránky  
www.farnostmoravskatrebova.cz

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

V pátek 2. 11. vás zveme na dušičkovou 
mši svatou v 16 hod. ve hřbitovním kostele 
na Křížovém vrchu.

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

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání senio-
rů se uskuteční 

5. 11. v 10:00 v refektáři františkánského kláš-
tera v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem 
návštěvy hřbitova proběhne 14. 11. Odjezd 
v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. 
Svitavské. Dotazy na T: 730 545 871.
1. 1. 2019 otevřeme v Linharticích novou služ-
bu Sociální rehabilitace – Komunitní cent-
rum O krok dál pro osoby s duševním one-
mocněním 
Tato služba bude poskytovat pomoc a podporu 
dospělým lidem s duševním onemocněním při 
získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních 
dovedností, které jim umožní fungovat v při-
rozeném a společenském prostředí a žít svůj 
život naplno. Bude nabízet široké spektrum ak-
tivit vedoucích k začleňování lidí s duševním 
onemocněním do běžného života společnosti 
a k posílení sociální soudržnosti. Bude posky-
tována ambulantní i terénní formou služby do-
spělým lidem ve věku 18 až 80 let, kteří potře-
bují podporu a pomoc v důsledku chronického 
či jiného duševního onemocnění, týkajícího se 
zejména těchto diagnostických skupin: psy-
chotické a afektivní poruchy (F2a F3), poruchy 
osobnosti při větších problémech s adaptací, 
úzkostné a neurotické poruchy s chronickým 
průběhem. Jsme tu pro lidi žijící na území mo-
ravskotřebovského a jevíčského regionu, Svi-
tav a spádových obcí. Kontakt: 739 002 756, 
e-mail: info@mtrebova.charita.cz

Letošní Den otevřených dveří a Zahradní 
slavnost Charity Moravská Třebová připadl 
na úterý 2. října 
Akci pravidelně pořádáme na počest svát-
ku patrona charitních zařízení sv. Vincence 
z Pauly a touto každoroční kampaní předsta-
vujeme nejširší veřejnosti celou škálu našich 
služeb. Četní hosté z řad široké veřejnosti si 
mohli prohlédnout zdejší prostory a seznámit 
se s nabídkou charitních služeb. V rámci tema-
tického programu k 5. výročí založení Centra 
pěstounské péče bylo možné zúčastnit se be-
sedy o pěstounské péči, zhlédnout výstavu Já, 
pěstoun nebo se podívat na seriál dokumentů 
Rodiče napořád. Pro děti byl připraven boha-
tý doprovodný program. Celý Den otevřených 
dveří vyvrcholil odpolední Zahradní slavnos-
tí, kterou ladně doprovodila hudební skupina 
Domino, naši klienti zazpívali blok krásných 
písniček, poté vystoupily mažoretky Střípky 
a taneční skupina Elements. Pro klienty se jed-
nalo o neopakovatelný zážitek a návštěvníci si 
program náležitě užili. 
Charita Moravská Třebová pořádá 7. lis-
topadu každoroční Svatomartinské veselí 
v sále Na Písku 
Akce je určena pro klienty denního stacionáře 
Domeček, sociálně terapeutických dílen Uli-
ta a pro osoby se zdravotním znevýhodněním 
ze spřátelených organizací z regionu. Koná se 
za finanční podpory a pod záštitou hejtmana 
Pardubického kraje Martina Netolického.

Letošní ročník Národní potravinové sbírky 
se uskuteční v sobotu 10. listopadu
Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou 
ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla, a záro-
veň upozornit na to, v jaké míře jídlem plýt-
váme. Hlad totiž není bohužel ani u nás ab-
straktní pojem – podle kvalifikovaných odhadů 
žije u nás na hranici chudoby nebo sociálního 
vyloučení téměř 1,5 milionu lidí. V den její-
ho konání budou moci lidé v Moravské Tře-
bové v obchodech Penny a BILLA zakoupit tr-
vanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží 
a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné 
nouze. Vybrané potraviny a drogistické zboží 
poputuje zejména seniorům, matkám samoži-
vitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dět-
ských domovů, a to konkrétně v Moravské 
Třebové. Cesta darovaných potravin a drogerie 
je tak přímá a krátká a zakoupené jídlo a dal-
ší věci pomáhají tam, kde chybějí a kde jsou 
potřeba. Darující veřejnost má prostřednictvím 
sbírky příležitost pomáhat přímo ve svém regi-
onu, což je vždy ta nejlepší forma.
Bližší informace o celkové činnosti Charity 
Mor. Třebová najdete na: www.mtrebova.cha-
rita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebo-
va nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 
655/44 Moravská Třebová.

