14. ROČNÍK

Únor 2016

číslo 2

MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Projekt OUSB zkolaudován. Máme na dlouhou dobu vystaráno s problémy
byla podána žádost o dotaci z OpeNejvětší projekt města za posledračního programu Životní prostředí,
ních několik dekád dospěl do své
a to ve 3. výzvě, v prioritní ose č.
finální fáze. Moravská Třebová na
1 Zlepšování vodohospodářské inzačátku roku 2016 úspěšně zkolaufrastruktury a snižování rizika podovala nově vybudovanou kanalivodní, primární oblasti podpory 1.1
zaci v Udánkách, Boršově, Sušicích
Snížení znečištění vod a podoblasti
a v Anenském údolí. Kolaudace
podpory 1.1.1. Snížení znečištění
modernizované čistírny odpadních
z komunálních zdrojů.
vod (dále jen ČOV) proběhla v roce
2012. Radnici čeká už jen sestavení
finálního dokumentu, tzv. ZávěrečOdpadní vody a nezbytnost řeného vyhodnocení akce, který bude
šení
ve druhé polovině roku 2016 předJaká byla výchozí situace ve městě
před začátkem projektu? Moravská
ložen poskytovateli dotace. NáTřebová měla vybudovanou jednotklady na realizaci dosáhly celkové
nou kanalizační síť, zakončenou
výše 240,3 mil. Kč, z čehož dotaměstskou čistírnou odpadních vod,
ce činila 168,3 mil. Kč, půjčka ze
umístěnou pod Moravskou TřeboSFŽP s 1% úrokovou sazbou 18,7
vou na území obce Linhartice. Nemil. Kč, vlastní zdroje tvořily 53,3
Problémy spojené s výstavbou nové kanalizace jsou v částech města vybylo dořešeno podchycení a odvámil. Kč. Celkem bylo vybudováno
kompenzovány pohodlím a ochranou životního prostředí. Foto: archív
dění odpadních vod z částí města,
asi 18 kilometrů nových kanalizačBěh na dlouhé trati
které jsou součástí aglomerace, a žije v nich cca
ních stok a odbočení pro více než 560 nemovitostí.
Celý projekt, který se táhl přes tři volební ob17 % obyvatel Moravské Třebové – Udánky, SuPřehled přípojek:
dobí, začal již v roce 2006 vypracováním došice, Boršov.
Udánky – 136 přípojek
kumentace pro územní rozhodnutí, v následuHlavním cílem projektu proto bylo zajistit čišBoršov – 243 přípojek
jících letech pak pokračovaly práce na vyšších
tění odpadních vod v aglomeraci s počtem
Sušice – 175 přípojek
stupních projektové dokumentace. V roce 2008
Anenské údolí – 8 přípojek
Pokračování na straně 2

Veřejné fórum ukázalo nové i staré potřeby. Novinkou byla pocitová mapa
Veřejné fórum konané 18. ledna ve dvoraně muzea určilo v nedostatcích komfortu života ve
městě na čelní místa nedokončené cyklostezky

do Útěchova a Starého Města. Chybějí také dostatečné parkovací plochy u školských zařízení.
Po cyklostezkách byla na druhé místo žebříčku

třebovských problémů posazena otázka komplexního řešení revitalizace vnitrobloku v ulici
Sluneční včetně sítí a opravy přilehlé komunikace. Veřejnost opět klade důraz na zvyšování
kontroly pořádku a bezpečnosti.
Setkání s politickým vedením města se zúčastnilo 105 lidí, z nichž tentokrát už viditelnou část
tvořila laická veřejnost, zejména senioři, kteří
mnozí svou účastí reagovali na pozvání přednesené na přednáškách Moravskotřebovské univerzity třetího věku. Naopak poprvé nebyl obsazen stůl pro mládež. Podle mínění vedení města
jsou zřejmě mladí se stavem komunity, ve které
žijí, či studují, buď spokojeni, popřípadě nenacházejí témata, o kterých by měli zájem přijít na
veřejné fórum diskutovat.
Knížecí louka je v kurzu
Milovníci pohybu a relaxu v zeleni našli útočiště na Knížecí louce a kromě stávajících in-line tras požadují po městě přidání posilovny
Pokračování na straně 2 dole
Na str. 16 najdete pokyny k nominacím

Sportovce roku 2015.
Veřejné fórum tentokrát hojně navštívili senioři, chyběla mládež...

Foto: Dagmar Zouharová
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Dokončení ze strany 1
zvýšení účinnosti ČOV, a tím pádem i k vylepšení kvality vypouštěných vod: „Realizace této
EO (EO = ekvivalentních obyvatel) vyšším než
akce obrovské co do objemu prací, financí, plo2 000 v souladu s požadavky příslušných právchy lokalit, i rozsahu administrativy byla náročních předpisů ČR a Směrnice Rady 91/271/EHS
ná, částí veřejnosti kritizovaná pro diskomfort,
o čištění městských odpadních vod, a to moderkterý s sebou nesla. Pro technickou infrastruknizací ČOV o kapacitě 20 070 EO s odpovídající
turu města jako sídelního komplexu byla však
úrovní čištění. Tím došlo k vytvoření podmínek
naprosto nezbytná. Sítě
pro zlepšení jakosti pobudované dle nejaktuálvrchových vod v reciSlovo místostarosty
nějších předpisů vydrží
pientu vyčištěných odPoděkování za úspěšnou realizaci tohoto
svou životností optimálpadních vod, kterým
rozsáhlého a složitého projektu si zaslouně ve výhledu několika
ží především pracovníci odboru rozvoje
je významný vodní tok
desetiletí, a umožní tak
města a finančního odboru. Děkujeme také
Třebůvka, tzn., že cílem
směrovat organizační
Technickým službám Moravská Třebová
byla i ochrana jakosti
a finanční prostředky
a společnosti VHOS, a. s., za součinnost,
povrchových vod.
určené z vlastních zdrokterou velmi operativně poskytovaly při
řešení nepředvídaných problémů. V nejů, či získávané z dotací
Projekt nám podchytil
poslední řadě patří poděkování všem těm
na další rozvoj města,“
budoucnost
občanům, kteří projevili potřebné pochoříká k ukončené výstavDíky realizaci projektu
pení a dostatek trpělivosti po celou dobu
bě místostarosta Václav
byla nově vybudovaná
výstavby! Za vedení města Václav Mačát
Mačát.
splašková
kanalizace
napojena na stávající
Výstavbu prováděly stavební společnosti Hokanalizační síť Moravské Třebové, kterou jsou
chtief CZ a.s., Stavební vodohospodářská s.r.o.
odpadní vody odváděny na městskou ČOV.
a Fortex-AGS, a.s., autorem projektové dokuV rámci projektu byla provedena modernizamentace byla firma Projekty Vodam s.r.o., poce čistírny odpadních vod Moravská Třebočetný tým správce stavby zajišťovala společvá, umístěné v Linharticích, na novou kapacinost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
tu 20 070 EO (EO = ekvivalentních obyvatel).
Významnou měrou se na realizaci projektu poV rámci modernizace ČOV byla provedena dílčí
dílel provozovatel kanalizace ve městě VHOS
opatření na hrubém předčištění a dešťové zdra.s. Přes obtíže s budováním takto organizačně
ži. Stávající biologická linka byla upravena na
rozsáhlého a časově náročného projektu, byla
nízkozatěžovanou oběhovou směšovací aktivaci
celá akce úspěšně dokončena a rozpočet dodrse simultánní denitrifikací a nitrifikací s částečžen. Všechny kroky, které město provedlo ať ve
nou aerobní stabilizací kalu. Byly vybudovány
výběrových řízení či při samotné realizaci, byly
2 nové kruhové usazovací nádrže s kalovou čerpodrobeny detailnímu zkoumání Státního fonpací stanicí, osazena nová dmychadla a zcela
du životního prostředí, řídícího orgánu a dalších
nové kalové hospodářství (rotační zahušťovač
institucí a organizací s výsledkem, že projekt je
kalu a systém autotermní aerobní stabilizace
v pořádku, bez problémů a plně funkční. Teprve
a hygienizace kalu čistým kyslíkem v jednotce
díky těmto pozitivním výsledkům z kontrol kažOSS), doplněno chemické hospodářství a na oddé vystavené faktury, a s ní spojeného zjišťovatoku z dosazovacích nádrží osazena mikrosítová
cího protokolu, ze strany poskytovatele dotace,
filtrace. Byl vybudován a vystrojen nový objekt
mohlo dojít k proplacení faktur a přiznání dotaměření a sledování vypouštěných vyčištěných
ce. V opačném případě by financování z evropodpadních vod. Těmito opatřeními došlo ke
Dokončení ze strany 1
v přírodě. Cvičící stroje v plenéru jsou v mnoha obcích už samozřejmostí a na Knížecí louce jsou
v plánu co nejdříve. Se zvýšeným
zájmem návštěvníků této volnočasové plochy souvisí také nutnost zřízení sociálního zázemí,
které je taktéž na programu, a to
ještě letos.
Chráněné bydlení opět na čele
Kromě parkovišť, cyklostezek,
zvětšení ploch zeleně a dalších
požadavků zhusta se týkajících
zvýšení komfortu volnočasového
vyžití, se na seznamu problémů
už poněkolikáté ocitl požadavek
zřízení služby chráněného bydlení. Podstatou služby chráněné
bydlení poskytované často charitami, domovy sociální péče, i samými obcemi, je pomáhat v základní potřebě, kterou je zajištění
bydlení, v tomto případě bydlení
„pod kontrolou“ osobám s mentálním, případně kombinovaným
postižením. Dagmar Zouharová

Z města
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ských a národních zdrojů bylo zastaveno.
Aktuálně je na kanalizaci již připojeno více
než 90 % nemovitostí, pro něž byla kanalizace
v Udánkách, Sušicích, Boršově a Anenském údolí zbudována.
Tým pracovníků MěÚ MT

Poděkování městu
Centrum volného času (CVČ)
Jako každý rok, i v prosinci 2015, proběhla
v „klubovně“ CVČ oslava vánočního času. Děti
pro sebe i pro rodiče, pod vedením Věry Nápravníkové s kytarou, zpívaly české vánoční i romské
písně a hrály na nástroje (bubínky, chrastítka, dešťovou hůl). Děti si tradičně pochutnaly na řízku
s bramborovou kaší a poté následovalo rozbalování dárečků, se kterými se mohou v CVČ zabavit
v průběhu celého roku (stolní hry, kreslící potřeby,
tavná pistole, atd.). Na besídce byla také vyhodnocena sportovní soutěž jednotlivců, která probíhala
od června do prosince minulého roku. Strůjcem
této soutěže byla opět V. Nápravníková. Soutěžící měli možnost získávat body v různých disciplínách a čekali je zasloužené odměny. Na jejich
koupi přispěla částkou 500 Kč Univerzita 3. věku
(U3V), kde největší poděkování patří Marii Blažkové a dalším posluchačům. Děti měly z ocenění,
diplomů a odměn sportovního charakteru velkou
radost. Aktuálně CVČ informuje o tom, že v roce
2016 nastane změna v osazenstvu zaměstnanců
CVČ. O těchto změnách Vás budeme informovat
v některém z následujících zpravodajů, případně
na webových stránkách CVČ.
Vedoucí CVČ přeje rodinám a občanům z Moravské Třebové a okolních obcí úspěšný a pozitivně laděný rok 2016.
Junák – český skaut, středisko Moravská
Třebová
děkuje touto cestou městu Moravská Třebová za poskytnutou provozní dotaci na energie
a základní vybavení. Děkujeme také Zdravému
městu Moravská Třebová za finanční podporu
našich akcí pro veřejnost (úklid lesa Operace
PVC, Cesta na severozápad,…) a poděkování
společně s přáním šťastného nového roku 2016
náleží také všem ostatním našim sponzorům
a příznivcům.
Junák Moravská Třebová
Český svaz bojovníků za svobodu
ZO ČSBS v loňském roce uspořádala pietní
vzpomínku u pomníku A. Cihláře, uskutečnila
květnový zájezd do památníků Terezín a další zájezd po stopách válečných událostí, Kasematy hradu Špilberk, Československé opevnění
v Šatově u Znojma. ZO ČSBS Moravská Třebová tímto děkuje Zastupitelstvu města Moravská
Třebová za finanční pomoc ČSBS, které si nesmírně vážíme. Za ZO ČSBS Weissová Eliška

Kolik nás je...

Kde se projdu v klidu, kde ne
Při vstupu do dvorany muzea si mohli lidé vyzkoušet tzv. pocitovou
mapu. Na ní špendlíčky v barvách označovali místa, kde se cítí ve
městě bezpečně, kde méně. Pocitovou mapu, kterou tvořili účastníci
veřejného fóra, lze vyplnit i elektronicky, a to na adrese: http://pocitovamapa.nszm.cz/moravska-trebova-2016/. K dispozici je mapa
města, která slouží jako podklad pro tvorbu pocitové mapy. Účastníci pomocí šesti barev označí místa na mapě. Dle barvy jim tak
přiřazují své pocity, které se k místům vztahují. Dagmar Zouharová

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 12. 2015 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 314 občanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno
115 cizinců s povolením k pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové k 31. 12. 2015 evidováno 10 429 občanů. Průměrný věk obyvatel Moravské Třebové
je 43,5 let (u žen 45 let, u mužů 41,5 let). (zr)

Aktuality
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Několik otázek pro nového ředitele Kulturních služeb města
V polovině ledna byl ve
funkci potvrzen ředitel
příspěvkové organizace
města Kulturní služby
vzešlý z výběrového řízení konaného v květnu
2015. Po Libuši Liškové se tak v čele souboru
složek, kam kromě orgaMgA. et Mgr.
nizace programů v kulturní
František Žáček,
oblasti patří správa muzea
ředitel KSMT
a zámku, ocitá František
Žáček, kterému jsme položili několik základních
dotazů týkajících se jeho představ o rozvoji kultury ve městě:
Ohodnoťte prosím stav kultury ve městě před
vaším nástupem na pozici ředitele:
Než jsem nastoupil do funkce ředitele Kulturních
služeb města Moravská Třebová, měl jsem možnost sledovat situaci v kultuře jako kterýkoliv
běžný občan města, navštěvoval jsem vybrané
pořady, koncerty, filmová a divadelní představení i větší festivaly a akce pořádané venku. Protože moje matka pracuje v muzeu a já měl několikrát možnost se spolupodílet na zajímavých
muzejních projektech, nahlédl jsem částečně do
kultury i zevnitř, očima jejích poskytovatelů.
Jaké jsou vaše předchozí zkušenosti v oblasti
kultury?
Cítím se být výtvarníkem. Ke stávající funkci
jsem si ponechal i minimální úvazek na ZUŠce,
kde jsem učil; tato činnost je osvěžující a inspirující pro mou současnou hlavní práci. Stále se
také - pokud mi to dovolí čas - snažím intenzivně tvořit. Mám mnoho přátel činných v rozmanitých uměleckých oborech a kontaktem
s nimi si udržuji přehled. Týká se to nejen výtvarnictví, ale i ochotnického a profesionálního
divadla, filmu, hudby a literatury. Myslím, že se

orientuji v tom, co je kvalitní a současně mám
i představu, jak může být podnikání a prosazení se v tomto oboru komplikované.
Ve zkratce prosím představte vaši koncepci
dalšího směřování organizace:
Bez ohledu na to, že se dokončení finální podoby koncepce ještě intenzivně věnuji, chtěl bych
zdůraznit jednu zásadní věc. Byl bych rád, kdyby si obyvatelé města vytvářeli bližší a hlubší
vztah k místu, kde žijeme. Myslím, že právě kultura k tomu může hodně přispět.
Jak hodnotíte zájem Třebovanů o účast na
kulturním životě?
Navážu na předchozí otázku, kde vidím prioritu práce zaměstnanců Kulturních služeb města.
Já jsem se v Moravské Třebové narodil, stejně
tak moji rodiče, ale už generace mých prarodičů přišla po válce žít do města a regionu, který
byl prodchnutý odlišnou kulturou německých
obyvatel, kteří byli po válce vysídleni. Věřím, že
po čtyřech generacích (v období let 1945 do současnosti), vrcholí naše zakořeňování v této krajině a vytváření vazeb k ní. Rád bych, aby vedle
zajišťování hmotných potřeb docházelo v našem
městě také k posílení v oblasti duchovní - kulturní. Po roce 1989 zaniklo v Moravské Třebové divadlo a kino, z divadla se stala analogová
ústředna, z kina rockový klub a všechny kulturní
aktivity byly vměstnány do budovy muzea. Právě tato budova, která byla postavena před 110
lety zásluhou moravskotřebovského rodáka L.
V. Holzmaistera, je názorným dokladem vztahu
k rodnému městu. Stavba je ojedinělá svým původním výlučným určením k muzejním účelům,
ale tím je bohužel současně limitována, omezena
danými prostory, jejich velikostí a uspořádáním.
Proto s nadšením vítám usilování současných
představitelů města o zajištění multifunkčního
společenského sálu odpovídající velikosti. Ten

