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Krajské finále školní atletické olympiády OVOV bylo pro pořádající školu - 
II. ZŠ Moravská Třebová - velmi úspěšné                Foto: František Matoušek
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Hřebečské důlní stezky zvou návštěvníky 
ke svým tajům už pět let. Přijďte to oslavit!

Zábavu pod širým nebem s nemalým naučným nábojem v režii města Moravská Třebová můžete za-
žít v prvním červencovém víkendu v lesích pod Hřebčí. Konat se totiž bude oslava pětiletého výročí 
otevření jednoho z nejpopulárnějších turistických projektů regionu – Hřebečských důlních stezek. 

startu další pětiletky existence projektu mohou 
návštěvníci projít jak stezkami samotnými, tak 
i absolvovat zajímavý program pro malé i vel-
ké. Na svatého Prokopa, patrona horníků, se zde 
setkáte s permoníkem Hugem, a vyzkoušíte svo-
ji fyzickou zdatnost, která nedílně souvisí s prací 
tvrdých chlapíků, jimiž vždy byli horníci dobý-
vající z nitra Země jakékoliv nerostné bohatství. 
Připravena bude lanovka a zkoušky slackline, 
neboli chůze po laně, horolezecké žimarování či 
bludiště. Pro výtvarně zdatné máme ukázky mo-
delování z keramické hlíny, které si může každý 
zájemce vyzkoušet. Vyčerpáni aktivním poby-
tem v lese si pak budou účastníci hravého odpo-
ledne moci opéct špekáčky a zazpívat u kytary. 
Program k pátému výročí otevření projektu Hře-
bečské důlní stezky začíná v sobotu 4. července 
2015 ve 14 hodin za bývalou hájenkou v Udán-
kách. Přístup na místo je určen pěším, případně 
cyklistům, kteří si mohou projet místní cyklo-
stezku se zastavením u rozhledny na Strážném 
vrchu. Každý návštěvník akce dostane upomín-
kový dárek.                           Dagmar Zouharová

Byl realizován na základě myšlenky využít opuštěný areál, 
v němž desetiletí probíhala těžba specifického a pro tento kraj 

příznačného nerostu – lupku. Protože se těž-
ba stáhla z hřebečského masívu mezi 

Moravskou Třebovou a Svitavami 
do menší části lokality, geologičtí 
nadšenci se ve spolupráci s měs-
tem a za využití evropských dota-
cí zasloužili o vybudování nauč-
né trasy po malebných stezkách 
mezi opuštěnými štolami.
Na naučné stezce dlouhé cca 

sedmdesát kilometrů byla vybudo-
vána vyhlídková věž Strážný vrch, 

vyhlídková plošina Nad doly, turis-
tické altány Na Mladějovském vrchu 

a u vysílače, maketa štoly Josefka z roku 
1861 s otevřeným altánem. Na trase jsou 
také zastávky Mladějovské průmyslové 
dráhy, více než dvě desítky naučných 
zastavení, čtyřicet rozcestníků, osm vý-
chozích a šest oddychových stanovišť. 
V sobotu 4. července 2015 se na začátku 

Mladí atleti 2. ZŠ postoupili do republikového finále OVOV
se mj. představily úspěšné tanečnice Crazy Cats 
(skupina H. Gálové). Na startu bylo 123 mla-
dých atletek a atletů 
ročníků 2000-2005, 
tj. 8 družstev postou-
pivších z okresních 
kol a řada jednotliv-
ců, usilujících rovněž 
o postup do RF (zá-
ří 2015 v Praze na Ju-
lisce). Do Prahy nako-
nec postoupilo vítězné 
družstvo 2. ZŠ ve slo-
žení Janštová Aneta, 
Hájková Hana, Škra-
balová Kristýna, Cá-
palová Monika, Ma-
reček František, Šmer-
da Jan, Šmerda Mar-
tin a Kolář Petr (zís-
kali v součtu 32.858 
bodů). V kategorii jed-

V roce 2014 udělali mladí atleti 2. ZŠ ul. Pa-
lackého „díru do světa“ úspěchem (5. místo) na 
celostátním finále OVOV (Odznaku zdatnosti 
olympijských vítězů) v Praze. Také letos si ve-
dou velmi zdatně - v zimní části excelovali na 
Pražském pětiboji a jejich postupu do republiko-
vého finále (RF) předcházelo prvenství v okres-
ním a krajském kole (vždy na domácím škol-
ním stadionu). Kromě vítězství domácích barev 
se stalo krajské kolo přímo atletickou slavnos-
tí. Nebyla to ovšem jen přehlídka skvělých vý-
konů, ale též zajímavá společenská akce, na níž 

HŘEBEČSKÉ
DŮLNÍ STEZKY

notlivců pak se do RF nominovali Jan Žouželka 
(2. ZŠ) a Petra Podhorná (3. ZŠ).                          (mt)
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Kolik nás je...
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k 31. 5. 2015 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 337 občanů ČR. 
Během měsíce května se do Morav-
ské Třebové přistěhovalo 13 občanů, 
odstěhovalo 11 osob, narodilo se 10 
dětí a zemřelo 12 občanů. Dle Odbo-
ru azylové a migrační politiky MVČR 
je v Moravské Třebové hlášeno 112 
cizinců s povolením k pobytu na úze-
mí České republiky. Celkem je tedy 
v Moravské Třebové k 31. 5. 2015 evi-
dováno 10 449 občanů.                     (zr)

Využijeme veškerý potenciál lidský i technický pro co největší spokojenost občanů
Jak jsme již informovali v minulých číslech zpra-
vodaje, městský úřad v současnosti dokončuje 
práce na projektech, jejichž cílem je zvýšení spo-
kojenosti občana se službami veřejné správy. Mi-
nisterstvo vnitra podporuje tyto činnosti v rámci 
dvou operačních programů: Integrovaného ope-
račního programu a Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Obsahují realizaci projektů 
digitalizace a elektronizace činností veřejné sprá-
vy, ale také projekty zkvalitnění procesů veřejné 
správy a rozvoje lidských zdrojů – vše s cílem 
zlepšit komunikaci mezi úřady a občany. 
V rámci jednotlivých projektů se na úřadech for-
mují cíle několika aktivit.
Cílem aktivity Řízení lidských zdrojů je zlepšení 
kvality řízení a managementu v rámci Městského 
úřadu Moravská Třebová a zefektivnění rozvoje 
zaměstnanců.
Prvotním výstupem bylo vyhodnocení aktuálního 
stavu a analýza řízení lidských zdrojů městské-
ho úřadu. Výstupem je Kompetenční model jako 
soubor schopností, dovedností, znalostí a dalších 
předpokladů  nezbytných k efektivnímu plnění 
úkolů úředníka.
Kompetenční model je východiskem hodnocení 
zaměstnanců. Dalším dokumentem zpracovaným 
v rámci aktivity je Standard personalistiky pro ve-
doucí pracovníky městského úřadu coby pomůcka 
pro personální práci a řízení zaměstnanců s cílem 
sjednotit a zjednodušit praktický výkon personál-
ního řízení tak, aby používané procesy byly co 
nejefektivnější a nadbytečně nezatěžovaly odbor-
ný výkon vedoucích zaměstnanců.
Aktivita Implementace metod, postupů a dob-

ré praxe v oblasti finančního řízení ekonomiky 
v období finanční krize, předcházení či eliminace 
dopadů finanční krize má do praxe finančního říze-
ní městského úřadu zavést metody pro zefektivně-
ní plánování a řízení města. Základním výstupem 
aktivity je dokument Analýza financí obce zamě-
řená na vývoj jednotlivých skupin příjmů a výdajů 
našeho města v předchozí dekádě. Na analytickou 
část navázaly práce na dokumentu Rozpočtový vý-
hled obce z období let 2015-2018, včetně SWOT 
analýzy financí a dokument Nastavení ukazatelů 
rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví měs-
ta…, který doporučuje pravidla pro sestavování 
rozpočtů k plnění ukazatelů finančního zdraví, 
jako jsou nezadluženost, schopnost financovat 
z vlastních příjmů provozní výdaje, schopnost ob-
novovat svůj dosavadní majetek a schopnost zajis-
tit stabilitu a dobrý trend financí. 
Aktivita Projektové řízení má zlepšit úroveň ří-
zení projektů, zajistit větší využití softwarových 
podpůrných nástrojů a zvýšit zapojení pracovníků 
úřadu. 
Sestaven byl proto manuál projektového manažera 
a nová směrnice pro řízení projektů, které společně 
dávají základní určující vodítko pro správný po-
stup při řízení projektů od jejich zrodu až po ukon-
čení a vypořádání.  
Aktivita Vzdělávání zaměstnanců zahrnula ško-
lení a semináře pro celkem 77 zaměstnanců a de-
sítku zastupitelů, přičemž počet úspěšných absol-
ventů kurzů je cca 350, a obsáhla 30 dnů školení ve 
všech aktivitách projektu.
Aktivita Implementace procesního řízení do pra-
xe úřadu obsahuje:

 - analýzu systému procesního řízení vybraných 
agend a činností městského úřadu a s ní spojené 
sestavení procesní mapy úřadu - určení vlastní-
ků procesů, stanovení odpovědných pracovníků 
a pracovní náplně zaměstnanců

 - návrh optimalizace procesů za účelem zefektiv-
nění jejich výkonu

 - nastavení systému monitoringu vybraných pro-
cesů, kde byly nastaveny ukazatele KPI (Key 
Performance Indicators - klíčové ukazatele vý-
konnosti), měřitelné cíle a způsob jejich vyhod-
nocování

Aktivita Komunikační strategie byla zahájena 
analýzou spokojenosti občanů, na jejímž základě 
byly zpracovány a radou města na počátku roku 
2015 schváleny dokumenty Komunikační strate-
gie Městského úřadu Moravská Třebová a Akční 
plán komunikace Městského úřadu Moravská Tře-
bová. Akční plán nabízí konkrétní opatření cílená 
na skupiny komunikace i zodpovědné osoby a pa-
tří k nim například rodící se nové webové strán-
ky města, zkvalitnění výlepu na plakátovacích 
plochách, či příprava trvalé obnovy  městského 
rozhlasu. Do budoucna posílíme roli Občanského 
informačního centra ve styku s veřejností a zvýší-
me důraz na setkávání vedení města s občany při 
projednání záležitostí rozvoje města, které je nej-
více zajímají. 
Veškeré aktivity směřují k jednomu hlavnímu cíli: 
získat informace a osvojit si metodiky o způsobech 
co nejefektivnější práce pro veřejnost. Proto pře-
devším vy, občané, budete těmi, kteří by měli do 
budoucna nejen výsledky projektů systémových 
změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevře-
nosti úřadu samosprávy v kladné podobě pocítit při 
svém jednání s moravskotřebovskými úřady. Měli 
byste také být kontrolory plnění stanovených zá-
sad a nebát se obrátit na město se svými postřehy 
a náměty v této oblasti.             Dagmar Zouharová

Lokální biocentrum Knížecí louka

Třebovskou kanalizaci bude nadále provozovat VHOS

V Moravské Třebové byla v loňském roce ukon-
čena realizace projektu, jehož cílem bylo vytvo-
ření funkčního lokálního biocentra na Knížecí 
louce. Hlavním důvodem realizace projektu je 
zvýšení biodiverzity území, tj. zvýšení počtu 
druhů rostlin a živočichů, a stupně ekologické 
stability území. Vlastní prostor biocentra je část 
Knížecí louky s tůněmi a revitalizovaným rame-
nem toku Třebůvky, ze severovýchodní strany 
ohraničený lipovým stromořadím (prostor in-line 
stezek není součástí biocentra). Po 3 letech by 
mělo být biocentrum převážně funkční, ale cí-
lového stavu bude dosaženo až v horizontu de-
sítek let. Lokální biocentrum územního systému 
ekologické stability je odborný název pro část 
krajiny, která umožňuje trvalou existenci a roz-
množování druhů rostlin a živočichů. Laicky ře-
čeno jsou to takové „přírodní oázy“ v  intenziv-
ně obhospodařované krajině. Biocentra jsou pak 
propojována mezi sebou biokoridory, což si lze 
představit jako cesty, po kterých mohou migro-
vat živočichové. Čím je stanovištně pestřejší, tím 

Znění koncesní smlouvy o provozování kanali-
zace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města 
Moravská Třebová mezi městem Moravská Tře-
bová a společností VHOS,  a. s., se sídlem v Mo-
ravské Třebové schválilo na červnovém zasedání 
třebovské zastupitelstvo čtrnácti hlasy proti pěti 
z 19 přítomných zastupitelů.
Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve 
městě Moravská Třebová je zajištěno do 31. 12. 
2015 na základě Smlouvy o nájmu, provozování 
kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji, 
ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s provo-

více druhů organizmů v něm může žít. Současně 
apelujeme na všechny návštěvníky, kteří vstupu-
jí do prostoru biocentra, aby se chovali přiměře-
ným způsobem, nerušili zejména vodní ptactvo 
a nepoškozovali vybavení biocentra. Také upo-
zorňujeme, že vstup do prostoru biocentra je na 
vlastní nebezpečí.        Odbor životního prostředí

zovatelem VHOS, a. s., Moravská Třebová. Měs-
to Moravská Třebová, které realizovalo projekt 
Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a mo-
dernizace ČOV, kofinancovaný z OPŽP (Ope-
rační program Životní prostředí), je s ohledem 
na závazná pravidla tohoto programu zavázáno 
při výběru provozovatele respektovat tzv. Pod-

Stipendia studentům 
vysokých škol

Stejně jako v předchozích letech město Moravská 
Třebová poskytne stipendia pro dva studenty vy-
sokých škol. Žádosti o stipendium se podávají na 
předepsaném formuláři na Odboru finančním MěÚ 
Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29. Žá-
dost je třeba podat od 1. 8. do 15. 8. Bližší informa-
ce o poskytování stipendií a tiskopis – Žádost o po-
skytnutí stipendia jsou umístěny na stránkách města 
www.moravskatrebova.cz ve formulářích odboru fi-
nančního a na úřední desce městského úřadu.     (zr)

mínky přijatelnosti vodohospodářských projektů 
pro OPŽP v programovacím období 2007–2013 
a veškeré relevantní směrnice a metodiky vyda-
né Ministerstvem životního prostředí ČR. Proto 
bylo nutno stanovit nová pravidla provozování 
kanalizace s vyhlášením koncesního řízení na 
výběr nového provozovatele.                           (daz)
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Výzva pro vlastníky nemovitostí nepřipojených na kanalizaci 
Informujeme vlastníky nemovitostí v Udán-
kách, Boršově a Sušicích, že dne 31. 5. 2015 
vypršela lhůta pro připojení nemovitostí na 
nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
Již při úvodních jednáních byli vlastníci nemo-
vitostí informováni, že zákon č. 254/2001 Sb. 
(vodní zákon) majitelům nemovitostí ukládá 
zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních 
vod ze svých nemovitostí. V současné době 
nejsou povolovány jiné typy staveb než bez-
odtoková jímka na vyvážení, domovní čistír-
na odpadních vod anebo kanalizační přípojka 
do veřejné kanalizace. Po dobudování veřejné 
kanalizace v rámci projektu Odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV 
nebude možné prodloužit stávající povolení 
k vypouštění odpadních vod ze septiků do vo-

doteče nebo do zásaku. Ti, kdo toto povolení 
neměli nebo nemají, vypouští odpadní vody bez 
povolení a vystavují se tak sankcím dle § 116 
odst. 1) výše citovaného zákona. Jestliže není 
obytná stavba napojena na splaškovou kana-
lizaci nebo domovní čistírnu odpadních vod, 
ale má pouze nepropustnou jímku (žumpu), je 
vlastník takové stavby povinen zajistit zákon-
nou likvidaci svých odpadních vod (např. od-
voz na ČOV). Jestliže však bude prokazatelně 
zjištěn jakýkoliv odběr vody a nemovitost ne-
bude napojena na splaškovou kanalizaci nebo 
domovní čistírnu odpadních vod anebo nebude-
-li zajištěna zákonná likvidace odpadních vod 
vývozem odpadních vod z jímky nejlépe na 
městskou čistírnu odpadních vod, vystavuje se 
majitel jako fyzická osoba pokutě až do výše 

50 000 Kč. Při nepovoleném vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových nebo podzem-
ních, ať už ze septiku, ČOV, jímky s přepadem 
anebo napřímo, lze uložit pokutu do 100 000 
Kč. Při kontrolách odboru životního prostředí 
bude kladen důraz především na platnost povo-
lení k vypouštění odpadních vod nebo úplnost 
dokladů o pravidelném vyvážení jímky pro-
střednictvím odborné firmy o vývozu na ČOV.
Z výše uvedených důvodů město doporučuje 
vlastníkům nemovitostí, aby dokončili v co 
nejkratším termínu připojení na kanalizaci, po-
kud tak dosud neučinili. Více informací k na-
pojení na kanalizaci poskytnou Karel Musil 
(tel. 461 353 103) nebo Andrea Neuerová 
(461 353 106) z odboru rozvoje města.