Krásné pohodové dny Vám přejí  
zaměstnanci Charity M. Třebová

Bohoslužba 
Církve adventistů 

sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne se 
bude konat v sobotu 24. listopadu v 10 hodin 
v prostorách fary Českobratrské církve evange-
lické v Moravské Třebové, ul. Svitavská 40. Ká-
zat bude E. Miškej. Srdečně zveme.

Skauti pomáhají s další potravinovou sbírkou
Sobota 10. listopadu bude opět dnem Národ-
ní potravinové sbírky, konané po celé republi-
ce ve více než 664 prodejnách. Lidé mají od 8 
do 18 hodin možnost zakoupit trvanlivé potra-
viny a vybrané drogistické zboží a darovat je 
těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Vše 
putuje do charitativních organizací poskytu-
jících pomoc zejména seniorům, matkám sa-
moživitelkám, pěstounským rodinám a dětem 
z dětských domovů, a to přímo ve městech a re-
gionech, kde se 
sbírka koná. Cesta 
darovaných potra-
vin a drogerie je 
tak přímá a krát-
ká a zakoupené 
jídlo a další vě-
ci pomáhají tam, 
kde chybějí a kde 
jsou potřeba. Da-
rující veřejnost 
má prostřednic-
tvím sbírky pří-
ležitost pomáhat 

přímo ve svém regionu, což je vždy ta nejlep-
ší forma. V Moravské Třebové se lze do sbír-
ky zapojit v supermarketech Penny a Billa. Or-
ganizátorem celé akce je Byznys pro společ-
nost, místním koordinátorem je Charita Morav-
ská Třebová a dobrovolníky zde jsou zejména 
skauti a skautky z místní organizace Svaz skau-
tů a skautek České republiky, 38. oddílu skautů 
sv. Františka Moravská Třebová, z. s.

Skaut38
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Futsalisté jdou 
do boje

Mezi devítkou týmů nejvyšší soutěže sá-
lového fotbalu nechybí opět moravskotře-
bovští šakalové (FK Slovan Šakalí hněv 
Moravská Třebová). Čtvrtou ligovou se-
zónu začnou třebovští turnajem v Otroko-
vicích (3. 11.), kde se na úvod utkají s no-
váčkem soutěže SK Amor Lazor Vyškov 
a s domácím Futsalem Zlín. Hned druhé 
kolo (10. 11.) přivede futsalové boje na mo-
helnickou palubovku, která bude pro šakaly 
opět domácím kolbištěm - 19:00 AC Sparta 
a 21:00 Bombarďáci Větřní. Třetí listopa-
dové zastavení (24. 11.) zavede šakaly do 
Prahy a do cesty se mu zde postaví FK Ad-
ria Kladno a VPS Novabrik Polička.   (pm)

Také atletika zažívá v poslední dekádě zřetelný 
růst. Pozici atletiky jako královny sportu po-
tvrdil 22. září už 16. ročník CHAS Moravsko-
třebovských vícebojů. Počasí opět nezklamalo 
- chlad stačil k odrazení mnoha zájemců, ale 
stovka atletů dokázala svou odolnost, i když 
dešti vzdorovat nemusela. Vícebojů se zúčast-
nilo 141 atletů, z toho 65 dospělých. Nebylo 
vůbec jednoduché se prosadit, konkurence 

Tři zástupci týmu FK Slovan Šakalí hněv Mo-
ravská Třebová se v dresu české reprezentace 
do 21 let stali světovými šampiony v malém fot-
bale. Titulem mistra světa se mohou hrdě pyš-
nit Adam Širůček, David Lošťák a Pavel Blaha. 
Na historicky prvním mistrovství světa v praž-