Fotofestival nadále v dramaturgii KSMT
Fotofestival Moravská Třebová 2016 bude opět
organizovat příspěvková organizace města Kulturní skužby, avšak zcela ve vlastní dramaturgii
- oproti minulým letům, kdy byl po skonu zakladatele přehlídky Rudolfa Zukala festivalový
program zajišťován outsorcingem (externí do-

dávka služeb). Vedly k tomu mimo jiné nepřiměřené finanční požadavky dosavadních externích
organizátorů, jejichž konečná suma přesáhla
dvě stě tisíc korun jenom na jimi požadovaných
odměnách, nepočítaje režijní a další související náklady jako je reklama a podobně.
(zr)

Nečekaný vánoční dar okouzloval a dojímal
Pan Luboš Fiebich instaloval ve dvoře své firmy krásný soukromý betlém s figurami v téměř
životní velikosti, obklopený něžně bíle nasvícenými stromečky. Každý, kdo přišel, se ocitl v nádherné oáze klidu ve všudypřítomném
předvánočním shonu, chvilka setrvání před betlémem byla ještě doprovázena tichou reprodu-

kovanou vánoční hudbou. A nebyla výjimka, že
návštěvníci byli „panem domácím s chotí“ pohoštěni skleničkou na zahřátí a kouskem vánočního cukroví. Velké poděkování! Snad pro příště neuškodí trocha propagace, že za otevřenými
vraty ve Svitavské ulici lze prožít moc hezkou
uklidňující chvíli.
Ludmila Daulová

Třebovská veřejnost byla předvánočním počinem
pana Fiebicha nadšena
Foto: Jan Vermousek

Jak jsme mířili k Betlému
Dny se krátily a my už se nemohli dočkat Štědrého dne, ve třídě jsme už nedokázali v klidu
posedět, tak jsme si s paní učitelkou vyrazili prohlédnout jesličky s malým Ježíškem. Tuto
předvánoční podívanou nám zajistil pan Fiebich
ve svém stolařství, na jeho dvoře byl krásný vyřezávaný Betlém s Ježíškem, Marií, Josefem i třemi
králi. Pan Fibich měl na nás připravené otázky
a taky malé odměny. My jsme mu na oplátku zazpívali písničku. Moc děkujeme za zpestření našeho města před Vánocemi. 1. B ZŠ Palackého

bude přínosem pro rozšíření a zkvalitnění nabídky kulturních aktivit ve městě.
Co bude podle vás v počátcích realizace koncepce rozvoje kultury neobtížnější?
Prioritní a zároveň náročné je zapojení co největšího počtu moravskotřebovských obyvatel do samotného zájmu o dění ve městě. Dále pak je nezbytné
zviditelnit nabídku našich kulturních aktivit vhodnou propagací pořádaných akcí. A kvalitně propagovat znamená také investovat, rozhodnout se pro
správná informační media. Nejen pro kulturní aktivity je drtivá konkurence internetu, mezi mladými
vítězí užívání sociálních sítí - zároveň je to však
úžasná příležitost k tomu dát o sobě vědět a nabídka sdílení ve smyslu společného zážitku něčeho,
co přesahuje všední každodennost. Snad budu mít
štěstí se správnou volbou. Na praktické úrovni je
to výběr nové osobnosti, která povede muzeum,
a řešení technických problémů muzejní budovy.
Představte prosím projekty, které jste od nástupu do funkce uvedl v chod, či pomohl realizovat:
Bylo jich zatím jen pár – myslím těch dotažených
do konce. Zmíním akci pro základní školy v rámci
muzea – animační program k výstavě historických
map – tu si školáci i učitelé pochvalovali. Zrekonstruovali jsme webové stránky – www.ksmt.cz,
chystáme se na přepracování webu muzea i zámku. Také jsem navázal na realizaci připravených
programů a projektů. Aktuálně se rozbíhá v novém pojetí příprava Fotofestivalu 2016, který bude
propojen s fotosoutěží Youngfoto. Podívejte se na
www.fotofestivalmtrebova.cz.
Rozhovor s novým ředitelem KSMT připravila a mnoho úspěchů v práci pro moravskotřebovskou veřejnost přeje Dagmar Zouharová

Cena města
Do 29. února 2016 můžete odevzdávat
své návrhy na laureáty Ceny města, osobnosti, jež si podle Vás za své aktivity
zaslouží toto významné ocenění.
V písemné podobě lze osobně předat
v Občanském informačním centru
v budově MěÚ v Olomoucké ulici nebo
v kanceláři Kulturních služeb města.
Elektronické podání je možné na adrese
cenamesta@mtrebova.cz.
Požadavky na formu a obsah písemného návrhu:
Návrh na udělení ceny města může
předložit každá fyzická nebo právnická
osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem
v Moravské Třebové.
Návrh musí obsahovat:
1) jméno, příjmení a bydliště navržené
osobnosti
2) oblast její činnosti
3) konkrétní dílo nebo aktivitu, pro
kterou je osobnost navrhována
4) charakteristiku přínosu a významu
díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová
5) kontaktní údaje navrhovatele: jméno, příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis		
(ks)
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SAMOSPRÁVA

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.

Vývoj nezaměstnanosti v Moravské Třebové a v okolních městech
Ze sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli,
že nezaměstnanost v České Republice je nejnižší za 12 let. V Moravské Třebové je nezaměstnanost ke konci
roku 2015 8,8 %, což je dlouhodobě nejvyšší hodnota mezi okolními městy a více jak dvojnásobná hodnota než například
v Poličce. Dobře víme, že vedení
města nemá hodně možností, jak
vývoj nezaměstnanosti ovlivnit.
Může všemožně podpořit stávající podnikatele, aby rozšířili své
aktivity. To se například děje u firmy Atek, která buduje za svými
výrobními objekty velkokapacitní sklady. Město ale hlavně musí
urychlit přípravu nové průmyslové zóny i za
cenu vysokých investic na úkor ostatních aktivit ve městě. To, že ve městě nejsou připravené
podmínky pro nové investory, například způsoMoravská Třebová
Svitavy
Litomyšl
Polička
Mohelnice

červen 2014
9,8
8,4
5,5
5,2
7,3

bilo, že firma INA Lanškroun buduje svůj nový
podnik pro 1000 zaměstnanců ve Svitavách.

Úroveň nezaměstnanosti má ale také druhý pohled, a to pohled z pozice zaměstnavatelů. Vysoká nezaměstnanost v regionu snižuje náklady
na pracovní sílu a zvyšuje zisk firem. Už jen

prosinec 2014
9,9
8,2
5,9
5,4
7,2

červen 2015
8,4
6,7
4,8
3,4
5,7

prosinec 2015
8,8
7,3
4,8
3,8
5,8

Odpovědnost zastupitele
Úvodem je nutné připomenout, že činnost členů
zastupitelstva je považována za výkon veřejné
funkce. Zastupitelé měst a obcí se při výkonu
své funkce řídí ústavou a zákony ČR a konají
v zájmu obce a občanů. Každý zastupitel má svá
práva. Například právo iniciace, které představuje možnost předkládat zastupitelstvu obce návrhy na projednání. Dalším je právo interpelace,
které umožňuje zastupiteli vznášet dotazy, připomínky a podněty. Mimo práva má člen zastupitelstva také určité povinnosti, které se zavázal
plnit složením slibu. Zastupitel musí hájit zájmy
občanů obce. Jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Obecní zřízení

klade důraz i na tzv. střet zájmů. Jde však o poměrně choulostivé téma a jedná se spíše o morální zásady než právní posouzení samotných
činů. Práce zastupitele je velmi náročná a odpovědná. Jedinou sankcí za nesprávné chování
zastupitele je sankce od voličů, kteří jej v dalších volbách již nezvolí. Doporučuji každému
občanovi města, aby se sám přišel podívat na zastupitelstvo města nebo si prohlédl zápisy a zvukové záznamy jednání, které jsou zveřejněny na
webových stránkách našeho města. Zastupitelé
za hnutí ANO jsou tady právě pro občany a jsou
připravení hájit Vaše zájmy.
Za hnutí ANO
Miroslav Jurenka, www.ano.trebova.eu

informace o výstavbě nového podniku ve Svitavách a náboru pracovníků pro tuto firmu způsobila zvýšení platů v místních firmách, a to hlavně kvalifikovaných
pracovníků (aby neodcházeli za
lepšími pracovními podmínkami).
Vedení města musí jednoznačně
podporovat rozvoj města a spokojenost třebovských občanů. To
znamená, že vyšší platy zvyšují
kupní sílu obyvatel, úroveň služeb, rodinnou výstavbu a další aktivity ve městě. Aby se Moravská
Třebová stala atraktivní pro mladé
lidi a jejich rozhodnutí vrátit se po
studiích zpět a podílet se na rozvoji města, je běh na dlouhou trať
a současný stav ve městě tomu moc nenahrává.
Členové zastupitelstva města:
Lenka Bártová (ANO), Daniela Blahová (SN),
Josef Jílek (KDU-ČSL), Miroslav Jurenka
(ANO), Tomáš Kolkop (SN), Milan König (ODS),
Miloš Mička (TOP 09), Josef Ošťádal (ODS),
Zdeněk Ošťádal (TOP 09), Libor Truhlář (ANO)

Stavební firma
MATOUŠEK CZ a.s. přijme

dělníky

všech stavebních profesí

stavbyvedoucí
n áSTU p MO ž n ý ihnEd

Tel.: 777 760 491 kl. 112
info@matousek.cz

www.matousek.cz

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
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz
Schylovalo se k nebezpečné přestřelce
Ostrý výjezd na oznámené napadání skupinky
osmi ozbrojených osob blíže nespecifikovanými
střelnými zbraněmi v ulici Jevíčské, si na vlastní
kůži vyzkoušeli strážníci městské policie společně s kolegy z obvodního oddělení těsně před
vánočními svátky. Poněkud zmatečné telefonické oznámení od neznámého muže jen avizovalo
vážnost situace. A skutečně, na místě se potvrdilo, že došlo k incidentu mezi několika muži oděných ve vojenských stejnokrojích se samopaly
zavěšenými na ramenou, snad nebýti policejních
hlídek, neváhaje tyto nebezpečné zbraně použít.
Naštěstí však mnohaletou praxí otřelé, profesionálně vyškolené policejní osádky obou vozidel, tou dobou stojíce na jedné straně barikády,
zvládly vše bez použití střelných zbraní a jiných
hrubých násilností. Nepadnul jediný výstřel, byť
atmosféra na místě samotném byla při příjezdu
představitelů zákona hustá tak, že by se dala krájet. Jak milé překvapení, dávaly znát úsměvy ve
tvářích policistů, když zjistili, že jde o taktické
vojenské cvičení a hlavně střelných zbraní, kterými byla vyzbrojena celá uniformovaná jednotka, jsou znehodnoceny tak, že při sebevětší
snaze by nebylo možné ze zbraní vystřelit ani
diabolku. A tak se toho dne naše město obešlo
bez násilností i případných teroristických ataků.
Pomoc na zavolání
„Prosím, potřebuji pomoc!“ zaznělo z reproduktoru telefonního sluchátka a na malou chvíli se mohlo zdát, že si neznámý muž dělá ze
strážníků legraci. „Potřebuji se dostat ven, ale
je zamčeno,“ zaznělo po chvíli v další větě. Na
následující otázku, kterou se snažili strážníci lokalizovat místo, kde by byl snad onen jedinec
držený proti své vůli mohl nacházet, zazněla odpověď: „…no tady, v prodejně na Bránské.“ Nakonec se podařilo strážníkům zjistit, že muž je
nechtěně uvězněn v prostorách prodejny v bývalém Besedním domě v Bránské ulici. A co následovalo? Když se policejní hlídce po delší době
podařilo dohledat místo bydliště cizojazyčného
provozovatele prodejny, tento lámanou češtinou
argumentoval tím, že není možné, aby se někdo

v prodejně nacházel, když je celá prodejna chráněna elektronickým zabezpečovacím systémem
s alarmem a celé toto zařízení bylo při odchodu
aktivováno. Však stejně tak, jak není bezchybný
člověk, tak není evidentně bezchybná elektronika. Jaké to bylo překvapení, když po odemčení
a následném otevření vchodových dveří do prodejny, za těmito dveřmi stál vystrašený mladík,
který příchozí policejní hlídku slušně pozdravil.
A jak se ukázalo, nebyl v tom úmysl, ale snad
nepozornost odcházejícího personálu nebo jen
náhoda. V útrobách rozlehlých prostor prodejny
v prvním patře byl přehlédnut mladík, který pojal podezření konce provozu prodejny ve chvíli, kdy nad hlavou zhasla světla. Než však stačil
doběhnout ke vchodovým dveřím prodejny, byly
již zamčené a on zůstal v provozovně sám.
Vypůjčené jízdní kolo
Zajisté nic než dobrý úmysl nelze spatřovat v počinu mladíka, který byl odhalen obsluhou kamerového systému v noci z 2. na 3. 1., kterak vysloveně odhazuje jízdní kolo u cukrárny Zdena
v ulici Cihlářově, na němž již nějakou dobu doprovázel skupinku kamarádů. Jaké to bylo překvapení, když se náhle jen o pár metrů dál od místa, kde jízdní kolo onen dobrák pohodil, ze tmy
vynořila zalarmovaná hlídka představitelů zákona
a tito se začali dotěrně dotazovat na podrobnosti,
které přece nemohli znát. „Kolo jsme našli v ulici
Cihlářově, a aby tam jen tak neleželo, postavili
jsme jej do stojanu u cukrárny,“ tak zněla první
odpověď. Strážníci si však toto tvrzení ihned ověřili u operátora kamerového systému, který však
celou skupinku pozoroval již z ulice Komenského u autobusového nádraží, kde již ono nešťastné
jízdní kolo osedlával tento šlechetný dobrák. Pochopili až ve chvíli, kdy strážníci skupince trpící
značnými výpadky krátkodobé paměti vysvětlili,
kam až dohlédne oko „velkého bratra“. Pokud
bude tuto informaci číst majitel ztraceného dámského jízdního kola Engine a dokáže uvést markanty, díky kterým prokáže vlastnictví, nechť se
bez váhání obrátí na Městskou policii Moravská
Třebová. Strážníci celou věc předali také kolegům na Obvodní oddělení ČR v MT.
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Krátké rozloučení
Vážení čtenáři a příznivci krátkých „četnických humoresek“, prostřednictvím nichž jsem
se Vám snažil nenásilnou formou „prodat“
tu nezáživnou, byť mnohdy i velice napínavou
policejní práci. Dovolte mi, abych se s Vámi
všemi těmito posledními články s ohledem
konce mé působnosti u městské policie rozloučil. Rád bych poděkoval všem, jejichž slova chvály neměla hranic, ale i všem kritikům,
kterých bylo bohužel mnohem méně, ale jejichž poznatky pro mne byly mnohdy velice
poučné. Všem přeji případné setkání s představiteli zákona nejlépe u kávy či jiných nápojů, když zjistíte, že onen policista je vlastně
Vašim letitým kamarádem. Tedy ještě jednou
DĚKUJI… Karel Bláha, velitel městské policie

UPOZORNĚNÍ
PACIENTŮM
MUDr. Neužilová Petra
druhý pátek v měsíci, tj. 12. února 2016,
z administrativních důvodů neordinuje.