Odbor rozvoje města

Uzávěrka fotosoutěže se blíží

Napsali jste do redakce:  Šestiletá Pastýřka se líbí

Recyklací elektrospotřebičů prospíváme životnímu prostředí

Připomínáme termín uzávěrky 16. ročníku foto-
soutěže Moravská Třebová, jak ji neznáme, kte-
rou pořádá Komise památková péče. V letošním 
roce byla soutěž obsahově rozšířena o nové ka-
tegorie, aby se tak lépe naplnil hlavní cíl akce: 
zachytit neobvyklou tvář našeho města novými 
pohledy, v proměnách času, za rozmanité hry svě-
tel nebo ročních období či zaznamenat zajímavě 
reportážně aktuální dění ve městě. Zapojit se tedy 
může každý, kdo dodá snímek v kategoriích:
I. Architektura města
II. Příroda a životní prostředí
III. Každodenní život města
IV. Aktualita
V. Lidé, o kterých se mluví
VI. Sport
VII. Portrét
VIII. Různé (umění)
IX. Z archívu fotografa
X. Rarity města
Fotografie vždy musí obsahovat motiv města. 
Zúčastnit se mohou fotoamatéři i profesionálové 
z Moravské Třebové i odjinud. Snímky mohou 
být použity do městské kroniky (se souhlasem 

V červnu uplynulo šest let od otevření rozhled-
ny Pastýřka na Pastvisku nad Moravskou Tře-
bovou. Jsem jejím pravidelným návštěvníkem 
(dosud 200 výstupů) a tak vnímám průběžně 
všechny proměny související s rozhlednou. Brzy 
po jejím otevření se na konstrukci začaly objevo-
vat iniciály, nápisy a různé vzkazy návštěvníků. 
Vesměs divoké psaní, nic hezkého. To bylo pro 
mě podnětem k nápadu instalovat na rozhledně 
záznamník, do kterého by mohli vášniví pisál-
kové zanášet své dojmy. Letos v dubnu jsem 
upevnil v nejvyšším patře schránku a do ní vlo-
žil záznamníkovou knihu s propisovačkou. Zpo-
čátku jsem tonul v nejistotě, zda se zápisník na 
rozhledně vůbec udrží. A měl vskutku namále. 
Nejen že jsem brzy třikrát vkládal do schránky 
novou tužku za tu zmizelou, ale po dvou týdnech 
se odtud ztratila i samotná záznamová kniha. 
Naštěstí ji objevil pohozenou v lese třináctiletý 
človíček a obětavě ji na rozhlednu vrátil. Díky 
za to! To dokazuje, že ještě se najde dost sluš-
ných lidí. Svědčí o tom i záznamy na stránkách 
knihy. V drtivé většině jsou to seriózní, ba i vtip-
né a vlídné projevy a vyznání. Namátkou jsem 
vybral: „Cesta sem hrozná, ale výhledy moc 
super! na moje milované město M. T.“ „Jeden 
z nejkrásnějších rozhledů, jaký jsem dosud z roz-
hleden zažil. Fantastická krajina, jakou jen tak 
někde neuvidíte. A to jsem už těch rozhleden na-
vštívil opravdu spousty. Dan z Třebíče.“  „Vý-
hled krásný. Jen ty schody se točí a točí... Jenom 
přemýšlím, jak do takového kopce mohli donést 
všechen ten materiál? Myslím, že se Moravské 
Třebové rozhledna povedla a je krásná. Děkuji 
všem, co se podíleli. Renka.“ Někteří nadšenci si 
o letním slunovratu přivstali, aby spatřili z Pas-
týřky nejčasnější východ slunce. „Bylo to úžas-
né!“ Zajímavé je sledovat odkud k nám turisté 
zavítali. Najdeme tu pozdravy např. od „Sněhu-

Z nového environmentálního vyúčtování zná-
me objem elektrické energie, ropy, uhlí, primár-
ních surovin či vody, který jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili ekosystému Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpeč-
ného odpadu. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení.

autora). Snímky o rozměru minimálně 13 x 9 cm 
(barevné i černobílé, větší jsou vítané) odevzdá-
vejte do 31. srpna v Turistickém informačním 
centru na nám. T. G. Masaryka, případně v měst-
ském muzeu (I. Žáčková). Prosíme, vytvořte vždy 
seznam snímků a označení kategorie. Autoři vy-
hodnocených snímků budou vyhlášeni a oceněni 
na vernisáži výstavy ke Dnům evropského dědic-
tví. Zachyťte i vy neopakovatelé okamžiky, pr-
chavou krásu našeho města…                         (mt)

láků ze Savína“, poutníků z Ostravy, z Litomyš-
le, Lanškrouna, Olomouce, Uničova, dokonce až 
z Karlových Varů a Vysokých Tatier a nakonec 
i z Ukrajiny. K mému potěšení ty vděčné zápisy 
převažují. Vedle nich se bohužel sem tam objeví 
i prostoduché, ba vulgární výlev, doprovozený 
primitivními obrázky, jaké vídáme na záchod-
cích IV. cenové skupiny. Celkově však převa-
žuje pozitivní dojem. Záznamník plní svůj účel 
a lze jen doufat, že tomu tak bude i nadále a naše 
rozhledna Pastýřka uspokojí mnohé další, zážit-
ků lačné turisty.                        Jaroslav Strouhal

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Mo-
ravské Třebové v loňském roce vytřídili 903 te-
levizí, 312 monitorů a 7427,88 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 365,63 MWh 
elektřiny, 16 354,21 litrů ropy, 1640,22 m3 vody 
a 15,41 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 82,87 tun 
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů 
o 321,77 tun. Výsledek studie jednoznačně pro-

Komise památkové 
péče informuje

Dne 22. srpna pořádá Komise památkové 
péče pro zájemce o historii zájezd do zám-
ku Rychnov nad Kněžnou, spojený s pro-
hlídkou města. Přihlášky se zálohou 150 
Kč v muzeu, info na tel. čísle 461 544 285. 
Odjezd v 11:30 hodin od muzea.       (mk)

kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že re-
cyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, 
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to im-
pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všich-
ni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrov-
ský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální re-
cyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, 
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve 
všech aspektech.        (zr)
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Dovolte, abychom Vás informovali o zájmech naší 
organizace a o tom, co v současném „mezidobí“ vo-
leb děláme, čím nejen ve městě pomáháme a čím už 
jsme pomohli. Na začátek něco z historie MO. Od 
začátku roku 2014 jsme usilovně pracovali na budo-
vání základny naší místní organizace. Vše započali 
původní členové L. Truhlář a M. Heger. V dubnu 
jsme podali žádost o založení místní organizace, 
která byla v květnu republikovým předsednictvem 
ANO schválena. Poté se sešla celá MO (členové, 
žadatelé, sympatizanti) a zvolili si své předsednic-
tvo. V témže roce se konaly volby do Evropského 
parlamentu, které jsme plně podpořili formou roz-
nosu letáků v našem městě a podíleli jsme se na 
společných akcích v Pardubicích. Následně začal 

Desátý rok provozu oslaví v letošním roce cyklo-
bus, který každé léto brázdí území regionu na po-
mezí Čech a Moravy. Od roku 2006 si našel autobus 
uzpůsobený pro převoz jízdních kol mnoho přízniv-
ců, kteří jistě ocení zprávu, že i letos bude od prv-
ního červencového víkendu vyjíždět na svou trasu 
po turisticky atraktivních místech Českomoravské-
ho pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak budou opět 
moci poznávat nejen krásy historických měst Čes-
komoravského pomezí, ale také dalších zajímavých 
míst, jako jsou například zámek v Nových Hradech, 
Hřebečské důlní stezky a úzkokolejka v Mladějově, 
Toulovcovy maštale či rozhledna na Kozlovském 
kopci. Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobo-
tu a neděli od 3. července do 30. srpna a v pondě-
lí 6. července. V letošním roce dochází k drobným 
úpravám trasy cyklobusu. V pátek pojede z Poličky 
přes Svitavy do Moravské Třebové, z Moravské 
Třebové pak přes Svitavy, Českou Třebovou, Lito-
myšl, Vysoké Mýto a Proseč do Poličky a navečer 
zpět. V sobotu ráno povede trasa cyklobusu z Polič-
ky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Litomyšle, 
České Třebové, Svitav a Moravské Třebové a odtud 
přes Svitavy do Poličky. Odpoledne se pak cyklo-
bus bude stejnou trasou vracet zpět. V neděli pojede 
cyklobus po identické trase jako v pátek. Na lince 
bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí ně-
kolik možností, jak ušetřit. Výrazné slevy jsou po-
skytovány dětem (do šesti let zdarma, do patnácti 

MO hnutí ANO je v Moravské Třebové už víc než rok

Cyklobus Českomoravským pomezím v provozu od začátku července!

nelehký úkol: sestavit kandidátku do komunálních 
voleb. Záměrně píši nelehký, neboť vybrat opravdu 
reprezentativní kandidáty v obci aspoň trochu zná-
mé, přesto bez politické minulosti, bylo velmi slo-
žité. Podařilo se, a proto jsme mohli slavit zvolení 
tří kandidátů do zastupitelstva města. Jedná se o L. 
Truhláře, M. Jurenku a L. Bártovou. Na cestě k vol-
bám jsme uspořádali několik akcí, které byly tzv. 
startovacími ročníky pro akce, které chceme každo-
ročně opakovat a pro naše spoluobčany opakovaně 
pořádat. Patří mezi ně například loučení s prázdni-
nami pro děti a drakiáda. Chceme ukázat spoluob-
čanům našeho města, že na ně myslíme i v době, 
kdy nejsou komunální volby na dohled. V tomto 
roce jsme již uspořádali tyto akce – 2x darování 

let sleva 50 %) a osobám ZTP. Je možné využít také 
výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky. Podrob-
né informace o provozu cyklobusu jsou uvedeny na 
turistickém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. 
Letáky s  jízdním řádem, mapkou a několika tipy na 
výlet budou distribuovány do všech domácností ve 
městech Českomoravského pomezí. K dispozici bu-

krve v nemocnici ve Svitavách, I. reprezentační 
ples MO hnutí ANO, šachový turnaj. Dále plánu-
jeme akci pro maminky a tatínky s kočárky, další 
darování krve, druhý ročník loučení s prázdninami, 
prostě nezahálíme a chceme spoluobčanům ukázat, 
že umíme pracovat a zlepšovat tak žití a bydlení 
v našem malém městě. Aby to nevypadalo, že se 
jen bavíme pořádáním různých akcí, musíme zmí-
nit práci našich zastupitelů a členů místní organiza-
ce v oblasti komunální politiky. Naši zastupitelé se 
snaží vyjednávat s koalicí pokud možno ty nejlepší 
podmínky pro naše město, a to ve všech směrech - 
kultura, finance, sociální služby, aj. Proto také jsme 
se aktivně zapojili do komisí a výborů města, které 
jsou poradními orgány rady města.              M. Heger

dou také v informačních centrech, na autobusových 
nádražích či na nádražích a ve vlacích Českých drah. 
I v letošním roce je provoz cyklobusu Českomorav-
ským pomezím realizován díky spolupráci měst Li-
tomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vy-
soké Mýto. Projekt opět podpořil také Pardubický 
kraj.                 Jiří Zámečník, marketingový manažer

I ve vyšším věku čile a naplno 
– v domově pro seniory

Májová vystoupení souboru
Členové souboru reprezentovali domov s pásmem 
nazvaným Stromoví v domovech ve Sloupnici, 
v Lanškrouně a ve Svitavách. Program se velice 
líbil a zpěváci byli odměněni potleskem, ale také 
drobným občerstvením. Soubor zpěváků domova 
pro seniory předvedl také svůj program Stromoví 
dne 11. 6. v kapli domova pro seniory. 
Sportovně zábavné odpoledne
Po 15. ročnících sportovního dne v domově pro se-
niory jsme změnili tento den ve sportovně zábavné 
odpoledne, kdy si mohli klienti vyzkoušet fotbal ji-
nou formou, a to „plachtová kopaná“. Nechybělo ob-
čerstvení pro všechny, kteří přišli.        Realizační tým
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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

Třebové rozezněl telefon: „Dobrý den, kolego,“ 
zaznělo ze sluchátka mužským hlasem, který 
oznamoval, že je kolegou pracujícím u Městské 
policie v Lanškrouně. Tam se dostavil pocti-
vý nálezce, který donesl peněženku s hotovostí 
10.000 Kč. Následně při bližším ohledání pe-
něženky byl nalezen doklad se jménem majite-
le a adresou směrující na Masarykovo náměstí 
do Moravské Třebové. Kolegové z nedalekého 
Lanškrouna proto neváhali a okamžitě infor-
movali strážníky z Moravské Třebové s žádos-
tí o součinnost. Místní policisté však zjistili, že 
dotyčný majitel ztracené peněženky údajně pře-
bývá v Rychnově na Moravě. A protože jeden 
z moravskotřebovských strážníků právě v této 
obci trvale žije, kontaktovali svého kolegu a vy-
slali jej s posláním k nešťastnému muži. A tak 
netrvalo dlouho a byť zákonem stanovená výše 
nálezného maličko zredukovala finanční obnos, 
který se tak ke svému majiteli dostal zpět, věří-
me, že byla vyplácena s ochotou a poděkováním. 

Karel Bláha, velitel městské policie

Den s IZS
Již tradiční ukázku techniky jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systému bylo mož-
né zhlédnout dne 28. 5. tentokrát však netradič-
ně na Knížecí louce, a to v prostorách parkoviště 
u Brány času, in-line dráhy a cyklostezky. Zde 
byly k vidění ukázky výzbroje a výstroje poli-
cejních jednotek, hasičského záchranného sbo-
ru, zdravotnické záchranné služby, ale i ukázky 
aktivit jednotlivých organizací města působících 
na poli prevence kriminality jako jsou Dům dětí 
a mládeže Mor. Třebová, OS Bonanza, Oblast-
ní charita Moravská Třebová. Také bylo možné 
vyzkoušet si opilecké brýle u stánku BESIP Mi-
nisterstva dopravy ČR a další. Děti viděly jednu 
z disciplín v požárním sportu, konkrétně ukázku 
požárního útoku předvedenou mladými dobro-
volnými hasiči z Udánek, ukázku výcviku psů 
Policie ČR a poté jejich použití v praxi, při ná-
zorné ukázce zadržení pachatele a nakonec i za-
stavení pachatelů trestného činu v ujíždějícím 
vozidle. Jako perlička nakonec čekala na účast-
níky ukázka vyproštění zraněné osoby z hava-
rovaného vozidla za spolupráce celého IZS. Za 
krásné dopoledne je nutné poděkovat hasičské-
mu záchrannému sboru, zdravotnické záchranné 
službě, Policie ČR, Městské policii MT, BESIP 
MD ČR a dále pak všem organizacím, které se 
na krásném a zajímavém dopoledni podílely. 
Poděkování patří také firmě z nedalekých Lin-
hartic, která ochotně poskytla a dopravila pro 
ukázku vozidlo, jež bylo následně rozstříháno 
a rozřezáno při ukázce vyproštění osoby. 