Sezóna 2018-2019 zahájila poslední zářijový ví-
kend. Do soutěží ve dvou krajích vstoupilo cel-
kem 5 moravskotřebovských družstev. V Olo-
mouckém kraji mladší žačky a juniorky, v kraji 
Pardubickém ženy a kadetky. Volejbalový rozjezd 
přivedl naše juniorky do přerovské haly. V útoč-
ném smečovém zápase získaly Třebovačky set, 
byť v dvojzápase prohrály 3:0 a 3:1. Úroveň sou-
těže je vysoká, zkušenosti hráček velmi cenné. 
Mladší žačky nasály na úvod atmosféru Národ-
ního sportovního centra v Prostějově. Nově vy-
tvořená parta hráček sebevědomě uhrála v kvali-
fikaci skupinu B, tedy druhá nejlepší čtveřice, což 

Jubilejní 11. ročník ankety Sportovec roku svi-
tavského regionu 2018 je v závěrečné přípravě. 
V loňském roce třebovští sportovci z osmi nomi-
nací vybojovali šest ocenění, také v současnosti 
jsou ve městě adepti na podobné ocenění. Tato 
výzva patří jednotlivým oddílům, jednotlivým 
sportovním subjektům, resp. funkcionářům, aby 
na své nejlepší nezapomněli. I vy můžete nový 
verdikt ovlivnit - jednotlivé sportovní subjekty, 
ale i jednotliví občané mohou na adresu RSS 
Svitavy, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy zasílat 
návrhy na oceněné jednotlivce či družstva v ter-
mínu do 20. prosince. Nominace je možná na zá-

ské hale Jedenáctka porazila Česká republika 
ve finále 2:1 Slovensko. Česká lvíčata tak navá-
zala na seniorský národní tým, který mistrovství 
světa ovládl před rokem v Tunisku. „Je to nejvíc, 
s ničím to nejde srovnat. Krásný zážitek, který 
všichni prožíváme, něco neuvěřitelného. Všichni 
jsme chtěli zlato a je to tady. Za ten týden jsme 
udělali kus práce, proto máme zlato,“ radoval se 
třebovský forvard Adam Širůček, který společ-

lze považovat za úspěch. Na zahájení čekají naše 
nejmenší – volejbalová přípravka, která se zdatně 
pere s míčem na trénincích a naskočí v prosinci 
do trojkového volejbalu Olomouckého kraje.
Sdělení po milovníky a zájemce volejbalu, naše 
tréninky na gymplu jsou slyšet až ven. Kdo chce 
přijít se třeba jen podívat, je vítán. Bereme a hra-
jeme teď už všechny věkové kategorie. První 
říjnový víkend soutěž juniorek pokračovala, ná-
sledoval celodenní turnaj mladších žaček: VK 
Slovan juniorky - VK Šumperka 0:3 a VK Prostě-
jov - VK Slovan juniorky 0:3

Richard a Majka Adamovi

kladě dosažených výsledků v roce 2018, navrže-
ní musí být členy TJ či SK sídlící na Svitavsku 
(s výjimkou kategorie krajánek).
Kategorie (11+2)
Jednotlivci - žáci, dorost, dospělí, trenéři, mas-
ters, krajánek, handicapovaní
Družstva - žáci, dorost, dospělí
Mimořádný výkon
Sportovní akce roku
Zvláštní cena RSS
Další ročník městského formátu ankety bude 
mít svou uzávěrku nominací v prvních měsících 
roku 2019. Včas budete informováni.          (pm)