Konec roku v domově
pro seniory
V posledním měsíci roku 2015 si naši klienti
užívali vánoční atmosféru. Začátkem prosince
nás navštívil Mikuláš, čert i anděl, kteří přinesli
i mikulášskou nadílku. V dalších dnech předvánočních jsme s obyvateli domova pekli vánoční
cukroví, které jsme pak společně ochutnali na
vánočních kavárničkách. Krásnou vánoční atmosféru také navodil i soubor klientů DpS svým vystoupením v kapli domova. Našim obyvatelům,
kteří se pilně učí a zkouší stále nové písničky,
patří velký dík. Na závěr roku jsme uspořádali
společné rozloučení s rokem. Všichni, kdo přišli, mohli ochutnat grilované klobásy a vánoční
punč. V novém roce 2016 nás v domově navštívili Tři králové - žáci ZŠ Palackého v doprovodu
pana učitele Jarůška. Jejich hudební vystoupení
bylo spojeno s Tříkrálovou sbírkou. A teď se už
těšíme na únor na masopust.
Realizační tým

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným
na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném
místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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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 1. 2. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 1. 2. od 16 hodin. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby budou
vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. 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. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127

Městské kino
Padesátka /ČR/

středa 3. 2. 2016 v 19:00 2D

Komedie Padesátka se točí kolem rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů, jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Tvůrci slibují
situační i konverzační humor, překvapivé zvraty
i pověstný Cimrmanův vichr z hor. Jde o poslední komedii roku 2015 a tak sám režisér vzkazuje:
kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
Režie: Vojta Kotek
Hrají: J. Prachař, M. Taclík, O. Pavelka, V. Cibulková, T. Voříšková, V. Kotek, J. Mádl a další.
Cena: 110 Kč, (97 min.)

Sázka na nejistotu /USA/
pondělí 8. 2. 2016 v 19:00 2D

Film vypráví příběh 4 outsiderů, kteří všechny
vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky.
Tihle čtyři byli jediní, kdo si spočítal, že světová
ekonomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili
na jednu kartu, srazili banky na kolena a krutě se
napakovali. Adaptace knižního bestselleru Michaela Lewise.
Režie: Adam McKay
Hrají: Ch. Bale, B. Pitt, R. Gosling a další.
Cena: 110 Kč, (130 min.), mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky

Lída Baarová /ČR/
středa 10. 2. 2016 v 19:00 2D

rují nečekaným útokům indiánů, ale i lovcům ze
samotné výpravy. Musí překonat brutální zimu
a hlad, divoké řeky, bojovné indiánské kmeny
a samozřejmě musí dokonat svou pomstu.
Režie: A. G. Inárritu
Hrají: L. DiCaprio, T. Hardy, D. Gleeson a další.
Cena: 110 Kč, (156 min.), mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky

Alvin a Chipmunkové:
Čiperná jízda /USA/
sobota 20. 2. 2016 v 15:00 2D

Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou
zpět! I teď se můžete těšit na naprosto šílenou jízdu nacpanou přehršlí vtipů a hromadou té pravé
chlupaté „chipmunčí“ muziky.
Režie: Walt Becker
V českém znění: D. Gondík, V. Dvořák, S. Laurinová a další.
Cena: 125 Kč, (92 min.), český dabing

Rodinný film /ČR/
sobota 20. 2. 2016 v 17:00 2D

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou
po oceánu. Co udělá odloučení s dosud perfektně
fungující rodinou? A co když do tohoto „testu“
vstoupí další, nečekaně dramatická událost?
Režisér: Olmo Omerzu
Hrají: K. Roden, V. Hybnerová, J. Boková a další.
Cena: 110 Kč, (100 min.)

Decibely lásky

/ČR/

Příběh ženy, která milovala ďábla. Životopisný
film české herečky Lídy Baarové.
Režie: Filip Renč
Hrají: T. Pauhofová, K. Markovics, G. Burkhard,
S. Stašová, M. Huba, L. Vlasáková, P. Kříž a další.
Cena: 120 Kč, (110 min.), nevhodné pro děti do
12 let

sobota 20. 2. 2016 v 19:00 2D

Padesát odstínů černé

Star Wars:
Síla se probouzí /USA/

pondělí 15. 2. 2016 v 19:00 2D

Do kin přichází dráždivá a na padesát způsobů
šťavnatá parodie. Cílem tentokrát nebudou erotogenní zóny a odvážné představy, ale především
centra smíchu.
Režie: Michael Tiddes
Hrají: M. Wayans, K. Hawk, J. Seymour a další.
Cena: 110 Kč, (90 min.), mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky

Sněhová královna 2
středa 17. 2. 2016 v 14:45 3D

Pouze pro školní družinu, nutná rezervace předem!

Revenant –
Zmrtvýchvstání /USA/
středa 17. 2. 2016 v 19:00 2D

Zkušený lovec je se svým synem na výpravě
s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdo-

Nový český film inspirovaný hudbou Michala
Davida.
Režie: Miloslav Halík
Hrají: Iva Janžurová, Rudolf Hrušinský ml., Václav Kopta, Roman Vojtek a další.
Cena: 130 Kč, (90 min.)

pondělí 22. 2. 2016 v 17:00 2D
Cena: 100 Kč, (140 min.)

Ledová sezóna

středa 24. 2. 2016 v 16:00 2D

Lední medvěd Norm se vydává ze severního pólu
do města, které nikdy nespí – New Yorku, zajistit
svému zasněženému domovu klid od civilizace
a užít si i trochu legrace.
Režie: Trevor Wall
Cena: 100 Kč, (86 min.), český dabing

Tajemství jejich očí /USA/
středa 24. 2. 2016 v 19:00 2D

V napínavé temné detektivce Tajemství jejich očí excelují Julia Roberts, Nikole Kidman
a Chiwetel Ejiofor. Každá z nich má své tajemství a svou představu o spravedlnosti.
Režie: Billy Ray

Hrají: J. Roberts, Ch. Ejiofor, N. Kidman, D. Noriss, M. Kelly a další.
Cena: 100 Kč, (111 min.), české titulky

Zoolander 2 /USA/
pondělí 29. 2. 2016 v 19:00 2D

Pokračování slavné komedie, která se během let
stala kultem.
Režie: Ben Stiller
Hrají: Ben Stiller, Penelope Cruz, Justin Bieber,
Owen Wilson a další.
Cena nebyla do uzávěrky známa

Kulturní centrum
Sindibad mořeplavcem
3. 2. 2016, 8:30 a 10:00

Příběh provoněný exotikou a orientem, plný humoru a napětí, na motivy Pohádek z tisíce a jedné
noci. Mořeplavec Sindibád v něm musí čelit lesní
divoženě Jamambě, obřímu ptáku Ruchovi, zrádným kamarádům a aby získal dívku svého srdce,
musí přemoci krále Diamantového údolí. Cesta
za dobrodružstvím začíná. Všichni na palubu,
vyplouváme!
Kinosál muzea Moravská Třebová, pohádka je
vhodná pro starší děti z MŠ
a I. stupeň ZŠ, vstupné: 30 Kč

Recitál Hanky Křížkové
a Tomáše Savky
9. 2. 2016, 19:00

Dvorana muzea, vstupné: 150 Kč, vstupenky
v prodeji od 14. 1. 2016

O nezbedném kocourkovi
16. 2. 2016 v 8:30 a 10:00

Pohádka DS JK Tyla Moravská Třebová pro MŠ.
Kinosál muzea Moravská Třebová, vstupné: 30 Kč

Milovat k smrti

malý muzikál o velké Edith Piaf
4. 3. 2016, 19:00

Světlana Nálepková ve strhujícím příběhu, který
sleduje životní cestu Edith Piaf: zázračné uzdravení v dětství, zpívání na pařížských dvorech
a uličkách, fantastické úspěchy v největších evropských divadlech, turné po USA, závislost na
alkoholu, muže a ženy v jejím životě, nemoci,
život plný lásky i samoty, v chudobě i přepychu.
Edith Piaf byla vždy a za všech okolností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat
naplno až k samotné smrti. 15 nejslavnějších
evergreenů Edith Piaf, které uslyšíte v muzikálu
Milovat k smrti, právem patří k nejznámějším
světovým šansonům vůbec.
Dále hrají: Juraj Bernáth a Martin Sochor. Živě doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara
(klavír, housle, kontrabas, akordeon). Nové české
texty původních písní Edith Piaf napsal Jiří Dědeček.
Kinosál muzea Moravská Třebová, vstupné: 200
Kč, předprodej zahajujeme 1. 2. 2016 v 16:00

Kultura

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

strana 7 / únor 2016

Městské muzeum

Zámek

tel.: 461 311 203
e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

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

Stálé expozice

• Muzeum egyptské princezny aneb Cesta
kolem světa

• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta

reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

5.2.

Amundsen Dance Party

6.2.

Oldies Night

12.2.

Jägr Wild Night

– Dj Choruno

13.2.

9$/(17ê16.É68535,6(3$57<

– Dj Karásek

19.2.

9RGND$PXQGVHQ.ÿ9RGND6XQULVH².ÿ

%XVKPLOOV².ÿ%XVKPLOOV &ROD.ÿ

– Dj Fuller
²'M0DW\

-lJHUPHLVWHU².ÿ

6YiWHN]DPLORYDQëFKVHVSRXVWRXGiUNŢ

OHW3RPOXY7RXU

Streetmachine & Status Praesents
+ After Party ²'M0DW\

20.2.
26.2.
27.2.

%RæNRY1LJKW
9HÿHUV5HG%XOOHP
0RUJDQ;;/SDUW\
%RæNRYVNpVSHFLDOLW\]DVXSHUFHQ\

²'M6OHSL'U6SHHG\

2FKXFHQë5HG%XOO]DDNÿQtFHQX

%RæNRYVNpVSHFLDOLW\]DVXSHUFHQ\

– Dj Fuller

– Dj Choruno

WWW.LKMK.COM
Aeroklub Moravská Třebová
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Městský ples
5. 2. 2016 od 20 hodin
v sále hotelu Morava
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Telefon: 461 311 328

koukni na facebook a web
přijď se informovat a začni létat letos

Hraje kapela FRONTMEN
a Dechová hudba ZUŠ Jevíčko

Taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko
Mažoretky
Světelná houslová show Tomáše Zápeci
Slosovatelné vstupné.
Cena v předprodeji 90 Kč, místenka 10 Kč,
na místě 120 Kč. Předprodej od 11. 1. 2016
v Turistickém informačním centru.
Výtěžek z plesu bude použit na výstavbu chodníku na ulici Svitavská v úseku od Domu hasičů po ulici Kostelní.

strana 8 / únor 2016

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Aktuality

Stříbro pro Českomoravské pomezí ve Velké ceně cestovního ruchu
Ve čtvrtek 14. ledna byly vyhlášeny výsledky
devátého ročníku Velké ceny cestovního ruchu,
jejímž smyslem je upozornit na výjimečné projekty z různých segmentů turismu s cílem přispět k dalšímu zkvalitňování nabídky a služeb
cestovního ruchu v České republice. Ocenění
byla na brněnském výstavišti v rámci úvodního
dne veletrhu Regiontour předána v celkem pěti
kategoriích, např. Nejlepší jednotná kampaň,
Nejlepší cestovní kancelář či Nejlepší lázeňský
a wellness balíček. Turistická oblast Českomoravské pomezí, vymezená městy Litomyšl,
Svitavy, Moravská Třebová, Polička a Vysoké
Mýto, se v silné konkurenci dalších destinačních
managementů, regionů a krajů neztratila a v kategorii Nejlepší jednotná kampaň získala výborné 2. místo.

V odborné porotě zasedli zástupci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur, Svazu léčebných
lázní ČR a dalších subjektů. Odborná porota
ocenila u projektu Českomoravského pomezí
jeho pestrou a ucelenou komunikaci a srozumitelné grafické zpracování. Kampaň je dle mínění porotců dobrým příkladem kvalitně odvedené
práce a výborně zvládnuté komunikace v cestovním ruchu.
Úspěch Českomoravského pomezí je o to hodnotnější, že na předních příčkách se společně
s ním umístily pouze kampaně mnohem větších
destinací na úrovni krajů – vítězství si odvezla
Východní Morava, na třetím a čtvrtém místě se
umístily Jižní Morava a Východní Čechy.

Kdy a kam s předškolákem k zápisu?
Rodičům poradí Školský portál
Kompletní informace ohledně zápisů do prvních
tříd základních škol naleznou rodiče budoucích
prvňáků na Školském portálu Pardubického kraje na adrese www.klickevzdelani.cz/zapis. Tento
přehled je svým rozsahem mezi obdobnými portály unikátní. „Školský portál Pardubického kraje jako jediný uvádí termíny zápisů do prvních
tříd všech 253 základních škol, které se nacházejí na území kraje. Takto kompletní přehled je
v celonárodním měřítku jedinečný,“ řekl vedoucí odboru školství a kultury Pardubického kraje
Martin Kiss. „Na některých školách se budoucí
prvňáci při zápisu potkají s pohádkovými postavami, jako je Ája a Maxipes Fík, nebo mohou
prožít lesní dobrodružství,“ dodal Martin Kiss.