Bouře nad Moravskou Třebovou 
Silná bouře, která se nad městem přehnala dne 
14. 6., způsobila mnoha lidem a firmám nemalé 
potíže. Kuriózním se však stal případ, kdy jeden 
z místních nenechavců poznal na vlastní ruce, jak 
moc se může kov rozžhavit, když do něj udeří 
blesk. V důsledku úderu blesku do radniční věže, 
která odolává větru, dešti a bouřím v původním 
provedení již od roku 1521, z kopule upadla mě-
děná výzdoba představující slunce, dopadla jen 
kousek od procházejícího chodce. K žádnému 
zranění naštěstí nedošlo, ale když hlídka vyjíždě-
la pro tou dobou již jen kus měděného plechu po-
valujícího se na ploše náměstí před radnicí, ope-
rátor kamerového systému uviděl jednu místní, 
představitelům zákona dobře známou postavičku 
ukrývající tvář pod kapucí, kterak přiběhla k na-
bízejícímu se kusu vzácného kovu tolik ceněného 
ve sběrnách starých kovů. Zjevně ve snaze vypo-
moci s úklidem na místním náměstí, vrhnul se do-
tyčný po této kořisti. Však ouvej, po úderu blesku 
v tu chvíli ještě rozpálený kov nepůsobil na holou 
ruku zrovna příjemně, proto kovová ozdoba zů-
stala na místě a popálený pomocník místo nepro-
dleně opustil. Jestli z místa utíkal, protože spatřil 
přijíždějící hlídku městské policie, nebo z akutní 
potřeby zchladit si popálenou dlaň, už se asi ne-
dozvíme. 

Natankovali a nezaplatili 
Po páté hodině ranní dne 4. 6. přijel muž a žena 
v osobním vozidle na benzínovou čerpací stanici 
v ulici Dvorní, kde dotankovali LPG v hodnotě 
200 Kč. Když však došla řada na uhrazení pohon-

ných hmot, ani jeden z povedené dvojice neměl 
údajně u sebe hotovost. S příslibem uhrazení dlu-
hu oba nasedli do vozidla a z čerpací stanice odje-
li. Přivolaná hlídka městské policie na místě zjis-
tila, že se jedná o jim známou dvojici K. Ch. a P. 
H. z Moravské Třebové. Vzhledem k důvodnému 
podezření na možné opakované jednání, které by 
mohlo nastat u jiných čerpacích stanic, dohodli 
se strážníci s obsluhou čerpací stanice na předání 
případu kolegům z Policie ČR k dalšímu šetření. 

Poctivý nálezce 
O tom, že spolupráce jednotlivých složek je ne-
vyhnutelná a poctivost v dnešním světě stále 
není jen pojmem, se přesvědčil majitel ztracené 
peněženky. A jak to vlastně celé bylo? Dne 10. 
6. se na služebně Městské policie v Moravské 

 

 
 

Zámecké náměstí 185/1, 571 01 Moravská Třebová, www.mkmt.cz, tel.: 461 316 971 

 

 
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
vyhlašuje výběrové řízení 

 
 
Název pracovní pozice: knihovník/knihovnice 
Délka pracovního poměru: doba určitá 1 rok s možností prodloužení 
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně (tj. plný pracovní úvazek) 
Místo výkonu práce: městská knihovna v Moravské Třebové 
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění 
podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 140/2001 Sb. 

 věk minimálně 18 let 
 bezúhonnost 

 
Požadavky: 

 minimálně úplné střední vzdělání s maturitou (zaměření na informační a knihovnické 
služby, pedagogiku nebo další humanitní obory výhodou) 

 organizační schopnosti a schopnost jednání s lidmi 
 samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, kreativita, aktivní přístup 
 dobrá znalost práce s počítačem (Windows, MS Office) a orientace v prostředí 

internetu (vyhledávání informací) 
 výborná znalost české gramatiky 
 ochota vzdělávat se 
 praxe v oboru vý hodou 
 znalost cizího jazyka (angličtina, němčina) výhodou 

 
Charakteristika vykonávané činnosti zejména: 

 samostatné zajišťování činnosti dospělého oddělení 
 příprava besed a lekcí informačního vzdělávání pro střední školy 
 podílení se na propagaci knihovny, psaní příspěvků do regionálních periodik 

 
Nabízíme: 

 platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových předpisů zákona – dle 
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 8. platová třída  
 pět týdnů dovolené 
 příspěvek na stravování 
 možnost seberealizace a vzdělávání 
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Městské kino
Mimoni 
8. 7. středa, 17:00
Prázdninový film pro děti
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti 
žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobro-
volně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? 
Režie: K. Balda, P. Coffin. Hrají: (hlasy) v čes-
kém znění: I. Chýlková, J. Vondráček, D. Sucha-
řípa a další
Animovaná komedie 3D, cena: 140 Kč (94 min.), 
český dabing, kinosál muzea

Králova zahradnice 
8. 7. středa, 19:00
Velkolepá podívaná z doby krále Ludvíka XIV. Co 
všechno ukrývají zahrady ve Versailles? Nádhe-
ru, noblesu, ale také intriky, neřest a jeden příběh 
s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli. Hrají: K. 
Winslet, A. Rickman a další. Režie: A. Rickman
Drama Velká Británie 2D, cena: 110 Kč (116 min.), 
české titulky, kinosál muzea

Sedmero krkavců
11. 7. sobota, 15:00
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky B. 
Němcové. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. 
Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je 
prokletí. 
Režie: Alice Neklid. Hrají: M. Issová, S. Remun-
dová, Z. Bydžovská ad.
Pohádka ČR 2D, cena: 110 Kč (97 min.), kinosál 
muzea

Malý Pán
11. 7. sobota, 17:00
Nová česká pohádka
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku 
v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chví-
li, kdy se mu zdá sen o tajemném domě... 
Režie: Radek Beran. Hrají: S. Rašilov, V. Zavad-
ská, Z. Bydžovská, T. Vilhemová, M. Táborský 
a další
Loutkový film ČR 2D, cena: 80 Kč (83 min.), 
kinosál muzea

Daleko od hlučícího davu
11. 7. sobota, 19:00 
Bathsheba je krásná, svéhlavá, svobodomyslná 
žena, a ani ona to nemá lehké. Tím spíše, když 
žije ve viktoriánské Anglii druhé poloviny 19. 
století. 
Režie: T. Vintenberg. Hrají: C. Mulligan, M. 
Schoenaerts a další
Drama Velká Británie 2D, cena: 110 Kč (120 min.), 
české titulky, kinosál muzea

Popelka 
13. 7. pondělí, 17:00
Nově pojaté zpracování známé pohádky s boha-

tými kostýmy. Režie: K. Branagh. Hrají: C. Blan-
chett, L. James, R. Madden a další
Pohádka USA 2D, cena: 80 Kč (105 min.), český 
dabing, kinosál muzea

Šílený Max: Zběsilá cesta 
13. 7. pondělí, 19:00
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou mi-
nulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak pře-
žít, je vydat se na osamělou pouť. 
Režie: G. Miller. Hrají: Ch. Theron, Z. Kravi-
tz a další
Drama USA 2D, Cena: 110 Kč (120 min.), české 
titulky, kinosál muzea

Sedmero krkavců
15. 7. středa, 17:00
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky B. 
Němcové. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. 
Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je 
prokletí. Režie: Alice Nellis. Hrají: M. Issová, 
S. Remundová, Z. Bydžovská, M. Noga a další
Filmová pohádka ČR 2D, Cena: 110 Kč (97 min.), 
kinosál muzea

Lví srdce
15. 7. středa, 19:00
Film pro náročného diváka
Dokáže láska zvrátit rasistické předsudky? 
Režie: D. Karukoski. Hrají: P. Franzés, 
L. Birn a další 
Akční drama Finsko, Švédsko 2D, Cena: 90 Kč 
(99 min.), české titulky, nevhodné do 15 let, 
kinosál muzea

Terminátor Genisys
20. 7. pondělí, 17:00
Budoucnost je temná. 
Režie: A. Tailor. Hrají: A. Schwarzenegger, 
E. Clarke a další
Sci-fi thriller USA 3D, Cena: 150 Kč (120 min.), 
české titulky, kinosál muzea

Padesát odstínů šedi
20. 7. pondělí, 19:00
Nejúspěšnější film I. pololetí 2015. Celosvětová li-
terární senzace autorky románu E. L. James otevírá 
dveře 13. komnaty. 
Režie: S. T. Johnson. Hrají: J. Dorman, D. Johnson
Romantický film USA 2D, Cena: 100 Kč 
(124 min.), české titulky, kinosál muzea

Sněhová královna
22. 7. středa, 17:00
Animovaný příběh natočený na motivy známé 
pohádky od H. Ch. Andersena.
V českém znění: T. Bebarová, M. Písařík a další
Animovaná pohádka, Rusko 3D, cena: 80 Kč 
(90 min.), český dabing, kinosál muzea

Domácí péče
22. 7. středa, 19:00
Nový český film
Obětavá zdravotní sestra Vlasta ošetřuje spoustu 
pacientů, ale najednou potřebuje pomoc sama pro 
sebe. Objevuje svět alternativního léčení a sebe 
samu. 
Režie: Slávek Horák. Hrají: A. Mihulová, B. Po-
lívka, T. Vilhemová, Z. Kronerová a další
Komedie/drama ČR 2D, cena: 120 Kč (100 min.), 
kinosál muzea

Kulturní centrum

Na dvorečku ve městě:  
BLEŠÍ TRH 
4. 7. sobota, 8:00-12:00, dvoreček mezi ul. Cihlá-
řova a Hvězdní 
Pořádá odbor majetku města a Kulturní služby 
Mor. Třebová

Na dvorečku ve městě:  
Tři kmotry
11. 7. sobota, 10:00, dvoreček v ulici Stará, vstup 
volný
Pohádka divadelního souboru J. K. Tyla 

Na dvorečku ve městě:  
Volné hudební 
dopoledne 
18. 7. sobota, 10:00, dvoreček v ulici Stará, vstup 
volný

Taneční podvečer 
s cimbálovou muzikou
19. 7. neděle, 17:00, dvorana muzea, vstupné: 
50 Kč

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
V červenci a srpnu je předprodej vstupenek vždy 1 hodinu před představením.

Kulturní služby města Moravská Třebová



strana 7 / červenec 2015Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁKalendář akcí

Citrus Night – Dj Choruno
Bav se, mixuj a vyhrávej s Fernetem Citrus

4.7.

Cider Kopparberg Party  – Dj Tony18.7.

 – Dj Maty1.8.

RETRO PARTY – Dj Maty25.7.

Jäger Party – Dj Choruno8.8.

FINLANDIA Party – Dj Fuller11.7.

Captain Morgan Black Party – Dj Fuller15.8.

 – Dj Tony29.8.

OLDIES PARTY – Dj Maty22.8.

Moravskotřebovský 
bramborák
folkový festival 
25. 7., 14:00 hod., nádvoří zámku, vstupné: 90 
Kč, děti do 15 let zdarma
V programu vystoupí: Svítání,Whisky Before 
Brealefast Ostrava, Pacific, Greenhorns s Hon-
zou Vyčítalem, Monogram a Pepa Malina, CA-
RAMELLA 
Moderuje Tony Linhart – kapelník slupiny Paci-
fic a moderátor Country rádia.
Pořádají: Kulturní služby města Moravská Třebová
Partneři: Stavební vodohospodářská, Pardubická 
kraj, hlavním mediálním partnerem je Rádio HANÁ

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

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

Noční prohlídky zámku
4. 7. v 22:00 a 23:00 hodin začínají prohlídky 
okruhů Středověká mučírna a Alchymistická la-
boratoř mistra Bonaciny. *)

Hrajeme si s pohádkou
12. 7. v 16:00 hodin, představení pro děti, které 
si budou moci poslechnout a také zazpívat řadu 
známých písniček z populárních televizních po-
hádek. Nádvoří zámku. Vstup na akci zdarma

Oživlé večerní prohlídky 
18. 7. v 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 hodin bu-
dou v komnatách probíhat prohlídky s divadel-
ním představením Frankenstein podle románu 
Marry Shelley. *)

Noční prohlídky zámku
1. 8. v 22:00 a 23:00 hodin začínají prohlídky 
okruhů Poklady Moravské Třebové a Středověká 
mučírna. *)

Josef Klíč
2. 8., 17:00 hod, nedělní koncert violloncelisty 
Josefa Klíče na nádvoří zámku. Vstup na akci 
zdarma

Oživlé prohlídky zámku 
8. 8. v 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 hodin budou 
v komnatách probíhat prohlídky s divadelním 
představením Muž se železnou maskou podle 
románu A. Dumase. *)
*)  Vstupenky na noční a oživlé prohlídky je mož-

né předem zarezervovat.

Fotofestival 2015 – výstavy
Zámek – Antonín Kratochvíl
Muzeum, ul. Svitavská – Michal Kalhous. Za-
hraniční vystavující: Ana Suligoj (SVN), Evelin 
Kask (FIN), Hélene Bellenger (FRA), Mikko 
Haiko (FIN), Noora Sandgren (FIN), Petri Jun-
tunen (SWE), Zsuzsa Darab (HUN). Studenti 
FAMU: Ines Karcakova (SVK), Jakub Podlesný, 
Lali Laytadze (RUS), Lucia Kuklisova (SVK), 
Nina Speranda (CRO)
Radnice, nám. TGM – Adam Kencki, Dalibor Bed-
nář, Terezie Foldynová, Julie Slauka, Kryštof Korč
Městský úřad, ul. Olomoucká – FK Obzor Žilina 
(SVK), Klára Burešová, Lukáš Procházka, Mach 
Lukáš, Štěpán Jílek, Štěpán Borkovec
Domov důchodců, ul. Svitavská – FK Litovel, Petr 
Jílek (Kaple v domově důchodců)
Excalibur, ul Cihlářova – Jan Dytrych
Mazhaus Poštovka, ul. Poštovní – Lukáš Oujeský, 
Karel Prskavec

Městské muzeum
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.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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Které z dětí by nechtělo vidět klauna? Tu zdán-
livě bezstarostnou osůbku s velkým červeným 
nosem, která za sebou zanechá smích, radost 
a vyvolá u dětí zvídavost, nadšení a štěstí? Tak 
přesně takové tři osůbky navštívily v červnu 
již podruhé, celkem ve čtyřech představeních, 
Speciální základní školu, mateřskou školu 
a praktickou školu v Moravské Třebové. Zdra-
votní klaun je nezisková organizace, která při-
náší radost hospitalizovaným dětem, avšak má 
přesah i ke geriatrickým pacientům či dětem 
s mentálním postižením. A právě se speciál-
ním projektem s názvem Kutálka, zaměřeným 
na děti s kombinovaným postižením, přijeli 
zdravotní klauni k nám do školy. Nejen děti, 
ale i paní učitelky a asistentky, byly vtáhnuty 
do příběhu s hudbou a několika málo rekvizita-

Dne 3. června se deset odvážných dětí předškol-
ního věku z MŠ Piaristická zúčastnilo 7. ročníku 
sportovních her na hřišti II. ZŠ Palackého. Pod 
vedením učitelů Jakuba Motla a Moniky Vrá-
nové se děti pravidelně připravovaly, trénovaly 
a nacvičovaly různé sportovní strategie. Čas-
té tréninky se vyplatily, kluci i děvčata v tento 

Ve středu 10. 6. nastal konečně den D. My, gym-
nazisté ze 3. AV, jsme konečně vyrazili do boje 
o bájného Bludišťáka do České televize v Ost-
ravě. Tým čtyř soutěžících (Michal Dobeš, Kat-
ka Čejchanová, Míša Kodešová a Martin Bína) 
v doprovodu početné skupiny fanoušků a mas-
kota Franty Udatného se měl utkat s týmem 
Gymnázia Slavičín. A jak to dopadlo? To jsme 
se zeptali přímo soutěžících:
Jaký jste měli tým? 
„Nedobytelní, a to proto, že jsme věřili, že nás 
naše hlava Michal Dobeš, alias Dobi (proto to 
měkké i) dovede k vítězství. 