CHAS Moravskotřebovské víceboje 
uzavřely atletickou sezónu 

Tři šakalové jsou mistry světa v malém fotbale do 21 let

Volejbalový rozjezd

Sportovní ankety jsou za dveřmi

ně s dalšími pěti hráči uspěl také na evropském 
šampionátu v roce 2016. Mladí reprezentanti do-
vedli utkání do vítězného konce před šesti stov-
kami diváků v bouřící pražské hale Jedenáctka. 
„Utkání bylo složité spíš psychicky, nehráli jsme 
pak svoji hru, zbytečně jsme znervózněli. Roz-
hodla naše parta, rodina, srdce, láska jednoho 
k druhému. Proto to dopadlo se zlatým vrcholem 
a je to super,“ dodal Širůček.                        (pm)

byla vyrovnaná, teoreticky i prakticky mohl 
vyhrát každý. Muži a junioři soutěžili v deví-
tiboji, ženy, juniorky a dorostenky v sedmiboji 
a mladší kategorie v pětiboji, popř. dvojbo-
ji. Hostem atletického svátku byl také český 
rekordman ve skoku dalekém Radek Juška, 
který si pro přítomné připravil autogramiádu. 
O dobrou náladu se jako vždy postaral maskot 
Jummy.                                                 (pm)
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Listopadový sport
Fotbal
  4. 11.  11:00 Ženy - Třebeš
 13:30 A muži - Česká Třebová 
17. 11. 13:00 A muži - Moravany
Hokej
KLM  
11. 11. 17:00 HC Slovan - HC Hlinsko
  8. 11. 17:00 HC Slovan - HC Chrudim 
25. 11. 17:00 HC Slovan - HC Choceň
RLD
  3. 11.  17:00 HC Slovan - HC Chrudim
11. 11. 11:00 HC Slovan - HC Choceň
RLMŽ 
  3. 11.  15:00 HC Slovan - HC Chrudim 
11. 11.   9:00 HC Slovan - HC Choceň
Volejbal
KP I. (ženy)
10. 11. 10:00 TJ Slovan - TJ Chvaletice
 13:00 TJ Slovan - TJ Chvaletice
24. 11. 10:00 TJ Slovan - VJ Choceň
 13:00 TJ Slovan - VJ Choceň 
  1. 12.  olní Újezd (venku)
08. 12. Litomyšl (doma)
Stolní tenis (KS B)
17. 11.   9:00 TJ Slovan - Polička A
 13:00 TJ Slovan - Litomyšl B
Futsal (Mohelnice)
10. 11. 19:00 ŠHMT - Sparta Praha
 21:00 ŠHMT - Bombarďáci Větřní

(pm)

Zaměřeno na fotbal

Hokej v plném proudu

Fotbalová klání se přehoupla do druhé polovi-
ny podzimní části sezóny. A tým hlavně díky 
domácím zápasům, kde sbírá pravidelně body, 
drží lichotivé 6. místo. Za zmínku stojí vyso-
ká domácí výhra nad Chocní (5:0). I když ven-

KLM
(stav k 15. 10.)
HC Skuteč – HC Slovan 3:11 (0:2,1:2,2:7) Bran-
ky: Kobza, Čikl 2, Faltus, Augustin 2, Řehulka, 
Fibrich 2
HC Slovan – HC Česká Třebová 6:2 (2:1,3:0,1:1) 
Branky: Čikl, Augustin 2, Řehulka, Langr 2
HC Hlinsko – HC Slovan 2:5 (0:4,2:1,0:0) Bran-
ky: Augustin 2, Langr, Faltus, Aulehla
HC Slovan – HC Litomyšl 5:6 (3:2,1:2,1:4) 
Branky: Čikl, Fibrich, Augustin 2, Faltus
HC Chrudim – HC Slovan 6:5 SN (0:0,3:3,2:2) 
Branky: Pavlovský 2, Řehulka, Faltus, Pokorný
Průběžné pořadí: 4. místo 5 3 0 1 1 32:19 10 b.
RLM
Průběžné pořadí: 5. místo 9 2 0 0 7 16:52 6 b.
RLD
Průběžné pořadí: 1. místo 9 7 0 0 2 54:29 21 b.
RLSŽ 
Průběžné pořadí: 5. místo 6 2 0 4 29:29 4 b.
RLMŽ
Skupina 14
Průběžné pořadí: 4. místo 6 4 0 2 56:24 8 b.