Zápisy do prvních tříd základních škol se v Pardubickém kraji konají od 15. ledna do 15. února
2016 v průběhu jednoho nebo více dní. Odhaduje se, že v Pardubickém kraji bude pro školní rok
2016-2017 poprvé u zápisu méně než 6 000 dětí.
Údaj vychází z počtu vykázaných předškoláků
ke dni 30. září 2015, kterých bylo celkem 6 429,
někteří se však zápisu zúčastnili už loni. Databáze Termíny zápisů do ZŠ obsahuje kompletní údaje o všech 253 základních školách v Pardubickém kraji, které jsou seřazeny abecedně
podle obcí s rozšířenou působností, dále podle
PSČ a názvu obce, ve které se nachází. V levém
sloupci je možné rozkliknout detailní informace
o jednotlivých školách.

Předvánoční zpívání v domově pro seniory
Ve středu 23. prosince 2015 dopoledne se
světlušky, skautky a skauti z moravskotřebovského střediska Junáka vydali potěšit
svým zpíváním a drobnými dárečky babičky a dědečky v domově pro seniory. Letos
jsme se sešli v rekordním počtu 43 zpěváčků.
Rozděleni na několik skupin jsme navštívili

všechny pokoje v jednotlivých budovách areálu, zpívali koledy a rozdávali vlastnoručně
vyrobená přáníčka. Udělali jsme tím seniorům velkou radost a vykouzlili na jejich tvářích úsměv i upřímné slzy dojetí. Povedená
předvánoční akce tak potěšila i nás.
Pavlína Navrátilová, Junák Mor. Třebová

Do areálu domova pro seniory před Vánocemi zavítali skauti s programem pro vánoční pohodu Foto: archív

Stříbrnou pozici získalo Českomoravské pomezí
za kampaň „Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků“, která probíhala od jara do podzimu loňského roku. Kampaň byla tvořena řadou marketingových aktivit, mezi kterými nechyběla inzerce
v tištěných a internetových médiích, prezentace
na sedmi veletrzích cestovního ruchu a desítce
festivalů a dalších kulturních a sportovních akcí,
vysílání propagačních spotů ve čtrnácti multikinech po celé České republice nebo reklama
v pražském metru. Součástí kampaně bylo také
vydání nových tištěných materiálů nebo soutěž
Kouzelné putování Českomoravským pomezím,
která bude po loňském úspěšném prvním ročníku realizována i v roce 2016.
S pestrou nabídkou turistické oblasti Českomoravské pomezí se kromě již zmíněného brněnského veletrhu Regiontour budou moci seznámit
také návštěvníci nadcházejících veletrhů v Praze, Bratislavě, Hradci Králové či Pardubicích.
Jiří Zámečník, marketingový manažer ČMP

Skautský Balvánek
a večerní bojovka Hobit
V sobotu 21. listopadu 2015 uspořádali moravskotřebovští skauti již třetí ročník obnovené
pěvecko-dramatické soutěže Balvánek. Dopoledne se do sálu Na Písku sjelo 14 skautských
družin, tedy více jak stovka místních i přespolních dětí (6-15 let), které měly možnost předvést početnému publiku nejen své hudební, pěvecké a taneční nadání, ale především skautskou
kreativitu a smysl pro humor. Svá neotřelá vystoupení děti doplnily také o vlastnoručně vyrobené rekvizity, kostýmy i hru na nejrůznější
doprovodné nástroje. Všem se zábavná čísla
velmi povedla, kvalita vystoupení rok od roku
stoupá a porota proto měla při určování vítězů
těžké rozhodování. V kategorii mladších (vlčata
a světlušky) se nakonec na první příčce umístily Světlušky z Loštic, mezi staršími (skauti
a skautky) Orlíci z Moravské Třebové, kteří si za
své originální vystoupení odnesli i cenu diváků.
Oceněny byly také skvělé výkony jednotlivců,
z nichž si první místo vyzpívala Eliška Konečná
(ze Soviček z Moravské Třebové). Hudebním
hostem byla letos opět i kapela místních roverů a rangers, která se svými písněmi vystoupila v průběhu dne hned třikrát. Poděkování patří
všem našim sponzorům, zejména pak Vojenské
střední škole a VOŠ MO Mor. Třebová, cca dvacítce organizátorů a všem ostatním, kteří nám
při akci jakkoli pomohli. Večer na Balvánek
volně navázal již 18. ročník tradiční skautské
večerní bojovky, jejímž tématem byl letos poprvé Hobit na motivy z knížky J. R. R. Tolkiena. Do setmělých tajemných uliček historického
centra Moravské Třebové se vypravilo 18 týmů
trpaslíků, jejichž úkolem bylo získat v nepřátelském prostředí plném skřetů pět indicií k mapě,
dojít podle ní až k Osamělé hoře a získat bájný drahokam Arcikam. Ve finále je pak čekala
závěrečná hromadná bitva s drakem Šmakem
na náměstí T. G. Masaryka. Z vítězství se letos
radovali Svišti, druhé byly Sasanky a třetí mix
Orlíků a Pardálů (všichni z M. T.). V mladší kategorií získaly ocenění domácí Sovičky.
Pavlína Navrátilová, Junák Mor. Třebová

Historie
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Z historie regionu
Dětřichov, Ulice a Mostečná
K proměnám středověkého osídlení a historických komunikací Moravskotřebovska
Ves Dětřichov je ve formě německého „Dietrichsdorff“ v pramenech poprvé doložena v roce
1321. Tehdy získali ves lénem od Boreše z Riesenburku Tylo Ziegenkopf a jeho manželka Agnes. Další doklady tohoto názvu pocházejí z let
1361, 1398, 1408, 1535/1548 a 1600. To však
není jediné pojmenování vsi. Krátce na to, od
roku 1365, se setkáváme rovněž s českým pojmenováním Ulice (v latinské podobě Plateam).
Místní jméno vsi, přesněji skutečnost, že se
v pramenech objevuje dokonce pod třemi různými názvy (později ještě jako Mostečná), nám
umožňuje nahlédnout do její historie poněkud
důkladněji.
Že se jedná o dvojí pojmenování téhož místa, prokazatelně dosvědčují zmínky z let 1398 a 1408.
Ves se v nich totiž připomíná jako „villam dicta
Ulicze, que in vulari Dytrichsdorff nuncupatur“
(ves Ulicze, která se nazývá rovněž Dětřichov)
a „Dy(trichsdorfer) Gass“ (Dětřichovská ulice).
S podobným ztotožněním se setkáváme rovněž
v nejstarší moravskotřebovské městské knize
v zápise z roku 1463, kde se připomíná „Paul
Gaisler von Ditrichsdorf aws der Gassen“ („z Dětřichova a z Ulice“). Jako Ulice nebo Uliczka, případně v německé podobě Gasse, se ves vyskytuje
po celé 15. a 16. století. Od roku 1490 se k tomuto
názvu připojuje již zmíněná třetí podoba pojmenování Mostečná nebo Mostečná ulice.
Obě tato jména (Ulice, Mostečná) nasvědčují
existenci historické, podle všeho dálkové komunikace v prostoru dnešní vsi, která se projevila také v půdorysu nedalekého Starého Města.
Dvojí název rovněž svědčí o dvou fázích osídlování v tomto prostoru. Původní české pojmenování Ulice můžeme spojit s aktivitou moravského markraběte Přemysla, který se v místech
dnešního Starého Města ve třicátých letech 13.
století pokusil vysadil město.
Pozdější fázi osídlování, na jejímž průběhu se
podíleli německy hovořící kolonisté, lze zařadit do padesátých až šedesátých let 13. století.
Někdy v této době došlo k dosídlení vsi a její
transformaci na základě emfyteutického práva. Dětřich (něm. Dietrich), po němž byla ves
přejmenována, byl zřejmě tím, kdo tento proces
financoval a organizoval (lokátor), a posléze se
stal jejím rychtářem. Jeho následovníkem, možná dokonce příbuzným, byl od šedesátých let 13.
století Mertel z Dětřichova („Dietrichdorfa“),
který svědčil na listině Jindřicha z Lipé pro moravskotřebovského fojta Jana Maisnara z roku

1361. Jedná se patrně o téhož „Mertlíka“, který se jako manžel blíže nejmenované Kateřiny
připomíná v roce 1398. Tento doklad nám rovněž poskytuje zajímavé informace o jeho osobě.
Mertlík je v něm titulován „magistri pixidum“,
tedy jako výrobce palných zbraní, z nichž se
střílelo střelným prachem, což v té době nebylo nikterak běžné. Jedná se pravděpodobně o téhož Mertlina, který se, se stejným označením,
objevuje v listině markraběte Jošta z roku 1392,
jež je vůbec první dokument, v němž se pojmenování „magistri pixidum“ vyskytuje. Střelný
prach byl v českých zemích známý teprve necelé
desetiletí, takže Mertlin musel být podle všeho
významná osoba. Zda vyráběl palné zbraně pro
majitele moravskotřebovského panství, ke kterému Dětřichov náležel, nebo dokonce pro moravskotřebovské měšťany, se můžeme pouze dohadovat. Jen pro srovnání, brněnští měšťané byli
puškami vybaveni až od roku 1401.
Zmíněná Kateřina je zřejmě totožná s Kateřinou z Nové Vsi („Nouavilla“), která se po smrti Mertlíka znovu provdala, tentokrát za Jana
z Babic. V roce 1412 jej přijala na svůj majetek,
který měla ve „villa dicta Vlyczka“ (vsi řečené
Ulička) na spolek. O šest let později bylo Kateřině její vlastnictví potvrzeno zápisem do zemských desek.
Ve vsi v období, o kterém hovoříme, stávala
v místech zvaných „Schlossrand“ středověká
tvrz. Výzkumem, který ve třicátých letech minulého století prováděl německý archeolog Karl
Schirmeisen, byly odhaleny dvě nakupení kamení a zbytky dřevěné konstrukce. Existence tvrze
je rovněž doložena nálezy keramiky, datované
do 14. a 15. století.
S pojmenováním Mostečná nebo Mostečná ulice
se v pramenech, jak již bylo řečeno, setkáváme
od devadesátých let 15. století. Poprvé se uvádí
při vkladu vsi, spolu s celým moravskotřebovským dominiem, do zemských desek, který učinil Jan Heralt z Kunštátu ve prospěch Ladislava
z Boskovic. Následující doklady jsou z let 1516,
1538, 1549 a z rozmezí let 1535/1548, jimiž jsou
ohraničeny zápisy v urbáři moravskotřebovského panství. Stojí za povšimnutí, že kromě uvedeného urbáře, kde je ves zaznamenána jako
„Dittersdorfer Gasse“, se v této době německé
pojmenování vsi nevyskytuje. Znovu se s ním
setkáváme až na počátku 17. století.
Etymologicky je místní jméno Ulice interpretováno jako řada domů tvořících ulici a Mostečná jako místo s mnoha můstky. Není vyloučeno, že soudobé pojmenování Ulice by mohlo
odrážet někdejší vývoj, kdy bylo blízké Staré
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Pozvánka od Střípků
Dovolujeme si Vás pozvat na den otevřených dveří, kde si může každá malá i velká slečna vyzkoušet práci s hůlkou. Pokud
se budete ostýchat, pak se můžete jen dívat, co vše se dá naučit. Mažoretky Vám
předvedou týmovou práci, bude i ukázka pódiových sestav. Naše trenérky jezdí
na semináře, kde se neustále zdokonalují
a sledují, co je nového v tomto sportu. Na
vše, co by Vás mohlo zajímat, se můžete
zeptat, budeme se snažit vše zodpovědět.
První termín této pozvánky je 8. 2. v   tělocvičně za městským úřadem (bývalá zemědělka) od 16 do 18 hodin. V tento den se
můžete podívat na naše nejmenší od 4 do 7
let. Druhý termín je 12. 2., tady můžete vidět již větší slečny od 7 do 11 let, v pozdějším čase pak už i juniorky. Toto se koná od
15:30 do 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ ČSA.
Vchod je ze zadní části budovy od hřiště.
Pokud někdo přemýšlí nad tím, že by si to
rád vyzkoušel a zapsal se, pak je to super
příležitost si vše natrénovat do příští sezóny a zapojit se do kolektivu. Na všechny se
těší tým mažoretek Střípky pod DDM. K.

Město vysazeno původně jako urbánní středisko zdejší oblasti. Nasvědčovala by tomu
i skutečnost, že ves představovala léno, které bylo příslušné „ad Triboviam“ (k Třebové).
Nevíme však, zda se tím myslí dnešní Moravská Třebová, moravskotřebovské panství nebo
právě Staré Město. V případě poslední uvedené možnosti by nebylo nepředstavitelné, že
původní ves tvořila, v návaznosti na zmíněnou
komunikaci, jednu z ulic rodícího se města. Po
přenesení městského osídlení ze Starého Města do dnešní Moravské Třebové, které šlo ruku
v ruce s etnicky převážně německou kolonizační vlnou, byla původní ves dosídlena a rozšířena, takže se od původního městského střediska, nazývaného od tohoto okamžiku Stará
Třebová, oddělila a dostala jméno po svém lokátorovi Dětřichov.
Přestože je pravděpodobné, že po lokaci dnešního města Moravská Třebová v šedesátých letech
13. století došlo v trasování zdejšího úseku komunikace spojující Čechy a Moravu ke změně
a přesunutí cesty do prostoru nově vysazeného
města, což potvrzuje i dochovaný půdorys, původní komunikace přes Staré Město sloužila dál,
ovšem zřejmě již jen v podobě spojnice nebo
cesty regionálního významu.
Jiří Šmeral

Vodní kapky pomáhají již počtvrté i v České republice
Vodní kapky jsou společným humanitárním
projektem společnosti ENERGIE AG BOHEMIA a Diecézní charity České Budějovice. Již sedmým rokem se snaží pomáhat obyvatelům oblasti Kilwa-Kasenga v africkém
Kongu k přístupu k pitné vodě. Čtyři roky
jsou Vodní kapky doma také v České republice, kde se zaměřují na pomoc především
handicapovaným spoluobčanům. ENERGIE
AG BOHEMIA, s.r.o., do níž v České republice patří společnosti ČEVAK, VAK Beroun,
Vodos Kolín, VS Chrudim, VHOS, a. s., Moravská Třebová a Aqua Servis Rychnov nad

Kněžnou, se na projekt Vodní kapky zavázala přispět jedním haléřem ze svého zisku
za každý prodaný m3 vody. Za rok 2015 činí
tato částka celkem 375.113 Kč, z toho bude
120.496 Kč použito na obnovu studní a opravy čerpadel v Kongu a dalších 254.617 Kč
bylo již použito na podporu a pomoc v Česku. Šek na 120.496 Kč, které přispějí k lepšímu přístupu obyvatel Konga k pitné vodě,
si u příležitosti svátku Tří králů převzala ředitelka Diecézní charity České Budějovice
Michaela Čermáková a patronka projektu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana

Stráská. „Právě Tři králové jsou symbolem
dárcovství a nezištné pomoci, proto v tento den se tradičně scházíme a symbolicky
tuto částku předáváme charitě,“ uvedl Ivan
Kafka, vedoucí marketingu a komunikace
ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o. „V regionu Moravskotřebovska byl prostřednictvím
Vodních kapek podpořen projekt Speciální
základní školy, mateřské škody a praktické
školy Moravská Třebová,“ dodává Zdeněk
Šunka, předseda představenstva společnosti
VHOS, a. s.
Lubomíra Kamenická,
asistentka předsedy představenstva VHOS, a. s.
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
2. 2. Florbal II. kategorie dívek od 14:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Palackého
3. 2. Florbal II. kategorie chlapců od 14:00
hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
10. 2. Basketbal IV. kategorie dívek od 14:00
hod. v tělocvičně gymnázia
11. 2. Basketbal IV. kategorie chlapců od
14:00 hod. v tělocvičně gymnázia
15. 2. Recitace – oblastní kolo pro 1. stupeň ZŠ
16. 2. Recitace – oblastní kolo pro 2. stupeň ZŠ
a gymnázia
16. 2. Basketbal III. kategorie chlapců od
14:00 hod. v tělocvičně gymnázia
17. 2. Okresní kolo ve Florbale II. kategorie
chlapců od 8:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
18. 2. Basketbal III. kategorie dívek od 14:00
hod. v tělocvičně gymnázia
15.-19. 2. Letem světem pro 5.–9. třídy ZŠ
a příslušné ročníky gymnázia. Zeměpisná vědomostní soutěž zahrnující oblasti nad rámec učiva
škol. Podrobnosti v propozicích
Jarní prázdniny na Majáku – nutné předem
nahlásit
22. 2. Den s kytarou pro děti z kytarového
kroužku i z řad veřejnosti. Od 10:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Základní akordy,
základní rytmy, jednoduché písničky, s sebou 20
Kč, přezůvky, kytaru, psací potřeby.
23. 2. Den s kytarou pro mírně pokročilé a pokročilé děti z kytarového kroužku. Od 10:00 do
12:00 hod. S sebou 20 Kč, kytaru, přezůvky, psací potřeby.