Zdravotní klauni v Moravské Třebové

MŠ Piaristická v Pardubicích

Třebovští gymnazisté se ukázali v oblíbeném Bludišti

mi, mezi něž patřila v první řadě hromada klíčů 
všech tvarů a velikostí, kufr, zámky či průsvit-
ný závoj. V něžném představení kombinujícím 
jednoduchý příběh, hudbu a improvizaci, zazpí-
vali a zhudebnili na začátku představení klauni 
jméno každého účastníka. Zvuk vlastního jmé-
na dokázal jako zázračný klíč otevřít dušičku 
každého dítěte, které s rozšířenýma očima sle-
dovalo, jak klauni zpívají pouze jemu. Klauni 
se v legračních kostýmech doprovázeli na růz-
né hudební nástroje – saxofon, příčnou flétnu, 
kytarku či ukulele. Během představení nastalo 
mnoho legračních situací, kdy děti reagovaly 
se spontánní samozřejmostí. Kutálka je před-
stavení vlídné a laskavé a zanechalo za sebou 
ovzduší radosti a na všech, nejen těch dětských, 
tvářích úsměvy.                      Lenka Moravcová

velký den zabojovali a s přehledem se umístili 
na 1. místě. Jejich velká snaha je posunula do 
krajského kola sportovních her, které se kona-
lo 9. června v Pardubicích. Zde se děti umístily 
na  pěkném 9. místě. Děkujeme všem, kteří naše 
malé sportovce podpořili a drželi jim palce. 

Monika Vránová, učitelka I. MŠ

A zvítězili jste?
„Boj byl vyrovnaný, každý z týmu se zapojil jinak 
a byl to skvělý zážitek. Výsledek se můžete do-
zvědět přímo v televizi, někdy v průběhu října.“
Co pro Vás bylo nejtěžší? 
„Lanová dráha, je tam strašně málo času, je to 
strašně vratké a pravidla bohužel velí, že zku-
sit si to předem nejde. Zlatý bludišťák, o kterého 
tam jde hlavně, je za hodně bodů.“
Jaké bylo publikum? 
„Absolutně nejlepší na světě. Bouřili, i když se 
nám momentálně nedařilo, moc děkujeme“.

Studenti gymnázia

Cesta za dospělostí
Touto cestou si projde každý z nás. Ta naše je už 
téměř u konce. Během našich společných devíti 
let proběhlo mnoho změn. Jak v naší vizáži, tak 
i v chování a prostředí kolem nás. Dostali jsme 
mnoho různých příležitostí. Třeba si vymalovat tří-
du podle našich představ, pomáhat na sportovních 
i kulturních akcích, účastnit se mnoha přednášek 
s přínosnými tématy, ale také zábava nechyběla. 
Ať už v podobě výletů nebo normální všední den 
strávený ve škole. Toto období nám přineslo mnoho 
přátel, vědomostí a zkušeností do našeho budoucí-
ho života. Vážíme si toho a přijde den, kdy si toho 
budeme vážit ještě mnohem víc.  9. A ZŠ Palackého

Den dětí
Bylo to ráno jako každé jiné. Přesto byl tento den 
výjimečný. Už v dopoledních hodinách se naší 
speciální školou začal rozléhat smích. Na školní 
zahradě se totiž konal náš den, Den dětí. Nejdří-
ve jsme byli oceněni paní Liškovou a paní Teplou 
za výtvarná díla, která byla vystavena v Laskavár-
ně. Hned poté jsme mohli prozkoumat vše, co se 
na naší zahradě nacházelo. Měli jsme, díky spo-
lečnosti Lesy ČR, příležitost osahat si kožešiny 
lišky, jezevce, vydry, rozpoznávat paroží jelena, 
muflona či srnce. Obrovským překvapením toho-
to dne byla návštěva pracovníka záchranné stani-
ce, který s sebou přivezl živého lišáka, jezevce, 
káně, kalouse a výra. Zvířata byla natolik ocho-
čená, že jsme si je směli pohladit nebo se s nimi 
vyfotit. Byla pro nás připravena stanoviště, u kte-
rých jsme si ověřili jakou máme mušku, vyrobi-
li květinu z papíru, zasadili fazole, chytali ryby... 
Na závěr celé akce přišlo překvapení, když jsme 
dostali od vedoucí pracovnice místního velkoob-
chodu, paní Kavulokové, krásná trička s motivy ze 
známých kreslených filmů. Celé toto dopoledne, 
i s výborným podomácku napečeným občerstve-
ním, uspořádal z vlastní iniciativy, svých finanč-
ních prostředků a ve svém volném čase, kolektiv 
zaměstnanců nedalekého velkoobchodu. Už druhý 
rok za sebou jsme díky nim prožili spoustu krás-
ných chvil. Děkujeme paní vedoucí Kavulokové za 
zprostředkování besedy záchranné stanice a mož-
nosti vyrobit si různé dárečky z přírodních materi-
álů. Byl to krásný Den dětí.       Žáci Speciální ZŠ,

MŠ a Prš a Timea Tempírová - Kotrlá

Maturovali jsme 
před 50 lety…

a skoro přesně na den jsme se sešli. Nejdřív 
nás přijal na radnici místostarosta P. Brett-
schneider a ochotně odpovídal na všechny 
zvídavé otázky, které přišly po jeho vý-
kladu. Pak jsme šli vzpomínat do školy 
na Kostelní náměstí, kde nás zase přivíta-
la ředitelka školy J. Skácelíková. I tam se 
nám dostala řada informací a zaznamena-
li jsme i řadu změn k lepšímu. Do „naší“ 
třídy jsme se vešli, nebyl nás plný počet, 
ale stálo to za to. Z těch 23 přítomných se 
většina do Třebové stále a ráda vrací. Ze 
všech koutů republiky a třeba i z Kanady. 
I posezení při kytaře a povídání bylo moc 
příjemné. Ani se nám nechtělo domů. Tak 
tedy za 2 roky zase na shledanou!

Za maturanty 1965 E. Mašková-Burdová

Na devátém místě 9. června skončily děti z „Piarky“ ve školkových hrách                    Foto: archív
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Úspěchy žáků 
z ulice ČSA

Rádi bychom veřejnost seznámili s vý-
sledky našeho snažení v přípravě na sou-
těž v poznávání rostlin. Do soutěže se za-
pojili a terénní cvičení aktivně podstoupili 
čtyři žáci naší školy, z nichž tři obsadili 
ve svých kategoriích 1. místo. Nejlépe se 
umístil žák 5. třídy Ondřej Ivánek, žáky-
ně 6. třídy Monika Záplatová a vycháze-
jící žákyně Klára Minarčíková, o jejíchž 
úspěších se pravidelně dovídáte již pátým 
rokem. 5. místo obsadil šesťák Milan Ju-
řica a za jeho botanické znalosti jsme na 
něj stejně jako na ostatní zúčastněné hrdí. 
Další naše veliké poděkování patří žákyni 
5. třídy Elišce Millonigové. Ta se umísti-
la v krajském kole OVOV na nádherném 
třetím místě. Je velká pravděpodobnost, že 
na základě počtu získaných bodů postoupí 
do republikového finále. Děkujeme všem 
těmto žákům za vzornou reprezentaci ško-
ly.     Radomíra Zvejšková a Martin Cedzo

Školní družinu na naší škole navštěvují děti od 
přípravné až po čtvrtou třídu. Podzim v naší dru-
žince začal projektovým odpolednem pod ná-
zvem Psychomotorické hry. Jeho úkolem bylo 
stmelit a rozvíjet vztahy v kolektivu dětí, naučit 
je vzájemně spolupracovat a samozřejmě také 
podpořit přirozený pohyb dětí. Dále jsme ještě 
stihli Svatomartinské hry a veselí. Nezapomněli 
jsme i na čertovské odpoledne plné dovádivých 
her. Při dni otevřených dveří proběhl jarmark, 
kde jsme si mohli nakoupit drobné dárečky. Před 
Vánocemi se uskutečnil piknik spojený s rozdá-
váním dárečků. Nový rok začal návštěvou bazé-
nu v České Třebové. I když nám nepřálo zimní 
počasí, těšili jsme se z dalších aktivit. Mezi ně 
patřil karneval spojený s výrobou masek a os-
lavou masopustu. Manuální zručnost jsme si 
dokázali tím, že si každý žáček družiny vyrobil 

Patnáctému ročníku skautské cyklistické akce pro 
veřejnost Cesta na severozápad počasí mimořádně 
přálo, a tak v neděli 7. června mohli „dobrodruzi“ 
všech věkových kategorií vyrazit na kolech po-
klidným tempem se sluncem nad hlavou i v duši. 
Na tradiční dvanáctikilometrové trase, vedoucí 
po lesní silničce mezi Udánkami a Hřebečským 
hřebenem, na ně čekalo 16 traťových kontrol. 
Ty samozřejmě prodělaly proti loňsku částečnou 
obměnu, takže se určitě nenudili ani pravidelní 
účastníci. Čekaly na ně úkoly praktické, znalost-
ní i vyloženě recesní, jejichž společným mottem 
bylo putování divočinou po vzoru dávných prů-
kopníků. Na trať letos vyrazilo pěkných 76 účast-
níků, kteří dle rozhovorů i zápisů v návštěvní kni-

Dne 4. června přijala naše třída nabídku senátora 
Radko Martínka na prohlídku Senátu PČR. Ráno 
v 7 hodin jsme se sešli s třídní učitelkou H. Ma-
zalovou a senátorem R. Martínkem na nádraží 
a naše cesta mohla začít. Po příjezdu na hlavní 
nádraží v Praze jsme si s malými problémy za-
koupili jízdenku do metra směr Malostranská. Po 
výstupu nás pan senátor provedl Valdštejnskou 
zahradou a poutavě vyprávěl o historii Vald-
štejnů. Poté jsme prošli bezpečnostním rámem 
v budově senátu a prohlídka mohla začít. Na-

Rok v družině školy na křižovatce

Cesta na severozápad 2015

Třída 9. B ZŠ Palackého na návštěvě senátu 

náramek z gumiček. Ve školní družině jsme si 
nejen hráli, ale také se leccos naučili. Mezi dů-
ležité dovednosti patří zvládnutí bezpečnosti při 
přecházení a znalost dopravních značek v blíz-
kém okolí naší školy. Teorii jsme trénovali s po-
mocí strážníka městské policie Radka Zobače na 
dopravním hřišti, praktické využití uplatňujeme 
při pohybu v okolí školy. Den dětí jsme oslavili 
sladce pojídáním zmrzlinového poháru a spor-
tovně vycházkou k Boršovskému rybníku. Vyvr-
cholením celoroční práce se stal celodenní výlet 
do našeho krajského města Pardubic. Byl spoje-
ný s návštěvou Perníkové chaloupky pod Kuně-
tickou horou. V tomto školním roce žáci školní 
družiny zažili několik zajímavých akcí, které jim 
připravily pracovnice DDM a učitelka Jašková 
ze ZUŠ. Za tyto aktivity jim patří velké poděko-
vání.                   Jana Krejčová a Soňa Marková

ze byli s letošní Cestou na severozápad spokojeni 
a často zaznělo: „příští rok zas“. Z traťových 
kontrol samozřejmě nejvíce bodovaly ty „akční“ 
(lov bizonů, střelba z luku a vzduchovky, spojení 
vysílačkou, lanová lávka…), ale dojem, a to nejen 
umělecký, zanechaly třeba i zdravotní sestřičky 
nezvykle příjemným „očkováním“. Věkové spek-
trum aktivních účastníků sahalo od čtyřletých dětí 
až po šedesátiletého „veterána“. Na organizaci se 
podílelo 34 pořadatelů, kterým patří velký dík, 
stejně jako Zdravému městu Moravská Třebová 
za finanční podporu a všem, kteří s námi i letos 
vyrazili na severozápad. Více informací a foto-
grafie na www.junak.mtrebova.cz/cnsz. 

Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

vštívili jsme historické místnosti, ale i pracovny 
našich senátorů. Na závěr jsme usedli do sená-
torských lavic v tzv. Konírně a vyzkoušeli jsme 
si práci senátorů i s předsedajícím A. Pařízkem. 
Pan Martínek nás velmi poučně a zasvěceně se-
známil s procedurou přijímání zákonů a prací 
senátu. Na závěr jsme mu poděkovali a popřáli 
k nadcházejícím narozeninám. Celá prohlídka se 
nám moc líbila a my jsme mohli odjet na Vác-
lavské náměstí na oběd, nákupy a potom směr 
Moravská Třebová.        Žáci 9. B Palackého ul.

Sportovní zprávy 
Školní rok 2014-2015 se nachýlil ke svému 
konci a žáci druhého stupně ZŠ Kostelní ná-
městí by se rádi pochlubili svými sportovními 
úspěchy, kterých bylo letos více než v minu-
lých letech. Ve většině sportů se nám podaři-
lo postoupit z obvodního kola do okresního 
a někdy i dále. Mezi naše nejúspěšnější sporty 
patří florbal, ve kterém se dívky IV. kategorie 
(8.-9 třídy) umístily na 4. místě v krajském 
kole. Velkou radost nám udělaly dívky III. ka-
tegorie (6.-7. třídy), které krajské kolo vyhrá-
ly a v kvalifikaci na republikové finále získaly 
nádherné 2. místo. Do okresního kola postou-
pili i chlapci IV. kategorie ve florbalu, minifot-
balu i halové kopané. Tradičně úspěšní byli žáci 
i v přespolním běhu. Na jaře jsme se zúčastnili 
atletických soutěží Pohár rozhlasu a Atletický 
čtyřboj, v nichž jsme se všemi zúčastněnými 
družstvy postoupili do okresního kola. Konec 
školního roku tradičně patřil OVOV (Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů). Do krajské-
ho kola postoupilo celé družstvo i jednotlivci 
a přímý postup do Republikového finále, které 
se uskuteční v Praze v září, si vybojovala Petra 
Podhorná. Ze sportovních výsledků našich žáků 
a skvělého umístění máme ohromnou radost.

V. Machačová, učitelka TV

Děti z nové školy v partnerském Vlaardingenu
Po celoroční přípravě se podařilo uskutečnit již 
druhou reciproční návštěvu na partnerské škole 
Klimop ve Vlaardingenu. Návštěva  proběhla 
v termínu od 7. do 13. května. Spolu se 4. B ZŠ 
Palackého byla pozvána k naší velké radosti také 
část flétnového souboru Lanškrounští pištci, s ni-
miž dlouhodobě a rádi spolupracujeme. Během 
návštěvy jsme absolvovali celkem 3 vystoupení, 
na nichž jsme hráli částečně společně – úpravy 
moderních skladeb, lidové písně se zpěvem a do-
provodem. Lanškrounský soubor v komorním 
složení šesti děvčat sklidil se svým vlastním re-
pertoárem velký úspěch. Žáci čtvrté třídy si při-
pravili adaptaci pohádky bratří Grimmů jako stí-
nohru v holandském jazyce. Ten byl nutný také 
z toho důvodu, že v Holandsku je základní škola 
pro děti již od 4 let, která je společná s mateřskou 
školou. Divadlo v jejich mateřském jazyce hrané 
českými dětskými interprety mělo v tamní ško-
le obrovský úspěch. Holandští kolegové základ-

ní školy Klimop pod vedením ředitelky Patricie 
Otten nám připravili skvělý program. Navštívi-
li jsme muzea, maják, větrný mlýn, absolvovali 
turistickou vycházku a výuku bruslení na in-line 
stezkách. Nedělní odpoledne jsme strávili v pla-
vecké hale a večeřeli jsme také v  Delta hotelu 
společně s malým vystoupením. Velice nadšeni 
jsme byli z plavby rychlou lodí po moři spoje-
nou s pozorováním lachtanů. Ve dvou školních 
dnech, které jsme prožili společně s vlaardingen-
skými žáky ve škole, byly na programu moder-
ní tance, prezentace České republiky a Holand-
ska a soutěže ve sportovních disciplínách, a také 
závěrečné společné odpoledne ve fotbalovém 
areálu. Závěrem byla večeře se soutěží Bingo 
a pěknými cenami, které si mnozí žáci odvezli 
domů. Při loučení zaznělo oboustranně jasné přá-
ní udržet tuto vzácnou spolupráci i v budoucnu. 
Velmi děkujeme holandským přátelům a Johnu 
Berghanovi za krásný program, pohostinnost 

a přátelství, které nám denně prokazovali. Ten-
to zájezd by byl nemyslitelný bez velké finanční 
podpory města Moravská Třebová a grantu hejt-
mana Pardubického kraje. Tímto bylo umožněno, 
aby se zájezdu mohli zúčastnit všichni žáci jme-
nované třídy. Za podporu bych chtěl poděkovat 
také mnohým rodičům těchto žáků, vedení školy 
a všem zúčastněným žákům za přípravu a velkou 
snahu, kázeň a nasazení. Pedagogickému dopro-
vodu za neúnavnou práci a péči a šťastný návrat 
domů. Věříme, že zájezd přinesl očekávaný efekt 
v myslích všech, kteří se ho zúčastnili a užitečná 
a pěkná spolupráce obou škol může pokračovat 
i nadále.                         J. Jarůšek, tř.učitel 4. B
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Dům dětí a mládeže v Moravské Třebová vy-
zývá mladé amatérské fotografy, kameramany, 
scenáristy, režiséry a herce. Zkuste vytvořit svůj 
prázdninový video film, hraný nebo se zachyce-
ním nějaké události, která se přihodí v čase vašich 
prázdnin, na dovolené a nebo kterou opravdu ce-
lou vymyslíte. Může jít i o seriál fotografií podlo-
žený i hudbou či opatřený titulky. Vy, dnešní mlá-
dež, umíte totiž s technikou velmi dobře pracovat, 
stačil by i dokument vytvořený pomocí mobilního 
telefonu. Určitě pomůže táta nebo někdo z kama-