kovní zápasy už tolik radosti nepřináší, ve vy-
rovnané tabulce krajského přeboru může každá 
výhra znamenat posun zpět na medailové po-
zice. B tým by rád do klidnějšího středu tabul-
ky, nakročeno má dobře. Je důležité, jak obsto-

jí v utkáních s pří-
mými konkuren-
ty. C tým nadále, 
i přes občasná 
zaváhání, vévo-
dí III. třídě. Mlá-
dežnické katego-
rie nadále prochá-
zejí generační ob-
měnou, získávají 
zkušenosti a po-
sun k lepším vý-
sledkům je otáz-
kou trpělivosti. 
Na výbornou pro-
běhl domácí tur-
naj kategorie pří-
pravek. Plynule 

probíhá přesun tréninkové aktivity do tělocvi-
čen. Ženský tým zaznamenává ve své první mi-
strovské sezóně neustálý herní progres.
V měsíci září Moravská Třebová hostila fotbalo-
vý projekt Měsíc náborů, který je jednou z částí 
známého projektu Můj první gól. Akce se zú-
častnilo na dvě stovky dětí.
Výsledkový servis – průběžné tabulky 
(stav k 15. říjnu):
A-muži: 6. místo 10 5 1 4 15:9 16 b.
B-muži (I. B třída) 11. místo 10 4 0 6 12:17 12 b.
C-muži (OP Svitavska): 1. místo 9 7 1 1 33:9 22 b. 
Dorost SKP (KP): 12. místo 6 2 2 6 13:25 10 b. 
Žáci starší (KP): 8. místo 8 2 1 5 15:21 8 b.
Žáci mladší (KP): 11. místo 8 0 0 8 4:62 0 b. 
Ženský tým (divize C): 8. místo 7 0 0 7 0:64 0 b.

(pm)

Skupina 27
Průběžné pořadí: 4. místo 4 2 1 1 37:31 4 b.  (pm)
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podél obvyklé trati Linhartice – M. Trnávka 
– Chornice a zpět (22 km). Vydařený závod 
se stal tradiční (14. účast, 8. prvenství) kořistí 

svitavského Pavla 
Kudy, když za se-
bou během půlho-
diny nechal sprin-
térská esa napříč 
startovním po-
lem. „Samozřej-
mě jsem potěšen, 
stačit těm mlad-

tři závody. Ondra Šíp dojel v Poháru AČR v ka-
tegorii KZ2 na celkovém 7. místě z 9 účastníků. 
Nejvyrovnanější výkony předvedl Libor Blaha. 
Počet závodníků v jeho kategorii se rozrůstá, na-
opak počet jezdců ve všech třídách Rotax klesá, 
a proto Zdeněk Ošťádal přechází příští rok také 
do královské třídy kategorie KZ2. V této kate-
gorii jsou nejsilnější motory 125 cm3 s výkonem 
45 HP a šestistupňovou převodovkou. Na ro-
vinkách dosahují jezdci rychlosti až 150 km/

Na konci září se konal poslední letošní český 
Czechdownhilltour v Kou-
tech nad Desnou. V sobotu 
ráno během tréninků byl 
terén po pátečním dešti 
trochu kluzký, ale rychle 
se to vyjezdilo a byl ide-
ální povrch. Při tréninku 
jsem měl trošku problémy 
s defekty a doufal jsem, 
že mě to nepotká i při ne-
dělních závodních jízdách. 
V neděli ráno jsem jel ještě 
dvě rychlé tréninkové jíz-
dy a pak už jen čekal na se-
mifinále. V tom se mi jelo 
vcelku dobře, až na posled-
ní část tratě, kde jsem zava-
dil o kořen, vylítla mi noha 
z nášlapu a šel na skok 
ve freestyle akci s jednou 
nohou ve vzduchu. Vyle-
těl jsem sice trochu bokem 