ZŠ Kostelní náměstí má
své mediální hvězdy
Heslo dětského soutěžního pořadu Bludiště v ČT
je: „Kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani ve světě neztratí.“ Žáci 8. tříd ZŠ na Kostelním náměstí se z natáčení v Ostravském studiu ČT vrátili
všichni, tudíž se o ně bát nemusíme. Soupeřem
našeho čtyřčlenného týmu ve složení Vojta Krejčí, Petra Podhorná, Terka Radová a Adam Sekáč
bylo družstvo červených ze Vsetína, které mělo
za sebou už dvě vítězství. Někdo by se možná
zalekl hned na začátku a v záři televizních kamer a pod tlakem situace by se mu rozklepala
kolena, to ale neplatí o našich soutěžících. Hnáni skandováním svých spolužáků v publiku se
o „bludišťáky“ rvali do poslední natáčecí minuty. Pokud jste zvědaví, jak to nakonec dopadlo,
nezapomeňte se dívat v sobotu 13. 2. v 11:30 na
ČT Déčko.
Eva Pallová a žáci 8. tříd

Zimní výlet I. ZŠ
Dobu adventu si žáci třetí až šesté třídy z I. ZŠ
ČSA ukrátili tím, že vyrazili na zimní školní výlet.
Nejdříve navštívili zámek Potštejn, kde se s andělem Arielem a holčičkou Barunkou vydali na putování do Betléma. Po tomto divadelním představení si prohlédli zámecký betlém a prodejní vánoční
výstavu, kde si někteří na památku koupili malý
suvenýr. Poté se vydali na cestu do Třebechovic
pod Orebem. Zde navštívili Třebechovické muzeum betlémů. Výlet se vydařil, děti se domů vrátily obohaceny o nové zážitky. Lenka Šauerová

23. 2. Keramická dílna od 13:00 do 15:00 hod.
v DDM. S sebou 20 Kč, přezůvky a pracovní triko
24. 2. Dekorace z květináčů a petek - dopoledne od 10:00 do 12:00 hod., odpoledne od 13:00
do 15:00 hod. S sebou přezůvky a 30 Kč
25. 2. Mandala, workshop - dopoledne od
10:00 do 12:00 hod., odpoledne od 13:00 do
15:00 hod. S sebou přezůvky a 30 Kč
26. 2. Kreativní práce z fimo hmoty – dopoledne od 10:00 do 12:00 hod. S sebou přezůvky
a 30 Kč
Dům dětí a mládeže nabízí opět v průběhu letních prázdnin tyto tábory:
Kudy z nudy – příměstské tábory pro děti 1.–
5. tříd, denně 8:00–16:00 hod. v DDM
Níže uvedené příměstské tábory jsou všestranně zaměřené a vhodné zejména pro děti 1. tříd.
Kreativní a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny
jednotlivým celotáborovým hrám a věku dětí.
Součástí táborů je výlet a dle počasí návštěva
koupaliště. Kvalifikovaní vedoucí. Strava: 2x
svačina, oběd, pitný režim zajištěn. Kapacita:
15 dětí/běh. Cena: 1.200 Kč, členové kroužků
DDM 1.100 Kč. Děti můžete přihlásit telefonicky nebo emailem do 31. 5. Potom obdržíte
další pokyny ohledně platby apod.
11.–15. 7. Bolek a Lolek na cestách
18.–22. 7. Ať žijí duchové
15.–19. 8. Tajemství proutěného košíku
Letáky a přihlášky ke stažení na webu DDM.
Více informací Zdena Tauerová

DDM

25.–29. 7. Letní příměstský tábor Čtyři jezdci apokalypsy. Letní tábor je všeobecného
zaměření určený pro děti od 1. třídy s celotáborovou hrou na motivy počítačové hry. Čtyři temní jezdci za pomoci nadpřirozených sil
pátrají po klíči od Brány Veškerenstva. Staňte
se hrdiny bojujícími proti nim. Podaří se nám
zachránit svět? Cena LT je 1.200 Kč, pro řádně zaplacené členy kroužku je sleva 100 Kč.
Příměstský LT probíhá denně od 8:00 do 16:00
hod. v DDM a v terénu. Více informací Bára
Švestková
LT Na Srnčí: od 6.–13. 8., cena 2.800 Kč, ubytování ve třílůžkových pokojích, přihlášky telefonicky do 15. 3. 2016, určeno dětem po ukončení
2. třídy ZŠ. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity 29 dětí a náhradníci. Více informací
Jana Chadimová. Leták a fotografie z minulých
ročníků na webových stránkách DDM.
13.–20. 8. Letní ARMYTÁBOR pro všechny
odvážné kluky a holky od 3. třídy. Tábor navazuje na úspěšný loňský armytábor a letos proběhne v areálu rekreačního střediska Srnčí. Tábor
je opět zaměřen na střelbu z laserových zbraní,
ukázky zbraní a střeliva, střelbu z luku, topografii, bojové taktiky, bojové akce v terénu, techniky přežití a zvyšování fyzické kondice. Cena
LT je 2.900 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování,
strava, odborní pedagogičtí vedoucí LT, doprava
zavazadel na základnu a materiál na celotáborový program. Omezený počet míst. Více informací Bára Švestková
22.–26. 8. Letní příměstský tábor je všeobecného zaměření určený pro děti od 1. třídy s celotáborovou hrou. Cena LT je 1.200 Kč, LT probíhá denně od 8:00 do 16:00 hod. v DDM. Více
informací Jana Chadimová
kolektiv DDM

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 316 786, nabízí

Letní tábor – Srnčí, termín 6. 8.–13. 8. 2016
Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro vaše děti připravili letní tábor v rekreačním středisku
Srnčí u Moravské Třebové. Děti budou mít možnost využít bazén a celé rekreační zařízení. Ubytování v hlavní budově v 3 a 4 lůžkových
pokojích.
Fotografie z našich LT si můžete prohlédnout na našich webových stránkách:
http://ddm-mt.cz
Předběžné informace
Termín:
6. 8.-13. 8. 2016
Ubytování: V 3lůžkových a 4lůžkových pokojích hlavní budovy
Vybavení: Povlečené postele s přikrývkou a polštářem
Zajistíme
Strava 5x denně a pitný režim neomezen
Program:
Mimo klasické náplně tábora (hry, sport, disko, film, koupání) výlety do okolí
Účast:
Děti od 8 let
Cena LT:
2.800 Kč
Zahrnuje celkové náklady na ubytování, dopravu zavazadel, stravu, zajištění programu, odborné pedagogické vedoucí, atd. Na tento tábor může přispět FKSP Vašeho zaměstnavatele nebo MÚ odbor soc. věcí (upozorněte jej však předem).
V případě zájmu je nutné zaplatit zálohu 1 000 Kč, a to do konce měsíce března na
účet DDM pod přiděleným variabilním symbolem, číslo účtu: 2700727015/2010
Kapacita:
29 míst
Závazné přihlášky Vám budou zaslány v měsíci březnu, na základě předběžné telefonické přihlášky do 15. 3. 2016, ale musíte podat přesné údaje o dítěti: rok narození, bydliště, telefonní
číslo, škola, třída. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity tábora v došlém pořadí +
náhradníci.
Předběžné přihlášky volejte nejpozději do 15. 3. 2016. Další případné informace Vám podá
J. Chadimová na tel. 461 316 786 DDM Mor. Třebová nebo elektronicky: info@ddm-mt.cz,
jana.chadimova@atlas.cz

Školy
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ISŠ Moravská Třebová patří opět mezi špičku gastronomie
Ve dnech 14.-16. 1. probíhalo v Brně třídenní finále již 22. mezinárodního mistrovství ČR mladých
kuchařů, cukrářů a číšníků. Své síly si změřilo téměř 100 soutěžících ve třech uvedených oborech.
Hodnocení výkonů soutěžících náleželo odborným
porotám složeným z mezinárodně certifikovaných
rozhodčích a zároveň z předních odborníků gastronomie. Cílem této mezinárodní soutěže je podpora studentů gastronomických oborů, umožnit
studentům potkat se mezi sebou a se zkušenými
odborníky, pomoci jim získat informace, kontakty a umožnit jim budovat úspěšnou kariéru. O významu soutěže svědčí i záštita ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. „Je
to nejprestižnější soutěž v této zemi,“ zdůraznil na
slavnostním zahájení finále Gastro Junior Brno –

Bidvest Cup 2016 Marek Svoboda, viceprezident
Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Tradiční soutěž
chce podnítit v mladých kuchařích a cukrářích
tvorbu nejen chutných, ale i nápaditých pokrmů.
U číšníků pak má zajistit vysokou úroveň obsluhy spojenou se zajímavými a kreativními nápady
při přípravě nápojů, které obohatí nabídku pro návštěvníky restaurací a hotelů. Po úspěšném projití
sítem nominačních soutěží jsme se probojovali do
finále této mezinárodní soutěže, kde reprezentovali naši školu 2 žáci s nelehkým úkolem navázat
na úspěchy v minulých letech. Na této nejvyšší
soutěži totiž obsazují naši žáci pravidelně zlatá
a stříbrná pásma a řadí tak ISŠ Moravská Třebová mezi špičku mezi gastronomickými odbornými
školami. V kategorii Číšník získal žák 3. ročníku oboru Hotelnictví Denis Svatoš zlaté pásmo
a v absolutním pořadí obsadil celkové 2. místo.
V kategorii Kuchař získala první zkušenosti s reprezentací školy Tereza Pekařová a na své první
soutěži obsadila bronzové pásmo. Poděkování pat-

ří i učitelům odborných předmětů, kteří je několik
měsíců na soutěž připravovali (M. Pluháčková –
obor Číšník a M. Sojka – obor Kuchař).
Integrovaná střední škola se řadí mezi špičku odborných škol nejenom v oblasti gastronomie, ale
i v jiných oborech. Žáci stavebních oborů pravidelně opakují vynikající výsledky na mezinárodních soutěžích v oblasti stavebnictví. V posledním
období můžeme zmínit třeba 1. místo na Mezinárodním mistrovství stavebních oborů – Klempíř
v Brně. Toto umístění bylo zároveň odrazovým
můstkem pro získání titulu Zlaté české ručičky v oboru Klempíř žákem naší školy Michalem Moučkou, což v praxi znamená být nejlepším klempířem České republiky mezi žáky tohoto
učebního oboru. Jedná se již o třetí titul Zlaté české ručičky za poslední 3 roky v oborech klempíř
a pokrývač, což svědčí o vynikající práci našich
pedagogů, zejména učitelů odborného výcviku,
kteří tak dovedli správným způsobem usměrnit aktivity a dovednosti našich žáků.
Libor Čáp

Vitamínové dopoledne na I. ZŠ

Žáci moravskotřebovské ISŠ na stupních vítězů prvních letošních odborných soutěží. Své dovednosti na
nich dokazují pravidelně úspěšně
Foto: archív

Výstava patchworku

Společnost česko-německého porozumění a Mohelnický spolek ručních řemesel,
sekce patchwork srdečně zvou na výstavu
patchworku do výstavních prostor SČNP,
muzeum I. poschodí. Výstavu je možno
zhlédnout do konce února. Otevřeno: út-pá
9-12 a 14-16 hodin
(zr)

Okénko ZUŠ

16. a 17. 12. 2015 proběhly v Základní umělecké škole Moravská Třebová velké projekty Vánočních pohádkových večerů, na jejichž náročné přípravě se dlouhodobě podíleli žáci a učitelé
hudebního, tanečního, výtvarného i literárně dramatického oboru. Oblíbené pohádkové melodie,
úryvky z pohádek, kostýmovaní žáci i učitelé tak
vytvořili jedinečnou vánoční atmosféru, která byla
pro všechny jistě silným zážitkem. Velké poděkování patří všem hudebním souborům, sborečku
přípravného studia, komornímu sboru, tanečním
uskupením, mladým moderátorům a v neposlední
řadě organizátorům a pedagogům. Dále bychom
rádi poděkovali za výjimečně vysokou účast veřejnosti na Vánočních pohádkových večerech, která
je pro naši školu velkou podporou a které si velice
vážíme. Neméně úspěšné byly Mikulášské a Vánoční podvečery s múzami, kde našim účinkujícím
za jejich krásné výkony předal nadílku průvod Mikuláše s andělem a čerty. I v měsíci únoru přijměte
pozvání na Podvečery s múzami, které proběhnou
4. a 18. 2. v 17:30 hod. v Komorním sále ZUŠ.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Naše škola se již čtvrtým rokem účastní projektu
Ovoce a zelenina do škol, který dotuje a podporuje EU a SZIF. My odebíráme toto dotované ovoce
a zeleninu od společnosti MK Fruit. Projekt dotovaného ovoce a zeleniny znamená, že děti od přípravné až do páté třídy v naší škole dostanou jedenkrát týdně bezplatnou ovocnou či zeleninovou
svačinku nebo pitíčko. Mezi doprovodné akce tohoto projektu patří pracovní listy nebo sešity, které
dětem zábavnou formou přibližují, odkud se k nám
jednotlivé druhy ovoce a zeleniny dostaly, jaké
obsahují vitamíny, jakou mají výživovou hodnotu
apod. Další z řady akcí je Vitamínový den. Ten se
uskutečnil v pondělí 11. ledna. Do školy za námi
přijely pracovnice jmenované společnosti, které

měly pro každou třídu zvlášť připravenou prezentaci. Děti nejprve besedovaly o správných stravovacích návycích. Poté přišly na řadu praktické ukázky
a ochutnávky. Každé dítě si vyrobilo ovocno-zeleninový špíz podle vlastní chuti, ochutnalo čerstvě vylisovanou jablečno-mrkvovou šťávu nebo
chemicky neupravenou jablečnou šťávu se skořicí. Největší úspěch zaznamenal mléčný banánový
koktejl s medem. Vitamínový den se dětem moc
líbil, některé z nich ochutnaly tyto zajímavé chuťové kombinace poprvé. Nyní se těšíme na exotickou
bedýnku, která nám umožní ochutnat všemi smysly
například granátové jablko, physalis, nashi, limetu,
mango, žlutý meloun, ananas, pomelo, fialovou mrkev, zázvor a také některé bylinky.
Eva Izáková

Spisovatel Jan Opatřil opět na naší škole

Na podzim jsme na naší škole opět přivítali spisovatele, ilustrátora a rybáře Jana Opatřila, který nám přijel představit svou novou knihu Kapřík Metlík útěk.
Autor nás seznámil s předcházejícími třemi díly, které napsal již dříve. Tyto knihy jsou pro všechny děti,
co mají rády svět ryb a vodních živočichů. Hlavní
hrdina, malý kapřík Metlík, se postupně ocitá v řece,
rybníku a přehradě, kde prožívá napínavá dobrodružství. Povídání s panem spisovatelem bylo velmi

zajímavé i zábavné. Ochotně nám odpovídal na naše
dotazy, předčítal ze svých knih a na přání podepisoval připravené kartičky. Někteří z nás si nový díl
s věnováním autora rovnou zakoupili, někteří dali
přednost různým památečným předmětům s motivem kapříka Metlíka. Beseda se spisovatelem Janem
Opatřilem se vydařila. Děkujeme městské knihovně
v Moravské Třebové za úžasné besedy a inspirující
přiblížení světa knih. Žáci 2. A a 3. B ZŠ Palackého

SHÁNÍTE PRÁCI, BRIGÁDU?
Nabídka práce/brigády v Německu!
Společnost SECCON s. r. o. přijme na ostrahu objektů

(zejména uprchlická ubytovací zařízení) pracovníky ostrahy.
√ Mzda od 22 000 Kč čistého.
√ Němčina není podmínkou, ale výhodou.