Inspirace pro léto 2015
rádů. Výsledek by měl být v takovém tvaru a na 
nosiči (DVD), který se pak bude promítat přes PC 
a datový projektor. Určitě vám může pomoci i váš 
učitel IT. V červnovém zpravodaji jsme dali této 
akci pracovní název VZPOMÍNÁME NA LÉTO 
2015, a to stále trvá. Nepůjde o soutěž. Záměrem 
je, abyste, pokud budete chtít, pobavili či pouči-
li sebe, příbuzné a kamarády. V září již bude na 
stránkách DDM ke stažení přihláška a další infor-
mace.                    Václav Žáček a Lukáš Brdíčko, 

kroužek mladých moderátorů DDM

Výlety – čas zábavy i ponaučení
Den s němčinou ve Zlíně
Vybraní žáci 4., 5., 6. a 9. ročníku naší školy byli 
již podruhé pozváni Goethe Institutem v Praze na 
vzdělávací akci Den s němčinou, pořádanou na 
podporu výuky tohoto jazyka na našich školách, 
tentokrát 2. 6. ve Zlíně. Na programu byla sou-
těž o Německu, v níž naši žáci  byli nejmladší, 
ale v konkurenci škol si nevedli špatně. Prohlédli 
si také správní budovy firmy Baťa, která je dnes 
sídlem Zlínského kraje a expozice Vladimíra Kar-
líka, architekta města Zlín. Byl tu k vidění i le-
gendární výtah a pojízdná kancelář vedení firmy, 
kterým jsme vyjeli až do 16. podlaží. Navštívili 
jsme krajskou galerii výtvarného umění s edu-
kačními programy pro žáky. Den jsme završili 
koncertem mnichovské hudební skupiny Moop 
Mama na zlínském náměstí.       Jaroslav Jarůšek

Výlet na Srnčí
V úterý 2. 6. se i třídy 2. B a 2. C vypravily na 
společný výlet na Srnčí. Během cesty jsme si 
zahráli několik her a než jsme se nadáli, byli 
jsme v Pekle, kde jsme posvačili a rozděleni 
do družstev si zahráli bojovou hru Pašeráci. Na 
Srnčí jsme přišli pěkně zpocení, ale útěchou nám 
byly nanuky, studené limonády a drobné paml-
sky. Vypůjčili jsme si bodáky na opékání, něja-
ké talířky a rozděleni do družstev jsme si rozdě-
lali oheň, okusili jsme první venkovní koupání 
v tomto roce a také jsme využili průlezek a ko-
lotočů. Na rozloučenou jsme si doplnili lahvič-
ky pitnou vodou, utratili zbytek peněz a vydali 
se zpět. Cesta se zdála kratší, ale přeci jen jsme 
došli unavení a mnozí pěkně opálení. Děkujeme 
dospělým, kteří šli s námi a pomohli učitelkám 
a především panu Kejhovi a panu Pokornému, 
kteří se nám věnovali na Srnčí a „zapůjčili“ nám 
nádherný areál k našim radovánkám.

Žáci 2. B a 2. C ze ZŠ Palackého

Z Macochy do Olomouce
Naše třída je bezva. Byli jsme na dvou výletech. 
Na první výlet jsme jeli na Macochu. Byli jsme 
v jeskyni a na dně propasti. Líbila se nám pro-
jížďka na lodičkách, kde jsme se museli vyhýbat 
krápníkům, které visely nízko nad vodou. Do-
provázel nás vtipný průvodce, který nám pro-
zradil, proč se propast jmenuje Macocha. Také 

jsme hledali různé tvary krápníků podle toho, co 
připomínaly (Romeo a Julie, ruka Bárta Simso-
na). 2. 6. jsme byli v Olomouci ve vlastivědném 
muzeu. Zde jsme si hráli na restaurátory a byla 
to fuška. Měli jsme očistit železo smirkovým 
papírem a pilníkem. Potom jsme dali oběd a šli 
do laserové arény. Po patnáctiminutové hře jsme 
byli hodně unaveni. Oba dva výlety se nám moc 
líbily.        Zuzana Dvořáková a Štěpán Kaderka,

 žáci IV. A ZŠ Palackého

Výlet do Zeleného Vendolí
Naše třída 3. A spolu s přírodovědným kroužkem 
navštívila koncem května záchrannou stanici pro 
opuštěná zvířata v Zeleném Vendolí. Zvířátkům 
jsme přivezli 3 plné krabice pamlsků, na které 
jsme uspořádali sbírku mezi dětmi z 1. stup-
ně. Kromě toho jsme ve stanici předali výtěžek 
z jarmarku. Tím přispějeme na potravu čápovi 
černému, kterému jsou děti z 1. stupně adoptiv-
ními rodiči. Prohlédli jsme si také další zvířátka 
a vyslechli si jejich osudy. Návštěvu jsme zakon-
čili opékáním párků a potom jsme odjeli do Tou-
lovcových Maštalí. Důkladně jsme prohledali 
skalní městečko, ale poklad loupeživého rytíře 
Vavřince Toulovce jsme nenašli. I přesto jsme si 
výlet užili.                      Žáci 3. A ze ZŠ Palackého

Den biodiverzity pro žáky 
z Kostelního náměstí

22. května se slaví Mezinárodní den biodiver-
zity. Vyučující přírodopisu Alena Purketová ze 
základní školy na Kostelním náměstí připravila 
na tento den pro několik tříd exkurze, které měly 
žákům ukázat rozmanitost živočichů a rostlin na 
naší planetě. Třída 4. A vyrazila na přírodověd-
nou exkurzi Kde domov můj? do Brna. Cílem 
našeho putování byla chráněná krajinná oblast 
Kamenný vrch. Nejdříve nás tu čekala step, 
o které jsme si trochu vyprávěli. Seznámili jsme 
se se zástupci z říše rostlin i živočichů, kteří tu 
žijí, a zaznamenali jsme je do svých pracovních 
listů. Viděli jsme koniklece velkokvěté a máčky 
ladní. Dále jsme pokračovali do luk s křovina-
mi. Zde jsme viděli pryskyřníky, ovsíky i srhy. 
Poté na nás čekala doubrava a konvalinky, javo-
ry a mařinky. Celý náš den jsme zakončili buči-
nou. Do pracovních listů jsme si zaznamenali ja-
terníky, buky a kyčelnice. Během celého pobytu 
v přírodě jsme hráli zajímavé hry, např. na duby 
a koniklece, v lese jsme schovávali papírová 
zvířátka a luštili jsme tajenku. Věřím, že učení 
v přírodě bylo zajímavější. Již teď se těšíme na 
další.                                  Nikola Dušková, 4. A

Na Mezinárodní den biodiverzity jsme se vydali 
do Hád v Brně. Tam jsme se rozdělili do sku-
pinek, aby se nám úkoly v menším počtu lépe 
plnily. Prvním zadaným úkolem bylo pomocí 
připraveného roztoku zjistit, v jakém období se 
tu asi objevil vápenec, a jestli se zde ještě pořád 
nachází. Od rána nám přálo počasí, takže jsme 
měli možnost vidět spoustu drobných živočichů. 
Díky lupě jsme si dokonce jednoho prohléd-
li i zblízka. Další úkol byl trošku těžší. Každá 
skupina dostala dva nebo tři obrázky rostlin, kte-
ré se kolem nás nacházely, a ty jsme měli najít. 
Když se to všem podařilo, prošli jsme si cestu 
a zástupce skupiny nám vždy o dané rostlině 
něco pověděl a my si dělali poznámky do pra-
covních listů. Pak následovala trochu delší cesta 
za posledním úkolem. Během ní jsme sbírali lis-
ty stromů, které jsme pak na stanovišti zkoušeli 
poznat. Náš závěrečný úkol se skládal ze dvou 
částí. Za prvé nám bylo vysvětleno, jak se měří 
výška stromu, každá skupina si nějaký vybrala 
a pokusila se ho změřit. Za druhé jsme z údajů 
o stromu zkoušeli počítat, kolik různých výrob-
ků by se z něj dalo udělat. Navíc nám na každém 
stanovišti pracovnice ekocentra Rezekvítek za-
hrála scénku. Na jejich základě jsme se pak roz-
dělili do tří skupin – na lesníky, těžaře a ochrán-
ce přírody. V těchto skupinách jsme diskutovali, 
komu a za jakých podmínek bychom tuto oblast 
nechali.                         Adéla Michalčáková, 8. A

V letošním školním roce oslavila Základní ško-
la Čs. armády Moravská Třebová, které všichni 
důvěrně říkáme „křižovatka“, již 65 let své exis-
tence. V pátek 5. června proběhly oslavy v krás-
ných prostorách ZUŠ na zámku. Celé odpoledne 
zahájili žáci školy akademií. Nejprve vystoupily 

Školní akademie a oslavy 65. výročí založení školy
nejmladší děti z přípravné třídy s tanečky a pís-
ničkou. Za píli a statečnost, kterou děti projevily 
v průběhu celého školního roku, byly pasovány 
na prvňáčky. Poté následoval dvouhodinový pro-
gram, jehož se zúčastnily téměř všechny třídy od 
první až po vycházející devátou. Byl plný tance, 

zpěvu, básniček, vtipů a dobré nálady. Některá 
vystoupení žáci oživili vlastnoručně vyrobenými 
kulisami. Konferenciéry akademie byli samotní 
žáci školy. V závěru vycházející žáci poděkovali 
vyučujícím za jejich péči a starostlivost. Pozdní 
odpoledne a večer byl věnován setkání součas-
ných učitelů s těmi bývalými, s absolventy a pří-
znivci školy. Příjemnou náladu podbarvila repro-
dukovaná hudba a vystoupení žáků ZUŠ. Celé 
setkání se neslo v pohodovém duchu. Děkujeme 
tímto všem příznivcům naší školy za účast na 
této akci.                                             Eva Izáková

Děti z III. ZŠ opět 
na Srnčí

Již několik let si konec školního roku zpříjem-
ňujeme pobytem v rekreačním středisku Srnčí. 
I letos se konečně přiblížil dlouho očekávaný 
den D. Shromáždili jsme se s batůžky u školy. 
Zavazadla nám byla odvezena a my jsme se 
mohli konečně vydat na cestu. Zanedlouho nás 
přivítalo hřiště, chatky a vše, na co jsme se tolik 
těšili. V chatkách jsme se ubytovali a hurá na 
výborný oběd. Každý den nás čekal pestrý pro-
gram. Kreslili jsme dinosaury, vyráběli maketu 
trilobita a zhotovovali pravěké nástroje. Nesmě-
la chybět již tradiční soutěž Poznávání přírod-
nin a samozřejmě večerní táborák. Než jsme se 
nadáli, byl čas sbalit zavazadla a těšit se opět 
celý rok na další zážitky na Srnčí. 

Spokojené děti a učitelky I. II. a III. třídy
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Charita Moravská 
Třebová

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 6. 7. 
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 
hod. Svoz seniorů za účelem návštěvy 
hřbitova se uskuteční 8. 7. Odjezd ve 14:00 
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svi-
tavské. Případné dotazy rádi zodpovíme 
na tel: 739 002 744. Půjčovna zdravotních 
a kompenzačních pomůcek je v provozu 
každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hod. 
v ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní 
osoba p. Vašáková, tel. 734 797 498.
Zprávy z OCHMT
Předfestival v Ostravě – Ve dnech 14. 
a15. července se zúčastníme v Ostravě na 
Černé louce Festivalu v ulicích, na který 
poté navazuje festival Colours of Ostrava.
DS Domeček 
Dne 3. 6. jsme se vypravili na výlet do ne-
dalekého lesa v Udánkách. Autem jsme se 
dopravili ke kraji lesa a pak se vydali po 
lesní cestě přes celý les. Cestou klienti pl-
nili různé úkoly, které si pro ně pracovníci 
Domečku nachystali. Např. ze šišek dělali 
šipky, poznávali druhy stromů, poznáva-
li různé rostliny. Zhruba v polovině ces-
ty jsme si odpočali na dřevěných lavicích 
a zde jsme také posvačili a napili se. V lese 
bylo příjemně, skrze stromy prosvítalo slu-
níčko a ptáci zpívali. Před obědem jsme se 
vrátili unavení, ale spokojení.
STD Ulita
15. 5. jsme se šli podívat na exkurzi do pe-
kárny Moravec. Celou pekárnou nás pro-
vedl pan Prokop. Nejprve nám ukázal sila, 
kde jsou různé mouky. Vysvětlil nám, jak 
se mouka dopravuje do sila a ze sila k výro-
bě pečiva. Podívali jsme se, jak stroj hněte 
těsto a jak je tato část velice důležitá. Z těs-
ta stroj dělá malé bochánky a z bochánků 
vytvaruje rohlíky, které se pečou v peci. 
Potom jsme přešli na výrobu chleba, kde 
jsme mohli vyzkoušet jak chutná kvásek. 
Do pece se vejde 500 chlebů a po té jsme 
viděli, jak chleba padá z pece na pás, kte-
rý se rovná do beden. Přešli jsme do dru-
hé budovy pekárny, kde byly různé stroje 
na výrobu sladkého pečiva. Poté jsme si 
vyzkoušeli ruční výrobu rohlíků a dostali 
jsme na ochutnávku teplý rohlík, který byl 
velice chutný. Tato exkurze byla velice za-
jímavá, všem se moc líbila. Tímto bychom 
chtěli poděkovat panu Prokopovi za prove-
dení celým provozem a panu Moravcovi za 
to, že nám umožnil exkurzi v pekárnách. 
Klienti o zážitku povídali ještě několik dní.