ším buldokům není věru snadné,“ dodal v cíli. 
Mezi ženami excelovala českotřebovská Mo-
nika Simonová (Cyklotrénink F. Trkal), pro-
třelá účastnice MČR, ME či amatérského MS. 
Výsledky (TOP 10): 1. Kuda Pavel (M2) SCS 
Mirva Svitavy 0:31:51; 2. Hrdlička Aleš (J) 
0:32:32; 3. Groulík František (M1) SK Prima 
Polička 0:32:36; 10. Kadidlo Jiří (M2) CK Slo-
van MT 0:34:07. Další Třebováci: Štěpař Petr 
(11.), Doležel Josef (14.), Kvapil Jiří (16.). Nej-
lepší ženou byla Monika Simonová (Ž 1, Česká 
Třebová, celkově 24.)                                   (pm)

hod. Výběr motorů je volný a životnost pístu je 
do 5 motohodin. Proto je podmínkou pravidelný 
servis motoru a výsledkem je i dražší závodění. 
Nejdražší položkou na závodech jsou však pne-
umatiky, špičkoví jezdci spotřebují 3 až 4 sady 
na jeden závodní víkend. Nezbývá než popřát 
moravskotřebovským jezdcům a moravskotře-
bovským pořadatelům hodně štěstí a závodních 
úspěchů do sezóny 2019.

Zdeněk Ošťádal st.

Cyklistika v závěru letošního roku

Letní motokárová sezóna skončila

Poslední letošní Czechdownhilltour v Koutech and Desnou 
očima Lukéše Komprdy

spadl. V cíli z toho bylo nakonec 6. místo s ča-
sem 4:25 a ztrátou 0,9 sekundy 
na třetí místo. Věděl jsem, že 
se musím vyvarovat chyb, kde 
mám ještě nějakou rezervu, 
a kde by se to dalo projet lépe, 
takže jsem do finále šel s tím, 
že bych konečně mohl vystou-
pat na stupně vítězů. Při star-
tu finále se mi povedla projet 
dobře horní pasáž trati, takže to 
vypadalo nadějně, ale bohužel 
mi štěstí nepřálo a přišel defekt 
zadního kola, který rozbil na-
děje. Finále jsem tedy bohužel 
nedokončil. Jediná trochu pozi-
tivní věc byla ta, že jsem věděl, 
že tam je rychlost dobrá, takže 
teď už se jen připravit na příští 
sezónu. Všechna videa a fotky 
můžete vidět na mém instagra-
mu luke113cz.

Lukáš Komprda

Ve městě je celoročně sledovanou záležitostí, 
tentokráte hned ze dvou příčin - místní rodač-
ka Markéta Hájková se zúčastnila MS v silniční 
cyklistice v Innsbrucku, ce-
loroční seriál Cykloman se 
přiblížil do finále.
MS v Innsbrucku 2018
Studentka místního gym-
názia Markéta Hájková 
v premiérové účasti na MS 
oblékla reprezentační dres 
ve dvou závodech: v časov-
ce juniorek (20 km) získala 
29. místo (nejlepší z Češek 
a Slovenek), zatímco její spoludržitelka duho-
vého trikotu šampiona z MČR v časovce dvojic 
Veronika Jandová skončila čtyřicátá. „Trať ča-
sovky se mi už od začátku zamlouvala, v přija-
telné míře se střídalo stoupání a sjezdy. V nevlíd-
ném počasí jsem závod dobře rozjela a zvládla 
technicky dobře. Pocity v cíli byly veskrze po-
zitivní,“ dodala spokojeně. V silničním závodě 
(71,5 km) si pak pořadí prohodily – Jandová 
16. místo, Hájková 27. místo. Umístění obou na-
dějných cyklistek se tak zařadila k těm lepším 
z čs. výpravy. Získaly cenné zkušenosti, které 
jistě zúročí v příštích letech.
Souboj s chronometrem měl jediného vítěze: 
svitavského Kudu
Předposlední díl celoročního seriálu Cyklo-
man nabídnul těsný souboj těch nejlepších 

16. září se konal poslední závod sloučeného 
Mistrovství České republiky a Poháru autoklu-
bu České republiky v německém Wackersdorfu. 
Pořadatelem tohoto šestidílného seriálu byl opět 
moravskotřebovský autoklub. Nejlepšího vý-
sledku dosáhl Libor Blaha v kategorii KZ2 gen-
tleman (nad 35 let) celkovým 3. místem (z 26 
účastníků). Zdeněk Ošťádal byl v kategorii Ro-
tax DD2 celkově také třetí (ze 7 účastníků), ale 
z 6 závodů se pro malý počet jezdců odjely jen 

tratě a zpomalilo mě to, ale naštěstí jsem ne-



strana 16 / listopad 2018 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Sport