STAVÍME NA BEZPEČNOSTI.

√ Nástup možný IHNED.
√ Doprava, ubytování - HRAZENO!
√ Strava - ZAJIŠTĚNO!
√ Denní směny 12 hod.
√ Podmínkou čistý trestní rejtřík.
√ 14 dnů práce v Německu, 14 dnů volno v ČR
nebo možnost dalšího zaměstnání.

Více informací získáte a CV můžete zasílat na novak@seccon.cz
Za doporučení každého pracovníka, který u firmy vydrží déle než dva měsíce, odměna 1000 Kč.
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
16. 2. Léčba bez chemie – přednáška Kateřiny Zelinkové
Trápí Vás zdravotní problémy, rádi byste
zmírnili projevy ADHD nebo třeba chcete
přestat kouřit a současně se chcete vyhnout
užívání léků? O sebeléčbě bez chemie zejména za pomoci akupresurní terapie Su-Jok, která je lékařsky uznávanou léčebnou
metodou, bude přednášet Kateřina Zelinková v úterý 16. února od 17:00 v Laskavárně.
Vstupné dobrovolné. Vzhledem k omezené
kapacitě doporučujeme provádět rezervace
na telefonním čísle 733 741 415 nebo přímo
v Laskavárně.
1.–25. 2. Výstava kalendářů z Domečku
V prvních měsících roku 2016 budete mít možnost prohlédnout si v půjčovní době knihovny
ručně malované kalendáře, které vyrobili klienti denního stacionáře Domeček.
Připravujeme výstavu omalovánek pro
dospělé
Také jste našli pod stromečkem omalovánky
pro dospělé a propadli jejich kouzlu? Přidejte
se k nám a vystavte svoje tři nejlepší obrázky
v knihovně. Nejenže pomůžete ozdobit prostor
knihovny, ale možná inspirujete další čtenáře.
Obrázky lze vystavovat i anonymně. Zájemci
se mohou hlásit na e-mail knihovna@mkmt.cz
nebo na telefonním čísle 737 204 688 do konce
června. Děkujeme
Čtení na pokračování
Středa 3., 10., 17. 2. čteme ve 14:00 hod. klientům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří
mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace
v dětském oddělení knihovny.

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Časy a místa konání bohoslužeb:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní

Knihovna dětem
1. 2.–31. 3. Inspirace uměním
Výstava výtvarných prací žáků a studentů z Gymnázia Moravská Třebová. Výtvarná
díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení
v půjčovní době.
Tvořivé středy
3. 2. Maska
10. 2. Antistresové omalovánky
17. 2. Zimní krajina
24. 2. Sovička (14:00–17:00 hod.)
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení
MěK
2., 9., 16., 23. 2. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho
dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod.
Jarní prázdniny v knihovně
22. 2. Soutěž ve skládání puzzle
(8:30–12:00 hod.)
Vybarvování (14:00–17:00 hod.)
23. 2. Turnaj mistrů – hokej Stiga
(8:30–12:00 hod.)
Odpoledne s babičkou (15:00 hod.)
24. 2. Turnaj mistrů – minifotbal
(8:30–12:00 hod.)
Sovička (14:00–17:00 hod.)
25. 2. Soutěžíme v pexesu (8:30–12:00 hod.)
Modelujeme dinosaury
(14:00–17:00 hod.)
1.–29. 2. Pohádkový svět
Dopolední program pro MŠ. Představení pohádky O Červené karkulce pomocí loutek. Čtení, hraní, kreslení, tvoření s pohádkou. Bližší
informace a objednání v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2016
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 33. ročník soutěže
Mladý čtenář 2016. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž pro děti, žáky a studenty na téma
Pravěk. Oblast výtvarná – namalovat obrázek
zvířat, rostlin, krajiny… na uvedené téma. Oblast literární - vymyslet příběh, básničku, pohádku… na uvedené téma. Výtvarné a literární
práce je třeba odevzdat do 10. 3. v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 4 kategoriích: mateřské
školky, I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální školy,
II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální školy+víceleté gymnázium, střední a učňovské školy. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, název
práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy.
Nejlepší příspěvky vystavíme a odměníme.

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 pro ženy
Úterý:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum

Středa:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
13:00–17:30 hod. mateřské centrum
Čtvrtek:
18:00–19:00 hod. cvičení na míčích pro ženy

Knihovna

Bohoslužba
Církve adventistů
sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne se bude konat v sobotu dne 13. 2.
v 10 hodin v prostorách fary Českobratrské
církve evangelické v Moravské Třebové,
ul. Svitavská 40. Kázat bude Samuel Vaněk. Srdečně zveme.

Setkání seniorů
se uskuteční 1. 2.
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v M.
Třebové. Svoz seniorů v průběhu zimních měsíců
neprobíhá. O prvním jarním svozu budeme včas
informovat. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den
od 8:00-15:00 hod. v ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Vašáková, tel. 734 797 498
DS Domeček - v průběhu ledna jste si mohli
prohlédnout v městské knihovně nástěnné kalendáře, které vyrábí klienti v DS Domeček.
Dobrovolnictví - poslední listopadový den byla
oceněna práce naší dobrovolnice Zdislavy Zavadilové. Dobrovolnictví v programu Kamarád se
věnuje od října roku 2013. Do června roku 2015
stačila překročit hranici sta hodin strávených
s dětmi – všechny tyto hodiny věnovala ze svého
volného času. Za svoji dobrovolnickou činnost
získala krásné 3. místo v konkurenci dobrovolníků z celého Pardubického kraje na galavečeru
v Pardubicích. Akci pořádá KOalice NEvládek
Pardubicka (KONEP). Součástí ocenění je také
třídenní zájezd do Bruselu s návštěvou Evropského parlamentu. Zdislavě gratulujeme, děkujeme a doufáme, že ji dobrovolnictví bude i nadále těšit a přejeme krásný výlet do Bruselu.
Tříkrálová sbírka 2016 opět potvrdila štědrost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu činí krásných
453.034 Kč, což je o 23.000 Kč více, než v loňském roce. Do 30 měst, vesnic a vesniček našeho regionu vyšlo s koledou na rtech celkem
129 skupin koledníků, což je více než 500 dobrovolníků! Všem koledníkům, dospělým i dětem patří náš upřímný dík. Dík patří také všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, starostům a zaměstnancům obecních úřadů,
farnostem, školám, řádu Menších bratří františkánů za poskytnutí prostor a firmám Moravec-Pekárny, s.r.o., a JAHA Hanák, s.r.o., za oběd
pro koledníky v Moravské Třebové. V rámci
Tříkrálové sbírky letos koledovali nejen jednotlivci, ale také skauti, školní třída, školka a dětský domov. Největší dík patří štědrým dárcům,
kteří naší charitě opět projevili svou důvěru.
Letošní sbírku opět doprovodily dva benefiční
koncerty, na kterých vystoupil písničkář Slávek Klecandr. Odměnou pro koledníky je pak
Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, kterými
chceme poděkovat zejména dětským koledníkům. Celorepublikový výnos sbírky můžete
sledovat na www.trikralovasbirka.cz/vysledky.
Tým pracovníků OCHMT všem přeje
krásný únor a postní dobu

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

Usnesení z 35. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.01.2016 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města.
Rada města schvaluje:
1197/R/110116
Předložený program schůze rady města.
1198/R/110116
Uzavření dohody o narovnání mezi Městskou
knihovnou Ladislava z Boskovic a paní Ch.,
předmětem které je úprava sporných práv vyplývajících z ukončení pracovního poměru ke
dni 31. 7. 2015, podle předloženého návrhu.
Z: Mgr. Lenka Greplová, ředitelka knihovny
1199/R/110116
Bezplatné použití znaku města Petru Houzarovi pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky,
která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně.
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
1200/R/110116
Čerpání fondu odměn do výše 18.000 Kč
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová v roce 2015 a její využití
na překročení prostředků na platy.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
1201/R/110116
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová,
Čs. armády 179, okres Svitavy v roce 2015 na
částku 523.000 Kč (bez zákonných odvodů,
vč. náhrad, OON a dotací poskytnutých od
jiných subjektů).
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
1202/R/110116
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Třebová,
Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2015 na
částku 325.000 Kč (bez zákonných odvodů,
vč. náhrad, OON a dotací poskytnutých od
jiných subjektů).
Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ
1203/R/110116
Čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská
Třebová, respektive použití rezervního fondu
tvořeného z ostatních titulů (finančních darů)
pro zlepšení sociálního prostředí klientů ve
výši 197.490,- Kč Z: Mgr. Milan Janoušek,
ředitel Sociálních služeb města
1204/R/110116
Poskytnutí dotace z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program
pro poskytování dotací z rozpočtu města
Moravská Třebová Regionálnímu sdružení
sportů Svitavy, se sídlem Kapitána Nálepky
1544/39, 568 02 Svitavy, IČO 00435805, ve
výši 10.000 Kč, na zajištění organizace ankety
o nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy
– Sportovec roku 2015 v regionu Svitavy vč.
jejího slavnostního vyhlášení.
Z:
Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
1205/R/110116
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem
dotace - Regionálním sdružením sportů Svi-

tavy, se sídlem Kapitána Nálepky 1544/39,
568 02 Svitavy, IČO 00435805, v souladu
s předloženým vzorem.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
1206/R/110116
Pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře
60 m2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul.
Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny
u bytového domu. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle
usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1207/R/110116
Záměr pronájmu části pozemku parc. č.
2779/1 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, na ul. Dr. Janského, za účelem uložení dřeva k topení.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1208/R/110116
Záměr pachtu pozemku parc. č. 2606/1 o celkové výměře 604 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, na ul. Tyršově, za účelem
zřízení zahrady v zahrádkářské osadě.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1209/R/110116
Záměr pachtů pozemků parc. č. 2077/59 o celkové výměře 219 m2 a parc. č. 2077/34 o celkové výměře 159 m2, oba v obci a katastrální
území Moravská Třebová, v zahrádkářské
osadě na Křížovém vrchu, za účelem využití
jako zahrady v zahrádkářské osadě.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1210/R/110116
Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1
rok na
1. byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G.
Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové
s platností od 1. 2. 2016
2. byt č. 8 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č.
o. 7 v Moravské Třebové s platností od 1.
2. 2016
3. byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na ul. Bránské
č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od
1. 2. 2016
4. byt č. 2 o velikosti 3 + 1 v části obce
Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové
s platností od 1. 2. 2016 s podmínkou
úhrady nájmu před podpisem nové nájemní smlouvy
5. byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G.
Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové
s platností od 1. 2. 2016
6. byt č. 9 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č.
o. 3 v Moravské Třebové s platností od 1.
2. 2016
7. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Jiráskově
č. o. 130 v Moravské Třebové s platností
od 1. 2. 2016.

Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1211/R/110116
Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6
měsíců na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám.
T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové
s platností od 1. 1. 2016 s podmínkou úhrady
závazku vůči městu po splatnosti v pravidelných měsíčních splátkách.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1212/R/110116
Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3
měsíce na
1. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce
Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové
s platností od 1. 1. 2016 s podmínkou
úhrady závazku vůči městu po splatnosti
v pravidelných měsíčních splátkách
2. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností
od 1. 1. 2016
3. byt č. 3 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G.
Masaryka č. o. 35 v Moravské Třebové
s platností od 1. 2. 2016 s podmínkou
úhrady závazku vůči městu po splatnosti
v pravidelných měsíčních splátkách
4. byt č. 3 o velikosti 3 + 1 na nám. T. G.
Masaryka č. o. 39 v Moravské Třebové
s platností od 1. 2. 2016 s podmínkou
úhrady závazku vůči městu po splatnosti
v pravidelných měsíčních splátkách
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1213/R/110116
Záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného P3 o výměře 43,42 m2 v objektu č.
p. 1479 na ul. Svitavské č. o. 24 v Moravské
Třebové.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné
bude stanoveno dle usnesení rady města č.
2532/031297.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1214/R/110116
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
nebytových prostor č. 383 ze dne 1. 11. 2010,
předmětem kterého je změna v názvu spolku
– nově zapsaného jako Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s., ve spolkovém
rejstříku ke dni 12.11.2015. Ostatní náležitosti
smlouvy zůstávají beze změny.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1215/R/110116
Záměr prodeje hrobového zařízení hrobky č.
671/672 v oddělení O, na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové dle předloženého návrhu.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1216/R/110116
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1192/2
o celkové výměře 183 m2 (jedná se cca o 15
m2), druh pozemku orná půda v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Nová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
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1217/R/110116
Záměr prodeje pozemku parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, druh pozemku ostatní plocha
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1218/R/110116
Vrácení kauce ve výši 50.000 Kč manželům
W., kterou uhradili ve věci prodeje pozemku
parc. č. 2055/95 a 2055/108 v obci a kat.
území Moravská Třebová, ul. Strážnického.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1219/R/110116
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za
účelem zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy kabelového vedení NN, v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p. č. 303/16, 1739/20, 1739/21, 1739/22
a 1739/27 v obci a katastrálním území Moravská
Třebová s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného
břemene je vyznačen v geometrických plánech
č. 2776-590/2014 a 2662-590/2014, které jsou
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu,
formou jednorázové odměny stanovené dohodou
ve výši 50.400 Kč plus DPH v zákonné výši, na
dobu neurčitou. Náklady spojené s uzavřením
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1220/R/110116
Uzavření Smlouvy č. 15_SOBSO1_4121153799 o smlouvě budoucí
o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV z důvodu připojení čerpací stanice na
splaškové vody pro akci „Technická infrastruktura pro 14 RD Strážnického, Moravská
Třebová“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02,
IČO: 24729035, dle předloženého návrhu.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
1221/R/110116
Na základě doporučení hodnotící komise
vyloučení uchazeče Design BY HY, s.r.o.,
Mezivrší 1813/6, Praha 4, IČO: 27634329
z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku „Projektová dokumentace – BIKE
resort Moravská Třebová“ z důvodu nesplnění
referencí - nabídka obsahovala reference, které
nesouvisí s veřejnou zakázkou na Bike resort.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
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1222/R/110116
Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Projektová dokumentace – BIKE resort Moravská Třebová“ podnikatele: Ing. arch. Martina
Hovořáková, Dlúhé 627, Vsetín, IČO: 60324775.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
1223/R/110116
Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Projektová
dokumentace – BIKE resort Moravská Třebová“ s podnikatelem: Ing. arch. Martina Hovořáková, Dlúhé 627, Vsetín, IČO: 60324775,
podle předloženého návrhu.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města doporučuje zastupitelstvu
města:

1224/R/110116
Jmenovat Radovana Zobače do funkce velitele
Městské police Moravská Třebová ke dni
08.02.2016.
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
1225/R/110116
Schválit podání žádosti a následné uzavření
smlouvy na převod pozemku p. č. 3409 druh
pozemku ostatní plocha, o výměře 42069 m2
a p. č. 3362 druh pozemku ostatní plocha,
o výměře 2976 m2 v obci a katastrálním území
Linhartice z vlastnictví Pardubického kraje do
vlastnictví města Moravská Třebová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
1226/R/110116
Schválit podání žádosti a následné uzavření
smlouvy na převod pozemku p. č. 3533 druh
pozemku ostatní plocha, o výměře 2898 m2 a p.
č. 3418 druh pozemku ostatní plocha, o výměře
1360 m2 v obci a katastrálním území Linhartice
z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic do
vlastnictví města Moravská Třebová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu
města:

1227/R/110116
Uzavřít smír ve věci probíhajícího soudního
sporu mezi společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, se sídlem Nábřežní 4, Praha 5 (VRV a.s.) a městem
Moravská Třebová, tedy uhradit 1.300.000 Kč
společnosti VRV a.s. jako redukovanou úhradu za činnost správce stavby i v roce 2014 dle

Usnesení zastupitelstva města

mandátní smlouvy uzavřené dne 24.02.2010.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města bere na vědomí:

1228/R/110116
Předloženou informaci o plnění usnesení rady
a zastupitelstva města.
1229/R/110116
Předložené kladné hodnocení práce MgA.
et Mgr. Františka Žáčka ve funkci ředitele
Kulturních služeb Moravská Třebová během
zkušební doby.
1230/R/110116
Žádost majitelů domů č. o. 71 – 85 na ulici
Jiráskově a č. o. 19 na ulici J. K. Tyla o úpravu chodníku s tím, že akce bude zařazena do
přípravy rozpočtu na rok 2016.
1231/R/110116
Předložený ceník prací, zúčtovacích sazeb
strojů, pracovníků a zařízení dle přílohy, společnosti Technické služby Moravská Třebová
s.r.o. pro rok 2016.

Rada města odvolává:

1232/R/110116
Petra Buie z funkce člena samosprávné komise
v Boršově.
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

Rada města jmenuje:

1233/R/110116
MgA. Marii Blažkovou do funkce člena samosprávné komise v Boršově.
Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
1234/R/110116
Ing. Josefa Schneeweisse členem týmu pro
přípravu projektu Bike resort Moravská
Třebová v rámci širšího projektu Singletrack
Glacensis. Tým tak bude pracovat ve složení:
Ing. Václav Mačát
Ing. Pavel Brettschneider
Ing. Miroslav Netolický
Josef Doležel
Ing. Jiří Vinkler
zástupce Lesů ČR
Ing. Josef Schneeweiss
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města ukládá:

1235/R/110116
Vedoucí odboru majetku města a komunálního
hospodářství jednat ve věci prodeje pozemku
parc. č. 3498 v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, část Sušice o ceně ve výši
400.000 Kč s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s převodem a daň z nabytí nemovitosti.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
T: 31.01.2016
V Moravské Třebové 11.01.2016
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Sport
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Fotbalisté si nepřipouštějí pád
Situace ve fotbalovém oddílu nabírá obrátky a postupně
se stabilizuje. „Třebaže pozice v tabulce před jarem je
složitá až prekérní, naděje umírá poslední,“ tvrdí nový
realizační management SKP Slovan (od 15. 12. 2015)
ve složení: Širůček Jaroslav (prezident), Rázl Jan (viceprezident), Huryta Václav (manažer týmů dospělých),
Dokoupil Vladimír (manažer týmů mládeže), Kryštof
Jiří (technický ředitel), Matoušek Petr (tajemník) a Vykydal Lukáš (ekonom). Prvotní aktivita spočívala v revitalizaci, příp. doplnění realizačních týmů u jednotlivých družstev, které nově pracují ve složení:
A muži (KP) Večera Miroslav (trenér), Bělehrádek Josef (masér)
B muži (III. třída) Kalus Ondřej (trenér), Němec Josef
(vedoucí)
Dorost U 19 (KP) Václavek Petr (trenér), Dvořák Josef
(vedoucí)
Žáci starší U 15 (KP) Žouželka Jaroslav (hlavní trenér
mládeže), Janeček Milan (vedoucí)
Žáci mladší U 12 (KP) Cápal Roman (trenér), Gállik
Štefan, Ruml Radek
Starší přípravka Dokoupil Vladimír, Heger Michal
Mladší přípravka Neubauer Stanislav, Škrabal Richard,
Ebertová Nikola
Trenér brankářů Václav Procházka
V současné fázi jde o maximálně efektivní doplnění a stabilizaci kádru, zejména psychické tváře týmu.

„SKP Slovan nepatří jinam než na přední místa v krajském přeboru. V návaznosti na tento fakt se musí rozvíjet
i funkčnost B-týmu. Dalšími aspekty aktivity oddílu je
pak jeho stabilizace po finanční, organizační, personální a materiální stránce, propagace klubu a reprezentace
města. Zkrátka tzn. zajistit prezentaci fotbalu na veřejnosti v co největší míře, aby se kopaná dostala znovu do
popředí sportovního dění ve městě,“ vysvětlil aktuální
vize prezident Širůček. Novým trenérem A týmu SKP
Slovan Moravská Třebová byl jmenován Miroslav Večeřa. Aktivní kariéru zná z Prostějova (2. liga), Uničova
(MSL), z Rakouska, trenérskou pak z Uničova, Litovle aj. V polovině ledna nastínil hráčům své očekávání
a ambice a oficiálně zahájil závěrečnou fázi zimní přípravy, která klade důraz na fyzickou přípravu širšího
kádru, doplněnou přátelskými zápasy. Zimní příprava se
ovšem týká všech kategorií. Obsahuje především fyzickou přípravu v posilovně a tělocvičnách (včetně relaxace ve vířivce), halové turnaje, v závěru i venkovní zápasy. Fotbalová školička bude realizovat v zimní fázi dvě
skupiny, od jara jedinou. V únoru absolvuje mladší přípravka turnaje v Městečku Trnávce, Lanškrouně a Olomouci, zatímco starší zavítá do Svitav. Žáci (MŽ, SŽ) se
představí v Šumperku, dorost (U19) na UT v Ústí nad
Orlicí. Mají za sebou už prvenství v mohelnickém turnaji O sváteční rohlík, když nepoznali porážku (celkové
skóre 19:4).			
(pm, mt)

Atleti bilancují a vytyčují nové cíle
Rok 2015 byl pro třebovskou atletiku z hlediska individuálních úspěchů nejúspěšnějším rokem v novodobé historii (tři finálové účasti na MČR). Týmově si oddíl nepohoršil a v soutěži dospělých obhájil
pozice z minulých let. V mládežnických kategoriích
byla v permanenci tři družstva - přípravka, mladší
a starší žactvo. Mezi těmi nejmladšími byla největší oporou Lucie Dolečková (2005), která své úspěchy korunovala 3. místem v republikovém finále
OVOV. Kvalitní výkony po celou sezónu předváděly také Jolana Sošková, Veronika Rejchrtová a Jana
Matoušková. V KP družstev skončili chlapci sedmí,
děvčata byla o dvě příčky výše. V mladším žactvu
jednoznačně dominovala Hana Hájková (2002) prezentovala se účastí na VII. letní olympiádě dětí
a mládeže v hodu kriketovým míčkem, v téže disciplíně získala krajský primát (54,50 m). Nejvíce
na sebe upozornila prvenstvím v republikovém finále OVOV 2015. Díky úspěchům se stala vítězkou
v anketě Sportovec regionu 2015. Ke špičce žákovské atletiky je nutné počítat rovněž Natálii Stefanovou (skok daleký, běh 60 m), Elišku Cedzovou, Zuzanu Navarovou, Nicole Vackovou, z chlapců Filipa
Sedláčka či Martina Vránu. V KP družstev skočili
třebovští atleti na 5. (dívky), resp. 7. místě (chlapci).
Ve starším žactvu na krajském přeboru PK nejlépe
AKMT reprezentovala Anna Zichová (2000) druhým místem v běhu na 300 m (46,41 s.).
Dorostenecká atletika se rovněž vzmáhá. Ivona
Bambušková se výkonem 167 cm (skok vysoký) zařadila na 8. místo v celostátních tabulkách juniorek,
což potvrdila na MČR. Denisa Borbélyová se ve své
první závodní sezóně prosadila až na MČR, kde získala 8. místo v běhu na 800 m. V kategorii dospělých v roce 2015 podávali nejlepší výkony čtvrtkaři: Jiří Nárovec dokázal vylepšit svůj osobní rekord
na 48,68 s. Běžel v předprogramu Zlaté tretry a na

MČR v Plzni skončil se finále sedmý. Na republikovém šampionátu startovali také Jaroslav Žouželka
a Michael Havlík. Dvě štafety pak vytvořily oddílové rekordy a finálová umístění jsou velmi ceněná
(6. místo 4x100 m, 43,99 - Žouželka, Havlík, Sekanina, Nárovec; 8. místo 4x400 m,3:26,03 - Žouželka, Strouhal, Havlík, Nárovec). Družstvo mužů
v II. lize si polepšilo ve své šestičlenné skupině C
na 3. místo. Ženy, závodící ve stejné soutěži teprve
podruhé, limitovaly výpadky atletek, přes dosažené
sedmé místo si ligovou příslušnost uhájily. V roce
2016 očekávají hned několik posil - do svého rodného klubu se z Brna vrací např. výškařka a trojskokanka Nikola Pařilová. Nejlepšími bodovači AK
(za umístění v ligových kolech) se stali Jiří Nárovec
a Markéta Rodová. Za AK Slovan Moravská Třebová
Michael Havlík, Radek Pavliš

Hledáme nové atletické hvězdičky
Pro „královnu sportu” atletiku začíná v Moravské Třebové nový sportovní rok. Po výrazných loňských úspěších ve starších kategoriích (viz samostatný článek
v tomto čísle) se oddíl zaměřuje opět na naši mládež
a právě nyní hledá nové zájemce. Dívky i chlapci ve
věku od 7 do 15 let mají od 1 února příležitost navštěvovat posílený kroužek atletiky vedený ve spolupráci
DDM a oddílu AK Slovan M. Třebová. Tréninky jsou
vedeny v období školního roku pod dohledem vždy
dvou zkušených trenérů. V zimní období probíhají ve
velké tělocvičně na ZŠ Palackého, a to ve dnech pondělí a čtvrtek od 17 hodin, ve čtvrtek je navíc od 18 hodin k dispozici plavecký bazén. V jarních a podzimních
měsících probíhají na hřišti při ZŠ Palackého. Na nové
zájemce se těší trenéři - R. Pavliš, Z. Marečková, I. Štěpařová, a náš současný nejlepší atlet M. Havlík. Případné dotazy zasílejte na email: pavlisradek@seznam.cz.

Vedoucí kroužku DDM Tang Soo Do - karate Jan
Sýkora získal světovou medaili

Jan Sýkora je několikanásobným šampiónem v bojovém umění, které se jmenuje Tang Soo Do. Tang Soo
Do je korejská forma bojového umění podobná karate,
založená zejména na kopacích technikách. Jan Sýkora
je trenérem kroužku Tang Soo Do při moravskotřebovském DDM. V loňském roce se úspěšně zúčastnil řady
mezinárodních turnajů ve Velké Británii, Portugalsku,
Německu či USA a získal celkem pět titulů mistra světa
v sestavách se zbraní a beze zbraně. Jeho kroužek navštěvuje více než pětadvacet dětí MŠ a ZŠ. Tyto jsou
během školního roku systematicky připravovány na slo-

žení zkoušky, tzv. páskování, pod dohledem kvalifikovaného komisaře. První letošní zkouška bude probíhat
13. 2. Vystoupení našeho kroužku jste mohli zhlédnout
na akcích DDM či města. Tang Soo Do rozvíjí ohebnost,
sílu a koordinaci těla. Děti se zde učí obranným a útočných technikám, pestrým pohybovým dovednostem
a také zodpovědnosti či smyslu pro fair play. Jsme hrdi,
že s námi Jan Sýkora již celkem 18 let spolupracuje a za
tu dobu vychoval řadu dětí. Jeho práce si velice vážíme
a k jeho sportovním úspěchům blahopřejeme. Děkujeme
za jeho obětavou práci pro DDM.
(zr)
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Fotbalové ocenění

Pozornost si zaslouží i další ocenění, jež se dotýká našeho města. V Praze na Žofíně se v polovině
ledna 2016 uskutečnil 14. Galavečer Grassroots
FAČR, při němž na pomyslné trůny vystoupali
nejlepší trenéři hráči za rok 2015 neprofesionálního fotbalu (mládežnický, ženský fotbal a futsal). V kategorii trenérů dorostenců jsme našli
mezi trojící nejlepších Martina Komoně (TJ Svitavy). Jak známo, oceněný trenér je zdejší rodák
a občan, pracuje na GY Svitavy a trénuje úspěšně divizní svitavské mladíky. Jeho stopa v Moravské Třebové je ovšem zřetelně znatelná - od
mládí prošel jako hráč všemi kategoriemi třebovského fotbalu, byl dlouholetým hráčem A-týmu,
poté trenérem mládeže (2000-2009) i dospělých
(B-týmu, A-týmu 2012) SKP Slovan i funkcionářem oddílu. V letech 2005 a 2011 uspěl v anketě Sportovec města. Jeho nápad směřující
k výchově mladých talentů „Fotbalové prázdniny“ přišel na svět v roce 2001 a letos se uskuteční již pošestnácté. Projektem Fotbalové školičky
se vrací zpět pod křídla SKP Slovan (i DDM).
Patří bezesporu k výrazným postavám nejstaršího městského sportovního oddílu.
(mt)