Krásné červencové dny plné sluníčka, 
dovolených a pohody přejí zaměstnanci 

OCHMT. Více na facebooku

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Prázdniny pro rodinu
Po dobu letních prázdnin jednotná půjčovní 
doba ve všech odděleních knihovny – děti, do-
spělí i studovna.
PO–ČT: 9:00–17:00 hod.
SO: zavřeno
Knihovna u vody
Společně s Technickými službami Mor. Třebo-
vá jsme pro Vás připravili novou službu: po ce-
lou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském 
aquaparku můžete zpestřit četbou. U pokladny 
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřazený-
mi knihami a časopisy, které si můžete půjčovat, 
číst nebo třeba vyměňovat. Na své si přijdou děti 
i dospělí, muži i ženy, milovníci romantiky i de-
tektivek. 
1. 7.–30. 9. Sestry Sopouškovy: perem a štět-
cem
Výstava moravskotřebovských rodaček Jarmily 
a Markéty Sopouškových. Přijďte si prohlédnout 
jejich perokresby a kolorované perokresby. Pří-
stupno v půjčovní době knihovny
Knihovna dětem
1. 7.–31. 8. Lovci perel  
Putovní výstava nejzajímavějších výtvarných 
prací ze soutěže Lovci perel. Obrázky nakreslily 
děti pro knihovnu v Litomyšli, Moravské Třebo-
vé a ve Svitavách.
1. 7.–30. 9. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá 
třída a Kdo čte, ten se nenudí pořádaných knihov-
nou ve školním roce 2014/2015.
Hrajeme si spolu – na dětském oddělení budou 
k dispozici společenské hry pexeso, puzzle, kris-
-kros, scrabble, sudoku, stolní fotbal, aj. 
Čte celá třída
Každá třída zapojená do soutěže musela v období 
od 1. 10. 2014 do 31. 5. 2015 alespoň jednou spo-
lečně navštívit naši knihovnu. Pro úspěch v sou-
těži je důležité, aby co nejvíce žáků jedné třídy 
bylo aktivními čtenáři knihovny, tedy aby četli 
a navštěvovali knihovnu i samostatně. Třídní ko-
lektivy pak vytvořily společný čtenářský deník, 
který obsahuje minimálně jeden zápis o přečtené 
knize od každého žáka. Hlavním cílem soutěže je 
motivovat děti k pravidelnému čtení a naučit je 
základům informační gramotnosti, tzn. orientovat 
se v knihovně a samostatně vyhledávat potřebné 
informace. Bonusem je pak kladný vztah dětí ke 
knihovně. Hodnocení proběhlo ve 2 kategoriích – 
žáci I. stupně základní a speciální školy, žáci II. 
stupně základní a speciální školy a žáci víceletého 
gymnázia. 
Výsledky 17. ročníku soutěže Čte celá třída 2015:

I. kategorie
1. místo 3. tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 95,5 % čtená-
řů a 26,45 výp./1 žák
2. místo 2. B (ZŠ Palackého ul.) – 95,8 % čtenářů 
a 18,46 výp./1 žák
3. místo 4. A (ZŠ Palackého ul.) – 100,0 % čtená-
řů a 17,96 výp./1 žák
II. kategorie
1. místo 8. tř. (speciální škola) – 100,0 % čtenářů 
a 17,8 výp./1 žák
2. místo 1. AV (gymnázium) – 73,08 % čtenářů 
a 9,23 výp./1 žák
3. místo 3. AV (gymnázium) – 85 % čtenářů a 5,6 
výp./1 žák
Ve školním roce 2014/2015 se do soutěže přihlá-
silo 16 tříd s 335 žáky. Žáci vítězných tříd byli od-
měněni knihou nebo čtenářským deníkem a slad-
kou odměnou. Všem gratulujeme!
Kdo čte, ten se nenudí
V závěru školního roku vyhodnotila knihovna 
11. ročník soutěže pro individuální čtenáře s ná-
zvem Kdo čte, ten se nenudí. Čtenáři měli za úkol 
v termínu od 1. 10. 2014 do 31. 5. 2015 nasbírat 
co nejvíce písmenek, sestavit z nich do soutěžní-
ho archu název soutěže a předat svůj čtenářský 
deník s minimálně 8 záznamy o přečtených kni-
hách (tzn. 1 zápis o knize za každý měsíc trvání 
soutěže). Písmenka děti dostávaly při každé vý-
půjčce knihy nebo časopisu, mohly je mezi sebou 
vyměňovat a tím do hry zapojovat další čtenáře. 
Dětem, které se umístily na prvních 10 místech 
předala knihovna díky štědrým sponzorům zají-
mavé ceny. Vítězům byly ceny předány při slav-
nostním ukončení školního roku.
Výsledky soutěže Kdo čte, ten se nenudí 2015:
1. Dvořáková Petra – 4. A (ZŠ Palackého ul.)
2. Kadidlo Filip – 2. B (ZŠ Kostelní nám.)
3. Vavříková Nikola – 3. třída (ZŠ Kostelní nám.)
4. Oškerová Kateřina – 2. B (ZŠ Kostelní nám.)
5. Burianová Kateřina – 2. B (ZŠ Kostelní nám.)
6. Otevřelová Vendula – 2. B (ZŠ Kostelní nám.)
7. Konečná Eliška – 3. A (ZŠ Palackého ul.)
8. Ševčíková Alena – 3. A (ZŠ Palackého ul.)
9. Koblovská Veronika – 3. třída (ZŠ Kostelní 
nám.)
10. Zdražil Matyáš – MŠ Tyršova
Knížka pro prvňáčka
Již sedmým rokem se městská knihovna zapoji-
la do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka. Garantem projektu je Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků (SKIP) ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Triton. Knihovna spolupra-
covala od prosince 2014 do konce června 2015 
s pedagogy prvních tříd základních škol ve městě 

Závěr školního roku se přiblížil a naše žáky Spe-
ciální základní školy, mateřské školy a praktické 
školy čekala tradiční školní akademie, na kterou 
se velmi zodpovědně připravovali a nesmírně tě-
šili. Vždyť nyní mohou ukázat rodičům a svým 
přátelům vše, co si stihli během školního roku 
připravit, či ukázat něco ze svých volnočasových 
„koníčků“. Podařila se nazkoušet různá vystou-
pení: recitační, pěvecká a taneční pásma dětí 
z mateřské, speciální základní a základní ško-
ly praktické, street dance včetně salt a přemetů 
Radka Šauera, při kterých se doslova tajil dech, 

Školní akademie Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
či krásná zpívaná pohádka Budulínek od Jaro-
slava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, kterou předvedli 
studenti praktické školy dvouleté. Programem 
provázeli moderátoři Adam Novák a David Kan-
ka. O dokonalé ozvučení a osvětlení se postaral 
zvukař Roman Juriš, za což mu patří velké po-
děkování. Hostem školní akademie byla Dagmar 
Krhlová za společnost VHOS, a.s. Naše poděko-
vání patří Kulturním službám a městu Moravská 
Třebová za finanční podporu, díky které dostali 
všichni vystupující žáci drobnou odměnu. 

Za Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Lenka Moravcová

a také s pedagogy speciální školy. Děti byly pa-
sovány na čtenáře městské knihovny, pravidelně 
navštěvovaly knihovnu a půjčovaly si knihy a ča-
sopisy. Za dobrou spolupráci škol s knihovnou 
byli žáci v závěru školního roku odměněni kníž-
kou vydanou speciálně k tomuto projektu jinak 
neprodejnou. Ve školním roce 2014/2015 je to 
kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vhrsti 
– Odemyky zamyky.
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Rada města schvaluje:
621/R/080615
 Předložený program schůze rady města.
622/R/080615
 Změnu termínu plnění usnesení č. 549/R/110515 

z původního termínu 08.06.2015 na nový termín 
07.09.2015.

623/R/080615
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Pardu-

bickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČO: 70892822, na opravu kanalizace ul. 
Komenského – Jiráskova, Moravská Třebová, dle 
předloženého návrhu. 

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
624/R/080615
 Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se síd-

lem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, 
IČO 70892822 o poskytnutí grantu z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu 
Partnerská výměna žáků Základní školy Moravská 
Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a školy ve 
Vlaardingenu ve výši 20.000 Kč.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
625/R/080615
 Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 

mezi městem Moravská Třebová jako centrálním 
zadavatelem a ZIKOS, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Moravské Budějovice, PSČ 676 02, Komen-
ského sady 1642, IČO: 00401986, zastoupenou Ing. 
Miroslavou Bendovou, jako veřejným zadavatelem 
(podřazeným odběratelem) z důvodu poptávky po 
elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elek-
třiny v hladině vysokého napětí na rok 2016, dle 
předloženého návrhu. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
626/R/080615
 Smlouvu č. CQS I1 – 133/15, o recertifikačním 

auditu, mezi městem Moravská Třebová a firmou 
CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, 
IČO: 69346305  dle předloženého návrhu.

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
627/R/080615
 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu „Pravidla pro udě-

lování ocenění Sportovec roku“ podle předloženého 
návrhu.

 Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
628/R/080615
 Ukončení pracovního poměru ředitelky Základ-

ní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy Mgr. Bc. Lenky Bártové dohodou 
k 31.07.2015, a to na základě její žádosti.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
629/R/080615
 Poskytnutí odměny Mgr. Bc. Lence Bártové, 

ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy v souladu s předloženým 
návrhem. Odměna bude vyplacena ze mzdových 
prostředků příspěvkové organizace Základní školy 
Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 
a nemá vliv na rozpočet města.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
630/R/080615
 Předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na 

byt v objektu zámku, č. p. 185 na Zámeckém náměs-
tí č. o. 1 v Moravské Třebové, která bude uzavírána 
mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímate-
lem, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. 
jako pronajímatelem v zastoupení a novým nájem-
cem s platností od 09.06.2015.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
631/R/080615
 Předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na 

byt v domě zvláštního určení, č. p. 1475 a 1479 na 
ul. Svitavské č. o. 20 a 24 v Moravské Třebové, kte-
rá bude uzavírána mezi Městem Moravská Třebová 
jako pronajímatelem, Technickými službami Morav-

Usnesení z 19. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 8. 6. 2015 od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města

zení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené 
dohodou ve výši 200 Kč za každý započatý metr 
délkový, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně 
bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný 
z věcného břemene.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
641/R/080615
 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a ná-

sledně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení 
a provozování plynárenského zařízení v obci a ka-
tastrálním území Moravská Třebová na pozemku p. 
č. 3664/44 s RWE Gas Net s.r.o. Rozsah věcného 
břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 
2578-5042/2013, ze dne 27. 1. 2014, vyhotoveném 
spol. Ekoplan, který bude nedílnou součástí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny 
stanovené dohodou ve výši 1.180 Kč, na dobu 
neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtena 
DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
642/R/080615 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a následně uzavření 
vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování 
stavby distribuční soustavy zemního kabelového 
vedení nízkého napětí v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová na pozemcích p. č. 2055/1, 
2055/103, 2055/104 a 2055/16 s ČEZ Distribuce a.s. 
a uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zří-
zení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené 
dohodou ve výši 46.000 Kč, na dobu neurčitou. 
K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zá-
konné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy 
uhradí oprávněný z věcného břemene.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
643/R/080615 Vítěze výběrového řízení na veřejnou 

zakázku – III. ETAPA výstavby TI pro 14 RD na ul. 
Strážnického, Moravská Třebová firmu EKOTERM 
CZ s.r.o., se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice, 
IČO: 25307002.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
644/R/080615 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem 

výběrového řízení na veřejnou zakázku – III. ETA-
PA výstavby TI pro 14 RD na ul. Strážnického, 
Moravská Třebová s firmou EKOTERM CZ s.r.o., 
se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 
25307002, podle předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
645/R/080615 Vítěze výběrového řízení na veřejnou 

zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách 
městského úřadu, městské policie a Centra volné-
ho času firmu JASPA Servis s.r.o., Opava, Hlavní 
69/75, IČO: 28658001.

 Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV
646/R/080615
 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 

řízení na veřejnou zakázku Zajištění úklidových slu-
žeb v prostorách městského úřadu, městské policie 
a Centra volného času s firmou JASPA Servis s.r.o., 
Opava, Hlavní 69/75, IČO: 28658001, podle předlo-
ženého návrhu.

 Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV
647/R/080615
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM - 86/2014 

v rámci realizace projektu „Revitalizace toku 
Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Moravská 
Třebová“, uzavřené s firmou HOCHTIEF CZ a.s., 
IČO 46678468 dne 10.12.2014, podle předloženého 
návrhu.  

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
648/R/080615
 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového říze-

ská Třebová s.r.o. jako pronajímatelem v zastoupení 
a novým nájemcem s platností od 09.06.2015.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
632/R/080615 Pacht části pozemku parc. č. 1375 o vý-

měře 24 m2, druh pozemku zahrada, v obci a kata-
strálním 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 pach-
tovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
633/R/080615
 Pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 24 m2, 

druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem pěsto-
vání ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s třímě-
síční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno 
dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
634/R/080615
 Pacht části pozemku parc. č. 815/1 o výměře 75 m2, 

druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, na ul. Olomoucké, za účelem 
zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlou-
va 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
635/R/080615 Pacht části pozemku parc. č. 815/1 

o výměře 227 m2, druh pozemku zahrada, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Olomoucké, za účelem zřízení zahrady u bytového 
domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pach-
tovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
636/R/080615 Pacht dvou částí pozemku parc. č. 

1120/1 o výměrách 24 m2 a 50 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová, na ul. Sluneční, za účelem pěstování 
ovoce a zeleniny. 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
637/R/080615 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2637/5 

o výměře 12 m2, druh pozemku trvalý travní prorost 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
J. K. Tyla.  

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
638/R/080615 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 

71/5 o celkové výměře 206 m2, (jedná se cca o 50 
m2), druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Farní.  

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
639/R/080615 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2041/1 

o výměře 6.750 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a k.ú. Moravská Třebová a pozemku parc. 
č. 3482 o výměře 3.100 m2 druh pozemku ostatní 
plocha v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov 
u Moravské Třebové s podmínkou zřízení práva 
služebnosti spočívající v právu stezky a volného 
přístupu chodců a cyklistů na převáděné pozemky.    

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
640/R/080615
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, 
za účelem zřízení a provozování stavby distribuční 
soustavy zemního kabelového vedení nízkého napětí 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová 
na pozemku p. č. 2425/1 s ČEZ Distribuce a.s. 
a uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah 
věcného břemene bude vyznačen v geometrickém 
plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zří-
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ní na veřejnou zakázku „Výměna oken MŠ Tyršova, 
Moravská Třebová“ s firmou PAPA STAVÍ s.r.o., 
Komenského 141/22, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 29287596, podle předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
649/R/080615
 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 

řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. armády 179, 
Moravská Třebová – Stavební úpravy – soc. zaří-
zení a šatna“ s podnikatelem Josefem Šťastným, 
Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
11097442, podle předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
650/R/080615
 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 

řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Kostelní náměstí, 
Moravská Třebová – Oprava komínu nad střechou“ 
s podnikatelem Josefem Šťastným, Brněnská 50/45, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442, podle 
předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
651/R/080615
 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 

řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Kostelní náměs-
tí, Moravská Třebová – Oprava učebny fyziky“ 
s firmou MATI-Moravia s.r.o., Koclířov 204, 569 
11 Koclířov, IČO: 25969161, podle předloženého 
návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
652/R/080615
 Povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 

4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu na úhradu nákladů za služby technické 
podpory, nákup prodlužovacích licencí popř. nových 
licencí užívaného softwaru pro příspěvkovou orga-
nizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy.

 Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ
653/R/080615 Změnu svého usnesení č. 432/R/130415 

takto:
 Původní usnesení:
 Rada města schvaluje demolici dřevníků a opravu 

opěrné zdi dřevníků, nacházející se na pozemku 
parc. č. 1376/1 v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová, ul. Školní.

 Nové usnesení:
 Rada města schvaluje demolici dřevníků a opěrné 

zdi dřevníků, nacházející se na pozemku parc. 
č. 1376/1 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Školní.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
654/R/080615
 Schválit předložené odpovědi a řešení:

1. K doporučením a podnětům finančního výboru, 
obsaženým v zápisu z jednání finančního výboru 
ze dne 20.04.2015

2. K doporučením a podnětům kontrolního výboru, 
obsaženým v zápisu z jednání ze dne 15.04.2015

3. K dotazům a podnětům členů zastupitelstva 
města, vzneseným na zasedání zastupitelstva 
města 27.04.2015 

 s provedenými úpravami.
 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
655/R/080615
 Schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za 

rok 2014 bez výhrad takto (v Kč):
1. Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2014: 

viz Tab. 1
2. Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2014: 

viz Tab. 2
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
656/R/080615
 Schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlav-

ní i hospodářské činnosti města za rok 2014 takto:
 Zisk po zdanění:
 hlavní činnost:    12.097.847,61 Kč 
 hospodářská činnost:   3.086.190,08 Kč   
 převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta z minulých let.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
657/R/080615
 Schválit předloženou účetní závěrku města za rok 2014.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

662/R/080615
 Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky 

města Moravská Třebová, kterou se stanoví systém 
komunitního kompostování a způsob využití zele-
ného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na 
území města Moravská Třebová.

 Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP
663/R/080615
 Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky 

města Moravská Třebová o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Moravská 
Třebová.

 Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP
664/R/080615
 Schválit Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Moravská Třebová č. 6/2015 dle předložené-
ho návrhu.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
665/R/080615
 Schválit Program pro poskytování stipendií studentů 

vysokých škol v České republice rozpočtu města 
Moravská Třebová č. 5/2015 dle předloženého 
návrhu.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
666/R/080615
 Schválit vnitřní předpis č. 4/2015, Kontrolní řád 

výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová, 
v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
667/R/080615
 Schválit prodej podílu ideálních 977/10000 stavební 

parcely č. 2704/1 o výměře 1.400 m2, druh pozem-
ku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na 
ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
36.900 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
668/R/080615
 Schválit prodej pozemku 246/3 o výměře 170 m2, 

druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci 

658/R/080615
 Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2015  

rozpočtu města, kterou budou změněny závazné 
ukazatele na rok 2015 takto (v tis. Kč):
a. závazné ukazatele stanovené radě města:  

viz Tab. 3
b. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace  

viz Tab. 4
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
659/R/080615
 Schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na 

základě individuálních žádostí následujících subjek-
tům:
1. Integrované střední škole Moravská Třebová, 

IČO: 15034496 – neinvestiční dotace ve výši 
140.000 Kč na úhradu 50% podílu nákladů na 
ubytování dojíždějících studentů oboru 68-42-
M/01  Bezpečnostně právní činnost ubytovaných 
v domově mládeže Integrované střední školy 
Moravská Třebová

2. Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, 
IČO:72053453 – investiční dotace ve výši 
200.000 Kč na částečnou úhradu nákladů akce 
Výměnu a doplnění vodovodu ulice Dukelská 
a Tovární.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
660/R/080615
 Schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskyt-

nutí investičních a neinvestičních dotací s následují-
cími subjekty:
1. Integrovanou střední školou Moravská Třebová, 

IČO: 15034496
2. Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, 

IČO:72053453
 v souladu s předloženými návrhy.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
661/R/080615
 Schválit prominutí pohledávek v souhrnné výši 

134.715 Kč převzatých městem z bývalé příspěv-
kové organizace Technické služby města Moravská 
Třebová při její transformaci na obchodní společ-
nost, v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Tab. 1  Upravený rozpočet  Skutečnost k 31.12.2014 
rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 219 735 000,00 Kč 229 137 672,10 Kč
rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 245 335 000,00 Kč 226 362 143,13 Kč
saldo příjmů a výdajů -25 600 000,00 Kč 2 775 528,97 Kč
financování (po konsolidaci) 25 600 000,00 Kč -2 775 528,97 Kč

Tab. 2 k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014
běžné účty vč. projektových účtů 44 951 630,35 Kč 43 533 716,19 Kč
fond rozvoje bydlení 107 430,44 Kč 126 473,43 Kč
sociální fond 64 418,23 Kč 97 297,95 Kč
Rozpočtové prostředky CELKEM 45 123 479,02 Kč 43 757 487,57 Kč
depozitní účet 4 050 846,06 Kč 4 007 497,86 Kč
Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 050 846,06 Kč 4 007 497,86 Kč
účet hospodářské činnosti 2 945 968,81 Kč 4 366 132,41 Kč

Tab. 3 rozpočet 2015
před úpravou

úprava  
rozpočtu

rozpočet 2015
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 220 800,00 12 540,00 233 340,00
Financování:
Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku 
finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)

8 260,00 2 000,00 10 260,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na  projekt EPC - úsporná 
opatření v objektech příspěvkových organizací 

2 050,00 0,00 2 050,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci 
projektu OUSB

90,00 0,00 90,00

Celkové rozpočtové zdroje 231 200,00 14 540,00 243 690,00
Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 225 250,00 14 540,00 239 790,00
Financování:
Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky 
jistiny úvěrů a půjček

5 950,00 0,00 5 950,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby 231 200,00 14 540,00 245 740,00
rozdíl mezi zdroji a potřebami 0,00 0,00 0,00

Tab. 4  dotace 2015  
před úpravou

 
úprava dotace

dotace 2015  
po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 637,00 100,00 4 737,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 8 160,00 200,00 8 360,00
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 840,00 39,00 2 879,00
Sociální služby města Moravská Třebová 2 800,00 9 717,00 12 517,00
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a katastrálním území Moravská Třebová, část Město 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 45.900 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
669/R/080615
 Schválit výkup pozemku parc. č. 757/7 o výměře 15 

m2, druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-
113/2014 z původního pozemku parc. č. 757/2 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.800 Kč, 
která bude prodávajícím uhrazena do 5 dnů ode dne 
vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
670/R/080615 Schválit uzavření Smlouvy č. 14185006 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, se Státním fondem životního prostředí 
České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 
00 Praha 11, IČO: 00020729, na akci „Revitalizace 
toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Moravská 
Třebová“ v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
671/R/080615
 Schválit uzavření Smlouvy č. 14179446 o poskytnu-

tí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, se 
Státním fondem životního prostředí České republiky 
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 
00020729, na akci „Moravská Třebová – Regene-
race městských parků“ v souladu s předloženým 
návrhem.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města potvrzuje:
672/R/080615 Své usnesení č. 465/R/130415, kterým 

uložila vedoucí odboru majetku města a komunální-
ho hospodářství projednat se stávajícími nájemníky 
bytového domu č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. o. 
1 v Moravské Třebové výměnu oken s tím, že se 
bude dle smlouvy jednat o opravu bytu nad rámec 
běžných oprav, tudíž tuto částku uhradí budoucí 
kupující při odkoupení bytu.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
673/R/080615
 Své usnesení č. 530/R/1105115, kterým vydala 

souhlas s odstoupením od smlouvy o právu provést 
stavbu na pozemku č. OMM 45/14, ze dne 25. 
června 2014, uzavřené pro účely stavebního řízení 
ke stavbě schodiště na pozemku města parc. č. 103/2 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, a to 
ode dne 11. května 2015.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
674/R/080615
 Svoje původní usnesení č. 522/R/110515, kterým 

schválila záměr prodeje pozemku parc. č. 102/2 
o výměře 72 m2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemku parc. č. 103/2 o výměře 51 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v obci 
a katastrální území Moravská Třebová, část Město, 
ul. Marxova. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města stanovuje:
675/R/080615
 Měsíční plat řediteli Kulturních služeb města Mo-

ravská Třebová MgA. et Mgr. Františku Žáčkovi od 
15.07.2015 v souladu s předloženým návrhem dle 
varianty A.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města pověřuje:
676/R/080615
 Komisi rady města Moravská Třebová pro výchovu 

a vzdělávání zabezpečením akce Obejmutí města 
2015.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města povoluje:
677/R/080615
 V souladu s § 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 
znění, výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní 
škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy pro školní rok 2015/2016.

686/R/080615
 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí 

Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení 
na veřejnou zakázku: „Výměna sedaček a koberce 
v kinosále Kulturních služeb města Moravská 
Třebová“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
 - HOKO-VH s.r.o., 687 61, Vlčnov 666, IČO: 

26918862
 - KINOEXPORT s.r.o., 687 52, Korytná 382, 

IČO: 25315943
 - Kovostal, s.r.o., Pivovarská 457, 686 01, Uher-

ské Hradiště – Jarošov, IČO: 15530507
 - GRAMEX, spol.s r.o., 285 21, Zbraslavice 399, 

IČO: 44699166
 - RE-SOURCE SUPPLIES Praha, s.r.o., Běle-

hradská 199/70, 120 00, Praha – Vinohrady, 
IČO: 49242962

2. Hodnotící komisi ve složení:
 - Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš 

Izák - náhradník
 - Ing. Daniela Blahová – člen, Ing. Miloš Mička 

– náhradník
 - Jarmila Dvořáková – člen, Roman Juriš –  ná-

hradník  
 - Andrea Neuerová, DiS. – člen, Eva Štěpařová 

–  náhradník 
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání 

nabídky:
 - celková nabídková cena včetně DPH – 100 %

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
687/R/080615
 Ve smyslu § 23 odst. 7, písm. a) a § 34 odst. 2 záko-

na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jednací 
řízení bez uveřejnění na dodavatele víceprací akce 
„Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a moder-
nizace ČOV – změny v Udánkách a Boršově – doda-
tečné stavební práce III “ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou 

k jednacímu řízení bez uveřejnění:
 - FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 

Šumperk, IČO: 00150584
 - Stavební vodohospodářská s.r.o., Olomouc-

ká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28771346.  

2. Hodnotící komisi ve složení:
 - JUDr. Miloš Izák, člen; Ing. Pavel Brettschnei-

der, náhradník
 - Ing. Miroslav Netolický, člen; Karel Musil, 

náhradník
 - Ing. František Vozák, člen; Ing. Martin Staněk, 

náhradník
 - Ing. Radomír Drozd, člen; Ing. Jan Vrbka, 

náhradník
 - Ing. Marek Slabý, člen; Ing. Aleš Houserek, 

náhradník
3. Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve-

řejné zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH.
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města ukládá:
688/R/080615
 Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, 

zpracovat úplné znění vnitřního předpisu „Pravidla 
pro udělování ocenění Sportovec roku“.

 Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
 T: 19.06.2015
689/R/080615
 Vedoucí odboru majetku města a komunálního 

hospodářství svolat schůzku se stávajícími nájem-
níky bytového domu č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. 
o. 1 v Moravské Třebové za účasti zástupců vedení 
města, OMMKH a správce bytového fondu města.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
 T: 15.07.2015

Rada města odkládá:
690/R/080615
 Projednání tisku č. 26 (Záměr prodeje  pozemku 

parc.  č. 250/1  v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. 
Zámecká).  

V Moravské Třebové 8. 6. 2015

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

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

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Rada města bere na vědomí:
678/R/080615
 Předloženou informaci o plnění usnesení rady 

a zastupitelstva města.
679/R/080615
 Předložený zápis z jednání komise rady města pro 

výchovu a vzdělávání ze dne  27.05.2015.
680/R/080615
 Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za 

hlavní (rozpočtové) hospodaření a za hospodářskou 
činnost města za rok 2014.

681/R/080615
 Předložený rozbor hospodaření města k 30.04.2015.
682/R/080615
 Vzdání se místa ředitele školy a ukončení pracov-

ního poměru ředitelky Základní školy Moravská 
Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Mgr. Bc. 
Lenky Bártové dohodou k 31.07.2015, a to na zákla-
dě její žádosti.

683/R/080615
 Vyjádření Hany Kolářové za všechny nájemníky 

k rozhodnutí rady města ve věci společné žádosti 
o výměnu oken v bytovém domě č. p. 1510 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové.

Rada města vyhlašuje:
684/R/080615
 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí 

Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení 
na veřejnou zakázku „Oprava chodníku podél silnice 
II/368 ulice Lanškrounská, Moravská Třebová“ 
a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou 

k podání nabídky:
 - STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5, IČO: 60838744
 - SWIETELSKY stavební s.r.o., Praž-

ská tř. 495/58, 37004 České Budějovice, 
IČO:48035599

 - M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČO: 42196868   

 - S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 
94, 570 01 Litomyšl, IČO: 25274104

 - Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., 
Zahradnická 1412/21, 571 01 Moravská Třebo-
vá,  IČO: 25970399

2. Hodnotící komisi ve složení:
 - Ing. Pavel Brettschneider – člen, JUDr. Miloš 

Izák – náhradník
 - Andrea Neuerová, DiS. –  člen, Ludmila Lišková 

– náhradník 
 - Miroslav Jurenka – člen, Ing. Daniela Blahová 

– náhradník
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání 

nabídky:
 - celková nabídková cena bez DPH  – 100 %

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
685/R/080615
 V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí 

Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení 
na veřejnou zakázku „Výměna kanalizace v ulici 
Lidická“ a schvaluje:
1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou 

k podání nabídky:
 - ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, 571 01 Mor. 

Třebová, IČO: 46504371
 - Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomouc-

ká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 
28771346

 - AKVAMONT, společnost s ručením omezeným, 
Svitavy – Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, 
IČO: 15035221

 - EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 
Svitavy, IČO: 25260766

 - Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, 
PSČ 56802, IČO: 29212375 

2. Hodnotící komisi ve složení:
 - Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav 

Muselík - náhradník
 - Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník 
 - Miroslav Jurenka - člen, - Ing. Daniela Blahová 

- náhradník
3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání 

nabídky:
 - celková nabídková cena bez DPH – 100%

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
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Atleti nezůstávají nic dlužni své pověsti
Atleti mají za sebou další dvě kola druholigo-
vých soutěží. Druhé kolo zavedlo atlety odděleně 
do Kolína a Pardubic. Po další tréninkové dřině 
a s dobrým psychickým naladěním měli před se-
bou smělý cíl: obhájit minimálně pozice z úvodu 
soutěže. Mužská část byla úspěšnější, když zno-
vu maximálně využila své skvělé sprintérské sku-
piny, jež jim zajistila důležitý příděl bodů (166) 
a vylepšení pořadí (3. místo). 
Výsledky a pořadí mezi 85 bodujícími atlety ze 
127 a získané body:
12. Svoboda Ondřej (21), 13. Havlík Michael 
(20), 15. Žouželka Jaroslav (19), 16. Nárovec Jiří 
(19), 20. Novák (16), 30. Matuška (11), 36. Vacek 
Martin (9), 40. Částka Lukáš (9), 50. Plocr Tomáš 
(7), Brýdl Ivo (4), Pálka Jiří (3), Hlaváč Martin (3) 

Výkony (do 3. místa): Žouželka - 100m (11,37), 
400m (51,82), Nárovec - 200m (23,06), 800m 
(1:58,21), Havlík - 110m přek. (16,07), 400m 
přek. - (57,88), Svoboda - 3000m přek. (10:17,01), 
štafeta A - 4x400m (3:35,33), štafeta B - 4x400m 
(3:39,42), Novák - tyč (3,30)
Ženská část napoprvé byla sedmá z osmič-
ky týmů. Tentokráte v Pardubicích získaly ženy 
a dívky o pouhého ½ bodu méně (90,5), přesto to 
na příkřejší vylepšení pozice v tabulce nestačilo 
(7. místo). Každá třebovská atletka mezi 113 zá-
vodnicemi přinesla týmu rozdílný bodový zisk: 
Šatníková Zuzana (15), Rodová Markéta (13), 
Šunková Zdena (12,5), Borbélyová Denisa (12), 
Musilová Erika (11), Bambušková Ivona (11), Ša-
řecová Monika (5), Rodová Klára (4). Nejlepšího 

umístění dosáhla Bambušková Ivona (výška - 1. 
místo/161 cm).
Třetí kolo zavedlo atlety na dráhu silného soupe-
ře - Čáslavi. Třebovští atleti neprodali svou kůži 
lacino - muži skončili čtvrtí (141,5 bodů), ženy si 
polepšily na 6. místo (115 bodů). 
Aktuální informace
První červnový víkend se uskutečnil za slunečné-
ho počasí ve Svitavách krajský přebor mladšího 
žactva na dráze. Třebovský „atletický potěr“ se 
rozhodně neztratil - vítězkou v hodu kriketovým 
míčkem se stala Hana Hájková (54,50 m), se ctí 
obstály i další dívky - Natálie Steffanová (skok 
daleký 4,52 a 3. místo) i Natálie Kasalová (běh 
na 60m 8,84), Nicole Vacková či Eliška Cedzová 
(150m).                         (mt)

Program činnosti Klubu 
českých turistů

27. 6.–4. 7. Vodácký tábor podle propozic dané 
akce pro přihlášené členy TOM Čochtani. Zajiš-
ťuje: T. Řehůřek
5.–12. 7. Účast na cykloturistickém putová-
ní v Itálii – Dolomity. Program pro přihlášené 
dle propozic akce s CK Herdegen. Zajišťuje: L. 
Weinlich
10.–12. 7. Pěšky Českým Středohořím. Pěší 
turistika v oblasti Litoměřicka. Program pro při-
hlášené dle propozic akce. Zajišťuje: J. Schne-
eweiss
17.–19. 7. Na kole podél Bečvy. Trasy a pro-
gram pro přihlášené dle propozic akce. Zajišťu-
je: M. Keslar
12. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně od-
boru KČT od 19 hod. Upřesnění organizačních 
záležitostí zájezdu na Kokořínsko, respektive 
Pardubicko a příprava programu na září.
18.–23. 8. Cykloturistické putování Kokořín-
skem a okolím Doks. Organizační zabezpečení 
a podrobnosti přepravy účastníků budou projed-
nány na schůzce 12. srpna. Zajišťuje: D. Mikul-
ková
20.–23. 8. Cykloturistické putování Pardubic-
kem. Zajišťuje: J. Schneeweiss
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje nezapomenutelné 
prožití prázdnin při poznávání turistických zajíma-
vostí v Čechách i v zahraničí     KČT MT

Červencový sport
Cyklistika
25. 7. Moravskotřebovský cyklomaraton 
2015 (11. ročník) 9:00-15:00 hod. fotbalo-
vý stadion, ul. Nádražní. Trasy: 80 km, 50 
km, 20 km (rodinná). Bližší informace na 
www.bredy.cz