Ve čtvrtek 11. října nás navždy opus-
til František Matoušek. Na tomto 
místě chceme ocenit zásluhy, které 
pro město Moravská Třebová vyko-
nal. A že jich nebylo málo. Mluví-
me zde o spontánním a pracovitém 
člověku, kterému nechyběla nadsáz-
ka a osobitý humor. Měl tolik akti-
vit, že jeho tempu málokdo stačil. 
Často s oblibou říkal, že je lepší se 
opotřebovat, nežli zrezivět. Loučí-
me se s autoritou učitele, kterého si 
oblíbilo několik generací studentů. 
Působil také v univerzitě třetího 
věku, kde byl každoročním lektorem 
v oblasti historie a literatury. Z před-
nášek byla vždy cítit jeho sounáleži-
tost k rodnému městu. 
Do fotbalového nebe odešel také 
sportovní nadšenec se sparťanským 
srdcem. Stál za jedním z největších vzestupů klubu Slovan 
Moravská Třebová a v posledních více jak 40 letech byl 
fotbal ve městě jednoznačně spojen s jeho osobou. Jako 
hráč prošel všemi mládežnickými výběry až k seniorské-
mu týmu, kde spoluhráče i soupeře udivoval neskutečný-
mi centry, tahem na branku a rychlostí do té doby nevída-
nou. Tuto přímočarost si v roce 1988 přenesl i do funkce 
předsedy fotbalového oddílu Slovan Moravská Třebová 
a pomohl tak s lehkostí sobě vlastní přenést sport ve městě 
do nové éry. Byl nejenom vizionářským funkcionářem, ale 
i systematickým budovatelem, řádným hospodářem, neza-
pomenutelným hlasatelem, oblíbeným trenérem, geniálním 
fotografem a hlavně opravdovým vzorem pro několik na-
stupujících generací.
Své historické znalosti uplatňoval také v Komisi památko-
vé péče, kde působil od roku 1994. Jeho skonem ztratila 
památková komise významného odborníka i vtipného glo-
sátora, který dokázal elegantně spojovat historické události 
s aktuálním děním ve městě. V letech 1995-2011 se podílel 
také na vydávání Moravskotřebovských vlastivědných 
listů. Jako fotograf se neúnavně podílel na organizová-
ní výstavy fotografií s názvem Moravská Třebová, jak ji 
neznáme. Tato výstava letos slavila 20. ročník, který byl 
téměř celý jeho dítětem. Při vytváření výstavy čerpal ze 
svého bohatého fotoarchivu, pečlivě vybíral fotografie tak, 
aby svým spoluobčanům ukázal ty nejdůležitější mezníky 
v historii města. Oblibu výstavy dokládá více než 800 ná-
vštěvníků. 
Další generace budou Františka Matouška vnímat i jako 
kronikáře, který se úspěšně ujal nelehkého úkolu doplně-
ní kroniky města za období 1971-1976 a 1987-1989. Toto 
se mu povedlo díky jeho energii, vědomostem, obrovské 
sbírce fotografií a novinových výstřižků. V Moravskotře-

bovském zpravodaji zajišťoval každý 
měsíc celou sportovní část vydání. 
Zde si dovolíme vzpomenout na větu, 
kterou opakoval posledních deset let 
vždy, když donesl sportovní člán-
ky do redakce. „Dodělám tento rok 
a končím. Už to dělat nebudu. A jsem 
zvědavý, koho si za mě najdete. Ta-
kovýho, jako já, už neseženete,“ opa-
koval. 
Za svoji záslužnou činnost letos ob-
držel z rukou starosty Cenu města 
za rok 2017. Symbolicky tak bylo za-
končeno jeho celoživotní dílo. Jeho 
mottem vždy bylo: „Nedělám, co se 
mi líbí, ale líbí se mi to, co dělám! 
Všechno, co obohacuje.“ A právě tuto 
myšlenku si každý z nás mohl odnést 
do svých životů. Čest jeho památce.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vzpomínka na Františka Matouška
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