Program činnosti
Klubu českých turistů

6. 2. Účast na DP Opatovické šmajd – trasy: 6-50 km,
start V. Opatovice, Sokolovna, ul. Sokolská (u autobus.
nádraží). Pořadatel: KČT Malá Haná V. Opatovice. Podrobnější informace na www.smajd.webnode.cz. Doprava individuální (os. auta). Sraz přihlášených v 8 hod. na
autobusovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
10. 2. Schůze oddílu turistiky v klubovně KČT od 18
hod. Upřesnění programu na měsíc březen 2016, zahájení příprav na DP Vandr skrz M. Hanó.
13. 2. Zimní pěší výlet Ke golfovému areálu Kořenec
u Boskovic po trase Cetkovice – Kořenec – Šebetov.
Délka trasy 15 km. Sraz zájemců na autobusovém nádraží v 8:25 hod., odjezd 8:31 hod. Návrat linkovým autobusem v 17:24 hod. (odjezd ze Šebetova v 16:09 hod.).
Zajišťuje: H. Kopřivová
21. 2. Pěší vycházka do okolí M. Třebové s turisty z V.
Opatovic po trase M. Třebová – Bílá Studně – Staré
Město – M. Třebová v délce do 15 km. Sraz zájemců
v 10 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: V. Komárková
V měsíci únoru budou v případě příznivého počasí každou neděli uskutečňovány vycházky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových
stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz

Únorová pozvánka

Hokej
KLM (play off)
Čtvrtfinále (na 3 vítězství) - soupeř znám až po
uzávěrce zpravodaje
24. 1. 	17:00 HC Slovan - HC Hlinsko/HC Chotěboř
31. 1.	17:00 HC Slovan - HC Hlinsko/HC Choceň
2. 2.	19:00 eventuálně (nebude-li rozhodnuto
v předchozích utkáních)
4. 2. 	17:00 eventuálně SF (na 3 vítězství)7. 2.
17:00 HC Slovan - HC Chrudim
10. 2. 19:00 odveta venku
14. 2. 17:00 HC Slovan - HC Chrudim (?)
17. 2. 19:00 eventuálně
21. 2. 17:00 eventuálně
F (na 3 vítězství) + utkání o 3. místo
28. 2. 	17:00 HC Slovan - HC Světlá /HC Č. Třebová
KLŽ (nadstavbová část Vysočina + Pardubický kraj) - mladí žáci, starší žáci
6. 2. HC Slovan (MŽ, SŽ) vs. Ždár n/S.
21. 2. HC Slovan vs. Chotěboř
Fotbal
Mladší přípravka
6. 2. 	Halový turnaj Měst. Trnávka (turnaj SKP)
21. 2. Halový turnaj Lanškroun
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Futsalisté na celostátní a mezinárodní scéně
V dalších zápasech se šakali utkali koncem roku 2015
hned dvakrát s jedním z kandidátů na celkové prvenství
- s VPS Polička. Obě utkání měla dramatický průběh,
boj o body však úspěchem neskončil (ŠH M. Třebová VPS Novabrik Polička 1:4; VPS Novabrik Polička - ŠH
M. Třebová 1:0). „Sobota 9. ledna 2016 byla pro klub
hned z několika důvodů přelomová. Oficiální název
klubu se změnil na Šakalí hněv Moravská Třebová, futsalový oddíl TJ Slovan. Dále bylo rozhodnuto, že jako
loňský finalista budou třebovští pořadatelem Národního finále Českého poháru České federace sálového
fotbalu, které se uskutečnilo 30. ledna 2016 v Litomyšli. V neposlední řadě jsme zaplacením startovného potvrdili účast na Poháru UEFS, který se uskuteční 1.–6.
5. ve španělském Lloret De Mar,“ informoval manager
týmu P. Matoušek. Současně proběhlo 15. a 16. kolo
CL, které zavedlo šakaly tentokráte do pražského Ra-

dotína. Prozatím zůstává Praha pro šakaly zakletá. Oba
zápasy prohráli, byť po urputné přetahované. Jihočeské
Větřní, tradiční účastník celostátní ligy, byl nad jejich
síly (5:1), další z rivalů - kandidátů na sestup - FK Adria
Dříteč zvítězil nad šakaly jen těsně 2:1. Předposlední
turnaj postavil šakalům do cesty družstva Brna a Zlína.
Zkušené celky si nenechaly po urputném boji vítězství
uniknout. (ŠH - B2 Balance Brno 2:3; ŠH - Plus Zlín
1:5). Před posledním turnajem stále patří třebovským
futsalistům 8. místo 16 3 2 11 29:49 11 bodů. K postupu
do play off zbývá místo udržet, tj. porazit Futsal Brno.
„Zůstáváme optimisty,“ zaznívá z jejich lavičky.
Uzavřel se také soutěžní ročník 2015/2016 Východočeské krajské ligy, v němž startovalo poprvé béčko ŠH. Rozjezd sportovního zápolení se jim nevydařil podle představ, ostudu rozhodně neudělali. Výsledem je konečné
8. místo (z 11 účastníků): 20 6 2 12 55:61 20 bodů. (mt)

Úspěch moravskotřebovských mladších žákyň
Naše děvčata jsou letos přihlášena do šestkového volejbalu pořádaného turnajově každých 14 dní Olomouckým krajským volejbalovým svazem. Poslední listopadový víkend v Městské sportovní hale Přerov postoupila
mezi nejlepších pět družstev Pardubického a Olomouckého kraje (společně s VO TJ Lanškroun, TJ Šumperk,
VK Agel Prostějov „A“, SK Geodézie Česká Třebová).
A nejenom, že postoupila, ale navíc se ve skupině A na
turnaji dne 6. 12. 2015 udržela a na turnaji 20. 12. 2015
třemi výhrami ze čtyř zápasů potvrdila umístění mezi
nejlepšími a zasloužila se o krásný vstup do nového
roku. V roce 2016 už mají úspěšně za sebou první tur-

Slavnostní oceňování
Sportovce 2015 v regionu

Oceňování se uskutečnilo tradičně v poličském Tylově
domě a z Moravské Třebové byla přítomná početná
svita sportovců i jejich příznivců. Mezi devadesátkou
nominantů (napříč sporty a okresem) bylo i 15 třebovských, přičemž na pomyslné stupně nejlepších se
podařilo proniknout devíti z nich. Nadto se Lukáš Kolouch stal opětně vítězem čtenářů Deníku. Celkového prvenství se dočkali atletka Hana Hájková (vítězka OVOV 2015) v kategorii žáků, stejně jako Tomáš
Burda (handicapovaní). Hokejová junioři HC Slovan
(poslední vítězové KLJ) byli mezi trojicí nejlepších
týmů (dorost), stejně jako v kategorii trenér Daniel
Mačát. Veterán Petr Štěpař (cyklistika) dosáhl na 3.
místo. Úspěchem byla i dvě čtvrtá místa: Rotterová
Aneta (cyklistika, dorost) a Jan Sýkora (karate, dospělí). Oceněna byla i Šárka Abrahamová (5. místo
- lyžování, žáci). Cenu za mimořádný výkon obdržel
Leopold König jr. (cyklistika), který v anketě Sportovec ČR 2015 skončil na patnáctém místě. Byl to dosud
nejvýraznější úspěch moravskotřebovských sportovců
v osmileté existenci okresní ankety. Nyní lze očekávat
„líté souboje“ i v městském formátu.
(mt)

naj mezi elitní pětku společně s celky Prostějova, Olomouce, Přerova a České Třebové. Děvčata poprvé hrála
v dresech, s nimiž naše poslední parta holek dosáhla
celostátních úspěchů, a proto gratulujeme a přejeme
podobnou volejbalovou cestu.
Trenéři Adamovi

Navrhněte své favority na
ocenění Sportovec roku 2015!
Podle nových pravidel mohou sportovní
kluby, svazy, ale i jednotlivé fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové nominovat své favority na ocenění Sportovec roku 2015 ve
třech kategoriích: mládež do 15 let, mládež
15-19 let, dospělí a trenér/funkcionář.
Písemný návrh musí obsahovat:
• jméno, příjmení a bydliště nominovaného
• kategorie, do které je nominovaný navržen
• konkrétní sportovní výsledky nebo aktivitu,
které jsou podstatou návrhu
• kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis).
Návrh lze podat do 15. února 2016, a to
osobně v Občanském informačním centru,
ul. Olomoucká č. o. 2 nebo poštou na adresu
města Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29.
(zr)

Jubilující Cykloman se na Vás těší

Cyklistický seriál Cykloman se objevil na scéně městského sportu v roce 2000 (duchovním otcem byl Petr
Štěpař) a velice rychle se zařadil k těm kultovním i v regionálním měřítku. Jeho formát se v průběhu let proměňoval, až se ustálil na počtu 10 specifických akcí.
Rozrostl se o další věkové kategorie, přibývali účastníci
i z dosti širokého regionu, zvyšovala se sportovní hodnota jednotlivých podniků. Třebaže se poněkud vytratil původní záměr: jako specifické zábavy pro všechny,
zejména hobbíky, jednotlivé závody jsou stále dramatickým soubojem elit i explozivního mládí, získávající
zde důležité zkušenosti. Letos v dubnu odstartuje už jubilejní 15. ročník. V těch předešlých čtrnácti sezónách
se alespoň jednoho závodu (ze 140) zúčastnilo bezmála
dva tisíce jezdců (sprintérů, silničářů, krosařů ad.). Nemálo bylo těch, kteří jezdili opakovaně, jak velel „jízdní

Zdeněk Ošťádal ve vedení...

Moravskotřebovský motokárový závodník Zdeněk
Ošťádal se v rámci zimní přípravy účastní 6dílného
vytrvalostního závodu IIKC v bratislavské Kart1 Aréně. Ve čtvrtém kole, které startovalo 16. ledna, jeho
tým Young & Wild dojel třetí a Zdenek se posunul
z druhé příčky do vedení v celkovém pořadí jednotlivců v hodnocení nejlepších kvalifikačních časů. Toto
průběžné prvenství je velmi cenné, neboť ve startovním poli je 64 jezdců včetně dvojnásobného mistra
světa z Belgie a nejlepších halových jezdců z Rakouska, Slovenska a České republiky. Zdeňka bylo možné
zhlédnout v krátkém rozhovoru přímo z dění závodů
v televizním pořadu Slovenské televize.
(AMK)

Hokejisté zůstávají nadále úspěšní
Také v nadstavbové fázi základní části pokračovali
třebovští hokejisté v solidních výkonech. Přes určité
výkyvy (porážky v Chotěboři, v České Třebové - 2x,
v Chocni) si před posledním kolem drží 1. místo. Při
vstupu do čtvrtfinále (nejhůře z 2. místa) tak budou
mít výhodu lepšího vylosování (QF play off - doma,
neděle), ať už soupeřem bude kdokoliv (v době uzávěrky MTZ neznám).
Mezi jedenáctkou družstev si obstojně vede i doplněný celek dorostu HC Slovan. Výhry dosud převyšují
prohry a stávající 6. pozice je úspěchem.
Do druhé fáze soutěže vstoupili rovněž žáci. V té první byli mladší žáci úspěšnější než jejich starší hokejisté (ročník 2002-2003): MŽ - 2. místo 16 12 1 3 105:72

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

25 bodů, SŽ - 7. místo 18 6 4 8 78:89 16 bodů. Součtové tabulky obou věkových kategorií pak určily čtyři
nejlepší týmy Pardubicka, které se nyní v nadstavbové
části dvoukolově utkávají s podobně úspěšnými celky
kraje Vysočina: Dukla Jihlava, KK Havl. Brod, SKLH
Žďár n/S. a HC Chotěboř.
V pravidelných soutěžích je nově zapojen i HC Slovan
B, a to v oblastním přeboru Orlickoústecka. Liga má
za sebou kompletní plánovaný pořad základní části,
hrací systém bude pokračovat ještě jedním kolem vzájemných duelů, na závěr pak přijde play off pro čtyři
nejlepší týmy. Tam nebude třebovská záloha chybět po dosavadních kolech má vyrovnanou bilanci (vítězství-prohry) - 4. místo 15 8 1 6 77:46 26 bodů. (mt)

řád“ - jen povinná minimální účast (sedmkrát za ročník)
vedla totiž k úspěchu. Stvořil i své „dítě“ – Cyklománek, jako seriál závodů pro děti a mládeže (4-15 let),
získává stále větší oblibu. Účast se v posledních (z devíti ročníků) v průměru pohybuje kolem 70 zájemců.
V minulých ročnících se v Cyklomanu prezentovala
plejáda významných cyklistů, úspěšných v republikovém i evropském/světovém měřítku. Namátkou
připomeňme: L. König jr. (silničář SKY), Josef Doležel (2x zlato na World Master Games Turin 2013),
Dušan Orálek (mistr ČR ve stíhačce 1991), Markéta
Háková, (3x mistr ČR 2013), Aneta Rotterová, (vítěz
ČP 2015) a mnoho dalších. Moravská Třebová je právem Mekkou cyklistiky. Podle předběžných indicií se
letošní jubilejní 15. ročník O nejúspěšnějšího cyklistu M. Třebové uskuteční v obvyklé podobě (případné změny budou včas avizovány), organizátoři z CK
Slovan ovšem předpokládají masivnější zájem. (mt)

Medaile z twirlingu pro Espiral

Ve dnech 12.-13. 12. 2015 se skupina pěti děvčat
z mažoretkové a twirlingové skupiny Espiral zúčastnila Národního twirlingového poháru v Lomnici nad
Popelkou. Byla to pro nás 1. celorepubliková soutěž
v tomto rychle se rozvíjejícím sportu a skončila velmi úspěšně. Z prvního dne si odvezla Ivana Greplová zlato v disciplíně 2 hůlky a Nikola Schönová
stříbro z disciplíny X-strutt. Druhý den byl opět
úspěšný. Andrea Štolová si odvezla z taneční rytmiky bronz a Sofie Miková stříbro. Bohužel medaili
na krku nemá, došlo totiž ke špatnému součtu bodů
u jedné z porotkyň. Proto vyhlášení proběhlo v jiném pořadí a Sofie medaili dostala až dodatečně. No
a nakonec naše šikulka Karin Kolářová, která bojovala stejně tak úspěšně jako holky a získala 5. místo
ve velké konkurenci. Tak snad příští rok pojede bojovat větší banda Espiralek a budou stejně úspěšně
reprezentovat naše město.
Andrea a Jitka Štolovy

Poděkování PS Háčko

PS Háčko děkuje městu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci. Tyto prostředky byly použity na
startovné a na kostýmy pro taneční skupiny Kočky,
Crazy cats, Kecky a Alegria, které v loňské taneční
sezóně, tj. 2015, vybojovaly 1x zlato, 4x stříbro a 4x
bronz na soutěžích SUT, BAT, ČTP, Olomoucký talent, Děti fitness. Všem členům přeji mnoho úspěchu
v nové sezóně 2016.
Helena Gálová, PS Háčko
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