Připravuje se
1. 8. Paperman - 5. závod seriálu Cyk-
loman ABNER Cup 2015 - triatlonový 
sprint na tratích - 200 m plavání, 20 km na 
kole a 3 km běh. 
9. 8. - 15:00 hod. aquapark Moravská Tře-
bová. Od 13 hod. dětský Cyklománek. Po-
řadatel: Petr Štěpař, tel. 603 512 714     (mt)

Fotbalisté uzavřeli sezónu
Poslední měsíc (květen-červen) v moravskotře-
bovském fotbalu proběhl zcela v poklidu, nešlo 
už o žádná postupová/sestupová klání, znovu jen 
o prestiž a dosažení co nejlepšího umístění. Tře-
bovští s fotbalovou sezónou 2014-2015 mohou 
být spokojeni.
Dospělí - A muži
Výkonnost a hlavně střelecká potence hráčů v zá-
věru sezóny nevídaně vzrostla; nebýt zbytečných 
zakolísání zpočátku jara, pro nováčka mohl být re-
álný i boj o postupové příčky.
A-muži - Vamberk 3:0, Dolní Újezd - A muži 1:2, 
Horní Jelení - A muži 0:9, A muži - Letohrad B 
5:2, MFK Chrudim B - A muži 6:0, A muži - Li-
tomyšl 0:3
Konečné pořadí: 9. místo (30-12-2-4-12 53:45 44 b.)
Dorost
Tým kolem realizační dvojice Václavek P. (trenér) 
- Dvořák J. (vedoucí) prokazoval již na podzim 
nezvykle dobrou výkonnost, když se stal dokonce 
půlmistrem Pardubického kraje. Kvapíkové tem-
po na jaře sice mírně polevilo, nicméně hra i nadá-
le vykazovala vysokou úroveň, z čehož se odvíjela 
skvělá pozice v tabulce.
Dorost - Letohrad/Žamberk B 7:1
Svídnice-Slatiňany - Dorost 0:3
Dorost - Třemošnice 2:1
Horní Jelení/Borohrádek - Dorost 0:4
Dorost - Pardubičky/Pardubice C 1:4
Celkové pořadí: 3. místo (30-19-4-0-7-101:48-65 
bodů)
Žáci
Ve skupině KP „B“ (11 účastníků) skončili slo-
vanisté na 7. místě (20-10-1-1-8 53:37 33b.) a po 
součtu bodového zisku s mladšími žáky (mezi 
jedenáctkou účastníků 4. místo: 20-11-3-6-65:24 
36b.). Poté se rozběhla nadstavbová část, v níž 
Třebovští byli zařazení do skupiny o 13.-16. mís-
to v celém Pardubickém kraji. Tvořili ji kromě 
našich mladí fotbalisté Lanškrouna, Holic a Pro-
setína. Oba naše celky byly ve svých skupinách 

nejúspěšnější, tzn. v rámci Pardubického kraje jim 
patří 13. místo
Výsledky nadstavbové části
SŽ SKP - Holice 1:0,Lanškroun - SŽ SKP 1:3, SŽ 
SKP - Prosetín 3:2, Holice - SŽ SKP 0:2, SŽ SKP 
- Lanškroun 1:2, Prosetín - ŠZ SKP 3:6
MŽ SKP - Holice 5:0,Lanškroun - MŽ SKP 2:1, 
MŽ SKP - Prosetín 4:2, Holice - MŽ SKP 3:6
MŽ SKP - Lanškroun 3:1, Prosetín - MŽ SKP 2:0
Další fotbalové zajímavosti
Úspěch na mezinárodním turnaji
Na konci května se třebovský tým starších žáků 
zúčastnil mezinárodního turnaje PRAGUE 
STRAHOV CUP, na kterém startovalo 124 týmů 
v sedmi kategoriích. Naši mladí fotbalisté navští-
vili stadion AC Sparta Praha (včetně tréninku 
A mužstva), po turnaji ligové utkání Bohemians 
Praha vs. Viktoria Plzeň. Radost mnohým udělala 
prohlídka historického centra hlavního města.
To zásadní,urputné boje o co nejlepší umístění, 
proběhlo následovně: SKP Slovan na úvod pora-
zil nizozemský SVE EPE (3:0), v dalším utkání 
nestačil na Viktorii Berlín (0:3). Bezbranková re-
míza s maďarským družstvem Albertisa SE ov-
šem znamenala postup do čtvrtfinálových bojů. 
Zde žáci zvládli utkání proti německému VFB 
UNTERLIEDERBACH (na pokutové kopy 4:2). 
V semifinále už nestačili na slovenského soupeře 
- FK DAC Dunajská Streda (0:3), takže jim zbyl 
pouze duel o konečné 3.místo, v němž tahali Tře-
bovští žel na kratší konec - znovu Viktoria Berlín 
(0:1). Nicméně 4.místo bylo cenným úspěchem 
a pro mladé fotbalisty obohacením zpestřením je-
jich aktivity.         Žouželka J., Janeček M., trenéři

Sportovní aerobik 
– premiéra na 

soutěžním pódiu
Ve dnech 29.-30. 5. se závodnice sportovního 
klubu AG-FIT zúčastnily svých 1. závodů ve 
sportovním aerobiku. Byl to Pohár federací, 
2. kolo pořádané Českou a Slovenskou gym-
nastickou federací v Prešove. Naše 9leté závod-
nice se představily v kategorii Individual wo-
man 9-11 let a svůj debut zvládly na výbornou. 
V konkurenci 34 závodnic z celé ČR a SR se 
nejlépe umístila Adéla Daulová na 23. místě, 
těsně za ní Eliška Mlejnková a velký obdiv patří 
i Magdaléně Duží, kterou ani nemoc neodradila 
od účasti na 1.velkých závodech. Gratulujeme 
a přejeme hodně elánu do přípravy na Meziná-
rodní MČR, které se bude konat v říjnu. Více na 
www.ag-fit.cz.      Za AG-FIT Gabriela Daulová

Dorostenci SKP Slovan (v tmavém) obléhají branku 
SK Třemošnice.                   Foto: František Matoušek
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Espiral triumfuje ziskem titulu Mistr ČR

Na kurtech se s tenisem pojí dobročinnost

Mažoretková a twirlingová skupina Espiral Morav-
ská Třebová zakončila letošní soutěžní sezónu tím 
nejlepším způsobem: nejstarší děvčata získala na 
MČR v květnu v Prostějově primát v miniformace 
klasická mažoretka – senior. Úspěchem skončila 
i účast na soutěži v Bystřici nad Olší; v kategori-
ích baton (12 choreografií). Třebovské Espiralky 
získaly 7 medailí (zlaté - M. Vlková, I. Kužílková, 
stříbrné medaile – I. Kužílková, duo K. Kolářová 
a N. Sýkorová, S. Miková a M. Vlková). Dvě mlad-

Tenis v Moravské Třebové získává stále více pří-
znivců. Kromě tenisových soutěží družstev žáků 
všech kategorií, dospělých a seniorů je možno na 
tenisových kurtech téměř každý den vidět trénink 
žactva a zápasy městské tenisové ligy. V průběhu 
sezóny se hraje několik bodovaných turnajů žáků 
i dospělých, vše v režii Tenisového klubu TJ Slo-
van pod vedením předsedy Václav Mačáta. Teni-
sový klub přitom podporuje i turnaje pořádané 
jinými subjekty. Poslední zdařilou akcí byl ama-
térský tenisový souboj ve čtyřhře, který zaštítil 
moravskotřebovský cyklista Leopold König, šes-
tý muž nedávno skončeného Gira d´Italia. König 
Cupu pojatého jako charitativní turnaj se zúčastnilo 
17 dvojic. Na závěr akce byl vydražen dres stáje 
SKY, za kterou cyklista v současnosti jezdí. Pat-
náctitisícový výtěžek dražby byl předán bývalému 
moravskotřebovskému volejbalistovi a hokejisto-
vi Jiřímu Rašnerovi jako příspěvek na zakoupení 
elektrického vozítka, na něž je odkázán po zranění. 
Následnou autogramiádu Leopolda Königa využily 
zejména děti, jichž přišlo na kurty na dvě stě. Podě-

ší se ozdobily stříbrem (juniorky) a bronzem (kadet-
ky). Úplný závěr soutěžní sezóny zavedl mažoretky 
znovu do Prostějova, kde získaly dalších 6 medailí 
(1-1-4). Letošní sezóna byla pro naši skupinu oprav-
du plná úspěchů a už se všichni těšíme na nové se-
stavy, které budou znovu skvělé a ještě úspěšněj-
ší. Poděkování patří nejen mladým sportovkyním, 
ale i rodičům, příznivcům, stejně jako sponzorům, 
bez jejichž přízně by nebylo možné provozovat 
tento sport na této úrovni.   Jitka a Andrea Štolovy

kování za hladký průběh akce patří členovi výboru 
Tenisového klubu Jiřímu Vopařilovi, správci kurtů 
Petru Kašparovi, i všem zúčastněným, kteří přispě-
li ke skvělé atmosféře celého dne i večera.       (zr)

SK AG-FIT uzavřel 
další ročník

Všichni členové a příznivci sportovního klubu 
AG-FIT se dne 9. 6. měli možnost zúčastnit zá-
věrečného setkání, v rámci kterého se uskutečnilo 
zasedání valné hromady a závěrečné vystoupení 
cvičenců všech oddílů. Členové byli informová-
ni o činnosti klubu v uplynulém školním roce, 
o úspěších závodnic sportovního aerobiku, o fi-
nanční situaci i o plánu činnosti na příští školní 
rok. Poté si už mohli vychutnat krásná vystoupe-
ní předškoláků ze sportovní přípravky, akrobacii 
sportovních gymnastek nebo pódiové vystoupe-
ní a závodní sestavy děvčat z oddílu sportovního 
aerobiku. Děkujeme všem cvičencům a trenérům 
za poctivou práci, rodičům za podporu, financo-
vání a sponzorské dary a těšíme se na spolupráci 
v příštím školním roce. Rádi mezi sebou přivítá-
me i nové členy, které oslovila krása a estetika 
gymnastických sportů nebo kteří si uvědomují 
obrovský význam gymnastické přípravy pro zdra-
vý vývoj našich dětí, stejně tak, jako pro zvýšení 
výkonnosti v mnoha jiných sportech. Více info na 
www.ag-fit.cz.                        Za AG-FIT G. Daulová

Nezapomenutelné chvíle 
Střípků z DDM

Střípky 1 podpořily mezinárodní Mia festival 
aneb Děti fitness, sportem proti drogám, který 
se konal v Olomouci a v Praze v Lucerně. Od-
tud si slečny přivezly dvě medaile, za duo Ni-
kola Malachová a Pavlína Klučková a jako celá 
skupina za mini formaci. Z pohádkového měs-
ta Telč si mažoretky odvezly pěkné chvíle plné 
vzrušení ze soutěže, ale i krásnou zlatou příčku 
stejně jako naše nejmenší Střípky 3 (Jahody). Je-
jich kapitán Daniel měl co dělat, aby neupustil 
i velký skleněný střevíc. Střípky si také vyjely 
do Bystřice nad Olší a dovezly si bronz za duo 
v kategorii kadetka - Tereza a Barbora Prosecká. 
Juniorky za mini formaci krásné 3. místo.     (zr)

Pro třebovského sportovce Rašnera (upro-
střed) se vydražil dres cyklisty Königa 
(vpravo)               Foto: František Matoušek

Volejbalistky ukončily sezónu na druhém místě
Do cíle soutěže Krajský přebor II. třídy (skupina 
PA-Z-2A) dorazily třebovské ženy se ctí, když 
v konkurenci sedmi týmů v posledním kole doved-
ly svůj boj o 2. místo na hřišti svého stálého riva-
la Lanškrouna do vítězného konce. Ambice týmu 
byly větší (postup), benefitem je, že se podařilo 
dokončit přestavbu týmu a po postupu Č. Třebové 
se může tým v příští sezóně znovu soustředit na 
boj o postup do KP I. třídy. Vedoucí družstva Dáša 
Netolická dodala: „Letos jsme do sestavy velmi 
úspěšně zapracovaly mladé juniorky se zkušenost-
mi z druhé juniorské ligy. Můžeme konstatovat, že 
o budoucnost ženského volejbalu v Moravské Tře-
bové se netřeba bát. Naopak, soupeřky jsou zasko-
čeny a diváci nadšeni jejich mrštností, technickou 
vyspělostí a šikovnou hrou v poli.“ 

Sestava: K. Šimonová, M. Školařová, M. Říkov-
ská, D. Netolická, A. Cvrkalová, K. Maděrová, M. 
Garguláková, M. Šařecová, D. Mašková, E. Šaře-
cová, M. Továrková, T. Hájková, N. Greplová
Konečné pořadí: 1. Česká Třebová (61), 2. Morav-
ská Třebová (57-28-15-5-2-6- 57 bodů), 3. Laš-
kroun C (52),
Děvčata v nejbližší době čeká letní volejbalo-
vé soustředění v Písečné. Posledním víkendem 
v srpnu startuje podzimní část nové sezóny, snad 
s vytouženým koncem. Více informací na nově 
vznikajících webových stránkách oddílu: www.
volejbalmt.cz a na oficiálních stránkách volej-
balového svazu, www.cvf.cz. Sledujte nás také 
jako „Volejbal Moravská Třebová“ na Face-
booku.                         (mt)

MČR ve střeleckém víceboji mládeže ze vzduchových zbraní Srnčí 2015
O víkendu 6. a 7. 6. se do Moravské Třebové 
opět sjela střelecká mládež klubů BTS z celé 
ČR. Konal se zde 17. ročník střeleckých závo-
dů mládeže, pořadatelem byla ZO sBTS Morav-
ská Třebová. Záštitu již tradičně převzal starosta 
města Miloš Izák. V sobotním odpoledni proběhl 
závod ve střelbě ze vzduchové pušky a v nedě-
li dopoledne druhý závod ze vzduchové pisto-
le. Závodů se zúčastnilo 25 tříčlenných družstev 
(celkem 75 dětí) ve čtyřech věkových kategoriích 
od 8 do26 let. Tak jako vloni bylo nádherné po-

dřej Vágner, kat. C jednotlivci: 1. místo František 
Přidal. Pistole kat. A družstva: 2. místo Kostíková, 
Pavelka, Pavelka, kat. B družstva: 2. místo Vágner, 
Bárta, Zouharová, kat. C družstva: 2. místo Přidal, 
Havelková, Neumann, kat. D družstva: 2. místo Pi-
ňos, Zemach, Kadlec
Putovní pohár starosty města Moravské Třebové 
pro absolutního vítěze závodu zůstal téměř doma 
a z rukou starosty ho převzal Stanislav Gruncl 
z organizace STŘELCI KŘENOV – což je při-
družená organizace ZO SBTS M. Třebové. Zá-
kladna sportovní střelecké mládeže je u nás stále 
na vysoké úrovni. Velmi uspokojivý je i fakt, že 
letošních závodů se zúčastnilo 30 dětí v nejmen-
ší kategorii „A“, což svědčí o dobré budoucnos-
ti pro střelecký sport. Všem, kteří se zúčastnili 
i těm kteří pomáhali při realizaci děkuji za skvě-
lou atmosféru závodu a vynikající sportovní vý-
kony. Za sponzorskou a materiální podporu díky 
městu Moravská Třebová, DDM Maják a ostat-
ním sponzorům.   Tajemník soutěže Tomáš Přidal

časí a areál rekreačního střediska na Srnčí nám 
poskytl vynikající zázemí.
Hodnocené výsledky klubu mládeže ZO sBTS 
M. Třebová: Puška kat. B jednotlivci: 2. místo 
Kristýna Škrabalová, kat. C jednotlivci: 1. místo 
František Přidal. Puška kat. B družstva: 1. místo 
Přidalová, Škrabalová, Knápková, kat. C družstva: 
1. místo Přidal, Neumann, Havelková, kat. D druž-
stva: 3. místo Zemach, Kadlec, Piňos. Pistole kat. 
A jednotlivci: 3. místo Adéla Kostíková, kat. B 
jednotlivci: 2. místo Zita Zouharová 3. místo On-


